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Patiënteninformatie wordt 

met de grootste zorg 

samengesteld. Het betreft 

algemene informatie. 

U kunt aan deze uitgave 

geen rechten ontlenen. 
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www.gelreziekenhuizen.nl

Endoscopische Full 
Thickness Resectie  
Uw arts heeft voorgesteld om een Endoscopische Full Thickness Resectie (eFTR)  bij u 
te doen. Er wordt dan een afwijking (laesie) in de darmwand verwijderd. In deze 
folder leest u wat de behandeling inhoudt. Ook wordt beschreven wat u tijdens en na de 
behandeling kunt verwachten.

Opname
Voorafgaand aan de behandeling krijgt u op de verpleegafdeling een infuus met 
antibiotica. Dit is nodig om de kans op infecties na de behandeling zo klein mogelijk te 
maken. Na de ingreep blijft u ook nog een nacht ter observatie in het ziekenhuis.  

De procedure
De arts zoekt eerst met een endoscoop de afwijking (laesie) op. Wanneer de laesie 
gevonden is, wordt deze omhoog gehaald via een paktang. Vervolgens brengt de arts een 
klem aan onder de laesie, waarna deze boven de klem wordt afgesneden. De klem zorgt 
ervoor dat het wondje in de darm direct gesloten is.

Na het onderzoek 

De uitslag
Na afloop van de behandeling wordt u naar de nazorg gebracht. Als u bent bijgekomen, 
komt de arts of physician assistent (PA) kijken hoe het met u gaat en hoe de behandeling 
is verlopen. Bij een volgend consult wordt u uitgebreider ingelicht over de bevindingen 
van de verwijderde laesie. 

Complicaties
• Perforatie: De eFTR-behandeling geeft een klein risico op een gaatje in de 

darmwand.        
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• Bloeding: Tijdens of na de eFTR-behandeling kan er bloedverlies ontstaan uit het 
wondvlak. Deze bloeding stopt meestal vanzelf. Soms is een opname of een 
aanvullende behandeling nodig.                  

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder vragen? Neem dan contact op met de arts die deze 
behandeling met u heeft afgesproken. Of kijk op www.gelreziekenhuizen.nl

http://documenta/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=bc253c53-4723-4b20-baae-d4282ca3b15a

