13 Maandag 29 April 2019
Na een enerverend weekend kon vandaag
het “normale” leven weer verder. Met een
supergezellige Koningsdag en gisteren als
afsluiter een wel heel bijzonder etentje bij
Jeroen en Charley.
Ongeveer een jaar geleden had Casey het
aparte idee om pannenkoeken met patat
te eten. Charley en Jeroen hadden gisteren
het voornemen dit idee tot uitvoering te
brengen. Ik moet zeggen: Het viel niet
tegen! De meest aparte combinaties
werden uitgeprobeerd en vooral de
pannenkoek met kebab, tomaat, ui en
stroop viel bij mij goed in de smaak.
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Vandaag stond er weer een bezoekje aan
het ziekenhuis op het programma. Dit was
gewoon een gesprek om me te vertellen
hoe de maagsonde geplaatst zal worden.
Bij mijn eerste operatie in 1991 heb ik
deze ook al gehad, maar in de tussentijd is
dat natuurlijk allemaal verandert.
Wat me als eerste opviel is dat de slang
die door mijn maagwand geplaatst gaat
worden, gelukkig veel dunner is als toen.
De radioloog kijkt eerst met behulp van
een echo hoe de darmen en de lever liggen
ten opzichte van de maag. Zo bepaalt de
radioloog ook waar de sonde geplaatst
wordt. Ik krijg een plaatselijke verdoving,
dus dat scheelt alweer. Via de maagsonde
brengen ze lucht in mijn maag, om de
maag op te kunnen blazen als een soort
ballon. Hierdoor kan de radioloog de maag
makkelijker bereiken. Daarna wordt er
een naald door de buikwand in mijn maag
gebracht. Door deze naald wordt een
draad in de maag geschoven. Over deze
draad kan een dikker slangetje in m’n
maag worden gebracht en via dit slangetje
wordt de sonde geplaatst. Aan het
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uiteinde van de sonde zit een ballonnetje,
deze bevindt zich dan in mijn maag. Het
ballonnetje wordt met water gevuld en
zorgt ervoor dat de sonde niet naar buiten
kan. Aan de buitenkant wordt de sonde
vastgezet door een plaatje dat over de
sonde geschoven wordt. Na de ingreep
moet ik nog een uur op bed liggen.
Daarna mag ik weer uit bed en rustig wat
bewegen. Ongeveer 4 uur na de plaatsing
van de sonde wordt er een kleine
hoeveelheid vloeistof door de sonde
gespoten. Als dit weinig of geen klachten
geeft, mag ik weer naar huis.
Deze ingreep zal 9 mei plaatsvinden en
dan is het wachten op de grote operatie.
Ergens is het verhaal ontstaan dat ik
morgen al geopereerd zou worden. Ik heb
geen idee waar dat vandaan komt, maar ik
heb dus nog ff om “normaal” te eten.

46

