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Casus

• Mevrouw B, 51 jaar

• Gescheiden, woont alleen

• 2 kinderen, volwassen, uitwonend

• Zelfstandig ondernemer in urnen en 

grafmonumenten



Medische voorgeschiedenis

• 2008 juli: sigmoidresectie

• Naadlekkage, eindstandig colostoma

• PT4N1M1: adjuvante chemotherapie

• Na 2e kuur progressie met verdenking 

ovariummetastasen



Second opinion

• Mevr. B gaat naar een groot academisch oncologisch 

centrum

• Operatie: uterusextirpatie, adnexextirpatie, peritonitis 

carcinomatosa

• 2009 febr: HIPEC

• Doorgaan chemotherapie in ons ziekenhuis



• 2009 juli: progressie massa kleine bekken

• 2009 augustus-april 2010: palliatieve chemotherapie

• 2010 juli: mevr besluit te stoppen met de 

chemotherapie

Medische voorgeschiedenis



• Eerste kennismaking met mevrouw

• Opgenomen op heelkunde met ileusklachten

• CT scan

• Katheter in stoma

03-08-2010



04-08-2010

• Starten met dilateren



06-08- 2010

• Nauwelijks productie van de stoma

• Irrigeren met 500 ml water

• Katheter ingebracht

• Maag-darm-leverarts in medebehandeling



09-08- 2010

• Stoma loopt niet

• Opties:

- opereren

- scopiëren en plaatsen stent

Stent plaatsen is niet eerder beschreven in de

literatuur



10-08-2010

• Stoma loopt niet

• Mevr. wordt zieker en braakt

• Contact gehad met verpleegkundig specialist uit 

academisch centrum

• MDL-arts uitgebreid gesproken met mevr en familie 
over plaatsen stent





12-08-2010

• scopie

• Darm gedistendeerd

• 6 cm lang, 25 mm Wall stent geplaatst





13-08-2010

• Verzorgingsproblemen vanwege stent



schoonmaken



pijn



16-08-2010

• Macrogol om ontlasting smeuïg te houden

• Diëtiste voor voedingsadviezen

• Stent blijft erg pijnlijk bij bewegen en aanraken



• Contact met 
gipsverbandmeester

Creatieve oplossing





ontslag



• Controle polikliniek

• Pijnlijk, maar het 

functioneert

• gipskamer

poliklinisch



12-10-2010

• Heropname in verband met 
ileusklachten

• Stent niet te passeren met 
scoop

• Nieuwe, gecoverde, stent in 
de oude stent geplaatst



13-10-2010

• Enorm veel pijn

• Geen verdere behandel-

opties meer



19-10-2010

• Mevr. wil alleen pijnbestrijding

• Afscheid genomen

• Gaat naar huis



Februari 2011

Mevr. is overleden door euthanasie



Bedankt voor uw aandacht


