
PATIËNTENINFORMATIE
Behandeling met Endo-SPONGE®



INLEIDING

Je endeldarm is gedeeltelijk of helemaal verwijderd. 
Helaas is er vervolgens een complicatie opgetreden, 
waardoor een holte is ontstaan die niet goed wil 
genezen. Dit komt doordat deze holte niet goed 
schoongespoeld kan worden. Om dit te verhelpen wordt 
je behandeld met een Endo-SPONGE® oftewel een 
spons in deze (darm)holte.  
 
In deze folder lees je hoe dat gebeurt, wat het doel is 
en wat je verder nog moet weten.

HOE WERKT EEN ENDO-SPONGE®

Een Endo-Sponge® wordt in de holte ingebracht via 
je anus en is met een slangetje verbonden aan een 
vacuümpot (Redyrob®). Het vuil uit de darmholte 
komt via het slangetje terecht in de vacuümpot, 
die je bij je draagt. Op deze manier wordt de holte 
schoongehouden, wat het herstel bevordert. De spons 
wordt twee keer per week vervangen. Geleidelijk wordt 
de holte steeds kleiner, tot deze uiteindelijk dichtgroeit.
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BELANGRIJK

Breng extra ondergoed en/of stomamateriaal mee. 

Je mag na de behandeling niet alleen naar huis 
gaan, zorg voor begeleiding.

VERZORGING THUIS

De uitleg krijgt je op de endoscopieafdeling en je 
kan indien nodig contact opnemen!

Je mag de vacuümpot (Redyrob®) thuis wisselen als 
deze vol is, of als de blauwe markering van de pot 
helemaal tot onderen is gedaald (wat betekent dat de 
pot niet meer vacuüm is). 

Dit gaat als volgt:

1. Verschuif het klemmetje op de slang.
2. De slang zit nu dicht.
3. Draai de draaiknop naar 0.
4. Draai de verbinding tussen de slang en de pot

los.
5. Bewaar de pot om deze mee te nemen bij de

volgende behandeling en verpak deze in een
afgesloten plastic zak.

6. Verwijder het rode dopje van de Redyrob®.
7. Sluit de Redyrob® aan op de slang.
8. Zet de draaiknop op stand 1.
9. Schuif het klemmetje van de slang los zodat

de slang open is, nu zal de vloeistof langzaam
gaan lopen.

10. Plak de slang vast op bil of been, zodat je
mobiel bent en veilig kan bewegen.



BEHANDELING

VOORBEREIDING BIJ PLAATSEN EN WISSEL

Bij de afdeling dagverpleging krijgt je een infuus 
ingebracht. Als je komt om een Endo-SPONGE® 
te vervangen, krijgt je bij de dagverpleging een 
verdovende vloeistof in de huidige spons gespoten. 
Hierdoor gaat het verwijderen gemakkelijker. Een 
verpleegkundige van de endoscopieafdeling begeleid 
je naar de behandelkamer. De voorbereiding duurt 
ongeveer een half uur. 

PLAATSEN ENDO-SPONGE®

Tijdens de behandeling lig je op je linkerzijde. De maag-
darm-leverarts (MDL-arts) dient via het infuus een 
roesje toe, waardoor de behandeling minder belastend 
voor je is. Het medicijn maakt je wat slaperig en 
vermindert je reactievermogen. De MDL-arts verwijdert 
de spons die al in de holte zit. Vervolgens wordt er een 
dunne camera via de anus naar binnen gebracht. Dit 
kan een drukkend gevoel of kramp veroorzaken omdat 
er lucht in de darm geblazen wordt.  
De MDL-arts beoordeelt de holte en plaatst indien 
nodig direct een nieuwe spons. Het vacuüm in het 
wondgebied veroorzaakt soms een pijnlijk gevoel dat 
na enkele minuten afzwakt. De slang wordt vastgeplakt 
op je been of bil zodat je mobiel bent en veilig kan 
bewegen. Het plaatsen van de Endo-SPONGE® duurt  
15 tot 20 minuten.

NA DE BEHANDELING

Een opgeblazen gevoel na de behandeling is heel 
normaal, winden laten helpt. Als je weer goed wakker 
bent bespreekt de arts zijn bevindingen.



VERVOLGBEHANDELING

De behandeling wordt in principe 2 keer per week 
herhaald. De behandeling met de Endo-SPONGE®  
varieert van een paar weken tot een paar maanden. 
Dit hangt af van de omvang van de holte en het 
tempo van het genezingsproces. De arts legt de 
behandeling aan je uit doormiddel van onderstaande 
illustraties.
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MOGELIJKE COMPLICATIES

Als je na de behandeling hevige buikpijn krijgt, of 
koorts boven de 38 graden, neem dan contact op 
met het ziekenhuis. 

Nog vragen?

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen 
en/of opmerkingen, dan kan je terecht bij de 
endoscopieafdeling. De verpleegkundige en arts 
vertellen je tijdens het onderzoek steeds wat er 
gaat gebeuren. Je mag natuurlijk ook zelf vragen 
stellen, vooraf en na afloop.

Voor meer informatie kijk op www.bbraun.nl

Gegevens ziekenhuis (stempel):

Deze patiëntenfolder is ontwikkeld in 
samenwerking met:


