SNM (sacrale neuromodulatie)
U heeft met uw arts afgesproken dat u kiest voor de behandeling met sacrale neuromodulatie
vanwege ontlastingsincontinentie. In deze folder leest u meer over de implantatie.
De implantatie
De chirurg brengt onder in uw rug een dunne electodedraad aan, vlakbij de zenuwen die de darmen
aansturen. Deze draad ligt onderhuids. De chirurg plaatst daarna de definitieve neuromodulator.
Onder de huid, bij de bil, wordt plaats gemaakt voor de neuromodulator.
Deze wordt daarna verbonden met de electrodedraad. De neuromodulator geeft elektrische
impulsen af aan de zenuwen.
De operatie vindt onder algehele narcose plaats.

De geïmplanteerde neuromodulator

de afstandsbediening

Na de ingreep
De verpleegkundige stelt op de verpleegafdeling de neuromodulator in. U krijgt uw eigen
afstandsbediening en een handleiding mee. In deze handleiding staat beschreven hoe om te gaan
met een neuromodulator. Hierna kunt u naar huis.
U kunt enkele dagen last hebben van de operatiewond. Om pijn zoveel mogelijk te voorkomen of te
verminderen krijgt u een instructie mee welke medicijnen u kunt gebruiken.
Tijdens de ingreep is de wond afgeplakt met een pleister ter bescherming van de wond en de
electrode draad. De pleister mag de eerste vier dagen niet nat worden. Dit betekent dat u in deze
vier dagen niet mag douchen, zwemmen of baden.
Deze pleister moet u laten zitten tot uw volgende afspraak in de Proctos Kliniek. Indien de pleister in
deze periode loslaat is dat geen probleem.
Het is belangrijk dat de electrodedraad goed op zijn plek blijft zitten. Daarom mag u na de operatie
drie weken NIET bukken, zwaar tillen, extreem reiken, sporten en fietsen. U mag wel (sportief)
wandelen. Hou de onderrug altijd zo recht mogelijk.
Na ongeveer twee weken heeft u een afspraak in de Proctos kliniek, neemt u dan het ingevulde
dagboekje mee. We kunnen dan evalueren of de definitieve neuromodulator goed werkt.
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Contact met de Proctos Kliniek
Neem contact op met de Proctos Kliniek wanneer de wond blijft bloeden, u zich ziek voelt of koorts
heeft. U kunt ons dag en nacht bereiken.
Na ongeveer twee weken heeft u een afspraak in de Proctos Kliniek. Neem dan het ingevulde
continentie dagboekje mee.
Website: http://www.medtronic.nl/aandoeningen/ontlastingsverlies/ingreep/watgebeurt/index.htm
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