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Voorwoord 
 

 

Geachte heer / mevrouw, 

 

Deze brochure geeft u meer informatie rondom een endarterectomie of liesplastie. Zij biedt 

een antwoord op veel gestelde vragen en tevens uw hospitalisatie. 

Indien u toch nog vragen zou hebben kan u mij steeds contacteren voor verdere inlichtingen. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Dr. Geoffrey Debonnaire 
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Inleiding 
 

Aantasting van de slagaders door aderverkalking of atherosclerose genaamd geeft aanleiding 

tot vernauwingen of dicht slibben van de slagaders. Hierdoor kan u klachten ontwikkelen van 

pijn in de benen bij wandelen of, in meer ernstige gevallen, kan dit aanleiding geven tot slecht 

helende wonden ter hoogte van de benen of voeten. 

Atherosclerose is een traag en ingewikkeld 

ziekteproces. Hierbij worden vetachtige 

stoffen afgezet ter hoogte van de wand van 

de slagader waardoor zich een zogenaamde 

‘plaque’ gaat ontwikkelen. Deze plaque 

bevat een kern van vet-bevattende cellen 

waar rond gladde spiercellen zich bevinden. 

Uiteindelijk kan de plaque dusdanig 

toenemen dat zij de slagader gaat 

vernauwen en in sommige gevallen gaat 

verstoppen. Hierdoor komt er minder bloed 

en dus ook zuurstof en voedingsstoffen naar 

het been waardoor u klachten kunt 

ontwikkelen.  

 

 

Aderverkalking is een natuurlijk verouderingsproces van de slagaders. Meestal verloopt het 

zo traag dat het pas in de latere levensjaren uiting kan geven tot etalagebenen of slecht 

helende wonden. Het proces kan echter versneld voorkomen door een erfelijke aanleg dan 

wel bepaalde risicofactoren. Deze zijn: 

 Roken 

 Hoge bloeddruk 

 Hoog cholesterol 

 Overgewicht 

 Suikerziekte (diabetes) 

 Weinig lichaamsbeweging 

Naast de behandeling van de slagaders is het dan ook van uitermate belang om ook de 

risicofactoren tot een minimum te beperken. Dit wil zeggen stoppen met roken, vermagering, 

goede behandeling van de suikerziekte/cholesterol/hoge bloeddruk en voldoende 

lichaamsbeweging. 

Tevens zal steeds een medicamenteuze therapie worden opgestart wat bestaat uit een 

bloedverdunner (aspirine) en een cholesterolverlager. Indien nodig zal medicatie worden 

voorgeschreven tegen hoge bloeddruk. 
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Symptomen 
 

Door de vernauwing of verstopping stroomt er minder bloed in het been en daalt de aanvoer 

van zuurstof naar de spieren en andere weefsels. Dit kan aanleiding geven tot volgende 

klachten: 

1. Etalagebenen of claudicatio intermittens 

 

Door de verminderde bloedtoevoer naar 

de spieren krijgen deze minder zuurstof. 

Zolang men de spieren niet gebruikt, bv 

wanneer u zit of ligt, zal dit geen klachten 

geven. Echter bij wandelen krijgen de 

spieren dan te weinig zuurstof waardoor ze 

pijn beginnen doen na enkele tientallen of 

honderden meters. Klassiek is dit ter 

hoogte van de kuiten. Wanneer u dan even 

stopt, ebt de pijn weg zodat u weer even 

verder kan en de pijn na enige tijd terug 

optreedt. Het even stappen en dan 

noodgedwongen stoppen lijkt alsof men 

van etalage naar etalage wandelt en 

vandaar: etalagebenen.  
 

 

2. Rustpijn 

 

Wanneer de bloedtoevoer ernstig verminderd is, kan men zelfs in rust pijn ervaren en dit 

voornamelijk ter hoogte van de voeten. Klassiek dienen patiënten dan voornamelijk wanneer 

ze liggen de voeten uit bed te laten hangen zodat de pijn minder wordt. 

 

3. Wonden 

 

 

Een ander symptoom van ernstige 

bloedvermindering is het ontstaan van of 

het niet genezen van wondjes ter hoogte 

van de onderbenen of voeten. Wanneer dit 

bij een patiënt voorkomt die tevens 

suikerziekte heeft spreekt men van een 

“diabetische voet”. 
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Diagnose 
 

De diagnose van vaatlijden in de benen kan via de volgende manieren worden vastgesteld: 

 

1. Klinisch onderzoek 

Bij het klinisch onderzoek gaat de arts na of hij de pulsaties nog kan voelen ter hoogte van de 

benen. Klassiek zal dit zijn ter hoogte van de lies, de knieholte, de binnen-enkel en ter hoogte 

van de voetrug. Indien op één van deze plaatsten de pulsaties niet aanwezig zijn, betekent dit 

dat er hogerop een vernauwing of verstopping zit. 

 

2. Echografie 

 

Een echografie is een pijnloos onderzoek 

waarbij men met een echosonde en 

gebruik makend van geluidsgolven een 

beeld kan vormen van de slagaders en de 

bloeddoorstroming. Hierbij kan de plaats 

waar een slagader verstopt is in beeld 

worden gebracht. Daar waar het bloed in 

de arterie op een gegeven moment veel 

sneller stroomt, is dit zeer suggestief voor 

een vernauwing. Men kan dit vergelijken 

met een tuinslang die dicht geknepen 

wordt en het water dan sneller uit de slang 

stroomt. 

 

3. CT-scanner 

Een scanner maakt heel gedetailleerde 

beelden van de bloedvaten waarbij alle 

probleemgebieden zeer precies in kaart 

kunnen worden gebracht.  

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het 

inspuiten van een contrastmiddel zodat de 

slagaders oplichten op de scan-beeldjes. 

Dergelijk onderzoek is meestal 

noodzakelijk om een goede planning te 

maken voor een eventuele ingreep. 
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Behandeling:  

Endarterectomie of liesplastie 
 

1. Techniek 

 

Deze ingreep gebeurt onder algemene verdoving. Hierbij wordt een incisie gemaakt ter 

hoogte van de lies en worden de slagaders opgezocht. Na het geven van heparine worden de 

slagaders tijdelijk afgeklemd en kan men het bloedvat veilig openen. Hierna wordt de 

vernauwing uit de arterie gehaald en de arterie mooi uitgekuist. 

Meestal wordt een kunststofpatch ingehecht zodat het bloedvat mooi open blijft. Vervolgens 

worden de klemmen verwijderd zodat het bloed terug naar het been kan stromen. 

De wonde wordt gesloten door middel van hechtingen of huidnietjes. 

Na de procedure is het noodzakelijk om gedurende 48u strikte bedrust te houden. 

 

 

 

2. Mogelijks complicaties 

 

Elke narcose of ingreep brengt enkele risico’s met zich mee. Om deze tot een minimum te 

beperken zullen voor de ingreep enkele onderzoeken zoals bloedname en filmpje van het hart 

(ECG) worden uitgevoerd. 
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Ondanks de beste voorzorgen zijn er toch enkele complicaties die kunnen optreden. Deze 

komen niet vaak voor maar dienen toch onder de aandacht te worden gebracht: 

 Infectie 

Een infectie kan optreden ter hoogte van de longen, blaas of wonde. Dit wordt 

behandeld door middel van antibiotica en geeft hiermee snel een verbetering. 

 

 Bloeding 

Een bloeding kan optreden ter hoogte van de punctieplaats of door een perforatie van 

de slagader tijdens de ballondilatatie of stent plaatsing. Dit kan worden behandeld 

door het afduwen van de bloedingsplaats of door het maken van een kleine incisie 

voor het overhechten van de slagader. 

 

 Trombose 

Een trombose is een bloedklonter die zich gevormd heeft. Dit kan zijn ter hoogte van 

de plaats waar met de ballon de vernauwing is open gemaakt of ter hoogte van de 

stent. Dit wordt meestal opgelost door een ingreep waarbij de bloedklonter wordt 

verwijderd. 

 

 Hartproblemen 

 

3. Hospitalisatie 

Voor deze ingreep bent u in de regel vijf dagen in het ziekenhuis. De eerste 48uur na de 

operatie dient strikte bedrust in acht te worden genomen. De dag daarna mag er in de kamer 

gemobiliseerd worden en op de dag van ontslag mag u gewoon rondwandelen op de gang.  

Wanneer u het ziekenhuis verlaat zal u bloedverdunners worden voorgeschreven om de 

slagader goed open te houden. Welke mediatie en de dosis zal u door uw arts worden 

meegedeeld. De overige thuismedicatie blijft meestal ongewijzigd. 

De eerste dagen vermijdt u best zware inspanningen, fietsen en het optillen van zware 

voorwerpen.  

U krijgt een voorschrift mee voor de thuisverpleging om de wonde te komen verzorgen. 

U zal tevens een controle afspraak meekrijgen. 


