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Voorwoord 
 

 

Geachte heer / mevrouw, 

 

Deze brochure geeft u meer informatie rondom de behandeling van een aneurysma van de 

buikslagader via een buis- of broekprothese. 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 
 

Een aneurysma is een verbreding van een bloedvat waarbij de diameter groter is dan normaal. 

Deze verbreding kan zich voordoen op elke slagader doch veruit de meest voorkomende is het 

aneurysma van de buikslagader of het abdominaal aorta aneurysma genaamd. 

 

 

 

De precieze oorzaak voor het verbreden van de slagader is nog niet volledig uitgeklaard. Wel 

weten we dat er een aantal risicofactoren zijn voor het ontstaan van een aneurysma: 

 Atherosclerose 

 Hoge bloeddruk 

 Mannelijk geslacht 

 Erfelijke belasting 

 Roken 

 Infectie van de aorta  

 Trauma 

In de meeste gevallen geeft een verbreding van de buikslagader geen klachten. De diagnose 

wordt meestal gesteld via een echografie of een CT-scan die omwille van een andere reden 

werd uitgevoerd. 

Wanneer moet een abdominaal aorta aneurysma behandeld worden? Studies tonen aan dat 

een aneurysma van 5.5 cm voor mannen en 5.0 cm voor vrouwen een indicatie vormt voor 

heelkundig herstel. Vanaf die diameters begint de kans op scheuren van het bloedvat te stijgen 

wat een levensbedreigende situatie kan betekenen. 
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Diagnose 
 

1. Klinisch onderzoek 

Bij het klinisch onderzoek is het mogelijk dat ter hoogte van de buik een pulsatiele massa 

aanwezig is wat suggestief kan zijn voor een aneurysma. Daarnaast gaat de arts na of hij de 

pulsaties nog kan voelen ter hoogte van de benen en speciefiek ter hoogte van de knieholte 

gezien een aneurysma van de buikslagader gepaard kan gaan met een verbreding van de 

slagader ter hoogte van de knieholte. 

 

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. Echografie wordt 

voornamelijk gebruikt voor het screenen 

naar een aneurysma waarbij de diameter 

van de buikslagader wordt gemeten. 

 

3. CT-scanner 

 

Een scanner maakt heel gedetailleerde 

beelden van de bloedvaten waarbij de 

precieze anatomie van het aneurysma 

volledig kan bekeken worden. Afhankelijk 

van deze resultaten kan beslist worden of 

het aneurysma kan behandeld worden 

door middel van een endoprothese dan wel 

vervangen dient te worden door kunststof, 

de zogenaamde buis- of broekprothese. 
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Behandeling:  

Buis- of broekprothese 
 

1. Techniek 

 

De keuze voor een buis- of broekprothese hangt af van welk deel vervangen moet worden. 

Indien enkel een deel van de buikslagader moet hersteld worden, kiest men voor een 

buisprothese. Dient daarentegen ook een deel van de bekkenslagaders te worden vervangen, 

maakt men gebruik van de broekprothese. 

 

                                     

                              Figuur: Buisprothese                                                                            Figuur: Broekprothese 

 

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

hoogte van de buik en indien een broekprothese wordt geplaatst tevens ter hoogte van beide 

liezen. Vervolgens worden de slagaders opgezocht. Na het geven van heparine worden de 

slagaders geklemd zodat deze vellig kunnen worden open gemaakt. Hierna wordt de prothese 

ingehecht.  Bij een broekprothese worden de pijpjes onder het lieskanaal naar de liezen 

getrokken en ingehecht op de slagaders. 

Na het inhechten van de prothese worden de wondjes ter hoogte van de buik en/of liezen 

terug gesloten door middel van hechtingen of huidnietjes. 
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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. 

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 prothese of in de benen. Dit wordt meestal opgelost door een ingreep waarbij de 

bloedklonter wordt verwijderd. 

 

 Hartproblemen 

 

 Erectiestoornissen 

Bij mannen kan er na de ingreep problemen optreden met de erectie of zaadlozing. 

Dit kan van tijdelijke of permanente aard zijn. 

 

3. Hospitalisatie 

 

Voor deze ingreep bent u in de regel 10 à 14 dagen in het ziekenhuis.  

Meestal wordt u de dag voor de operatie opgenomen. Het is belangrijk een recente 

medicatielijst mee te nemen zodat uw thuismedicatie correct kan worden verder gegeven 

tijdens de hospitalisatie. Op voorhand zal met u zijn overlopen welke medicatie u voor de 

procedure diende te stoppen. De dag voor de ingreep wordt tevens een laxeermiddel gegeven 

om de darmen te reinigen. 

Wanneer u op het operatiekwartier komt zal een infuus worden geplaatst ter hoogte van de 

arm om de nodige medicatie voor de narcose toe te dienen. Om na de ingreep de pijn goed te 

kunnen opvangen zal een epidurale catheter gestoken worden. Eens u in slaap bent zal een 

maag-en blaassonde worden geplaatst. Tevens wordt een cathetertje ter hoogte van de 

polsslagader ingebracht zodat de bloeddruk tijdens de ingreep continu kan worden gevolgd. 
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Na de ingreep zal u voor een aantal dagen geobserveerd worden op de dienst intensieve 

zorgen. 

De eerste paar dagen operatie dient strikte bedrust in acht te worden genomen. Daarna mag 

men al eens in de zetel zitten en vanaf dan zal de mobilisatie geleidelijk aan onder leiding van 

de kinesist worden opgevoerd. 

De infusen, maag- en blaassonde worden in de loop van de dagen verwijderd. 

U zal met ontslag kunnen eens eten en drinken goed gaan, de darmen op gang zijn gekomen 

en mobilisatie en trappen doen vlot gaan. De eerste maand zal het herstel snel verder vooruit 

gaan hoewel men vaak nog snel moe is. Voor een totale revalidatie dient men toch op 6 

maanden te rekenen. 

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 zo veel mogelijk ongewijzigd. 

De eerste 8 weken vermijdt u best zware inspanningen en het optillen van zware voorwerpen.  

U krijgt een voorschrift mee voor de thuisverpleging om de wondjes te komen verzorgen en 

voor de kinesist om verder te revalideren. 

U zal tevens een controle afspraak meekrijgen.  


