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Patiënteninformatie wordt 
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samengesteld. Het betreft 

algemene informatie. 
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Rubberbandligatie 
 

Uw arts heeft voorgesteld om een rubberbandligatie bij u te doen. In deze folder leest 

u wat de behandeling inhoudt en wat u moet doen als voorbereiding op deze 

behandeling. Ook wordt beschreven wat u tijdens en na de behandeling kunt 

verwachten. 

 

Wat is het doel van dezebehandeling? 
Uw arts verwacht dat u mogelijkslokdarm varices kan hebben. Dit zijn spataderen in de 

slokdarm. Hoewel u hier mogelijk geen last van heeft, bestaat de kans dat deze kunnen 

scheuren en een bloeding kunnen veroorzaken. Daarom heeft uw arts besloten in uw 

slokdarm te kijken en indien nodig de spataders te behandelen met rubberbandligatie.  

 

De procedure 
Tijdens de procedure zal uw arts in de  slokdarm de spataders opzoeken. Indien 

nodig plaatst hij/zij hier een rubberbandje om. Dit gebeurt via het opzuigen van de 

spataders in een rond opzetstukje, waarna een rubberbandje om de spataders geplaatst 

wordt. Hierdoor wordt de ader afgebonden en zal de doorstroming hierin stoppen.  

 

Na het onderzoek 
 

De uitslag 

Na afloop van het onderzoek wordt u naar de nazorg gebracht. Als u bent bijgekomen, 

komt de verpleegkundige kijken hoe het met u gaat en hoe het onderzoek is verlopen. Bij 

een volgend consult wordt u uitgebreider ingelicht over de bevindingen tijdens het 

onderzoek.  

 

Complicaties 
Rubberbandligatie is niet zonder risico. Tijdens de behandeling worden rubberbandjes 

geplaatst op spataderen die onder druk staan. De kans op een bloeding is hierbij groter 

dan normaal. Daarnaast bestaat de kans dat u na het onderzoek pijnklachten kunt 

ervaren. Deze verdwijnen in de loop van de dag.  

 

Dieet 

U moet na het onderzoek rekening houden met een periode van 24 uur waarin  u een 

vloeibaar dieet moet aanhouden. De verpleging geeft u hier meer uitleg over.  

 

Vragen? 
Heeft u na het lezen van deze folder vragen? Neem dan contact op met de arts die dit 

onderzoek met u heeft afgesproken.Of kijk op www.gelreziekenhuizen.nl 
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