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Aneurysma van de aorta (verwijde buikslagader)

De grootste slagader, die direct vanuit het hart komt en waarvandaan bijna alle slagaders het 
lichaam ingaan heet de aorta. Soms kan deze verwijd raken.
Meestal geeft dit helemaal geen klachten en wordt het ontdekt als een echo van de buik wordt 
gemaakt om een of andere reden.

Bij een lichte verwijding hoeft er niets aan gedaan te worden. Er worden dan regelmatig echo’s 
gemaakt om te controleren of het niet erger wordt. Bij een verwijding met een doorsnede van 
meer dan 5 tot 5,5 cm kan een behandeling overwogen worden.
Dit is altijd een grote ingreep onder narcose. De vaatchirurgen uit ons ziekenhuis voeren 
operaties aan de buikslagader op een andere locatie uit. Het gesprek voor de operatie en de 
nacontroles zijn wel in het LangeLand Ziekenhuis.

Er kan een ‘open’ operatie worden gedaan. Hierbij wordt via een grote snee in de buik de 
buikslagader vrijgelegd en het zieke, verwijde stuk vervangen door een kunststofprothese. 
Daarna wordt de wond dichtgemaakt.
Na de operatie verblijft u enige tijd op de Intensive Care. Als u genoeg hersteld bent om geen 
intensieve bewaking meer nodig te hebben, wordt u overgeplaatst naar de gewone 
verpleegafdeling.
 Om het verloop daarna zo goed mogelijk te laten gaan zijn er leefregels.

Er kan ook een zogenaamde EVAR (endovasculair aortic repair) worden uitgevoerd. Hierbij 
wordt via de lies, via de binnenkant van de grote bloedvaten de kunststofprothese ingebracht. 
Deze ingreep is minder groot dan de ‘open’ operatie. Niet iedereen kan met deze methode 
behandeld worden. Dat hangt mede af van bepaalde metingen die worden gedaan aan de hand 
van CT scans. Uw behandelende chirurg zal beide opties met u bespreken.

Vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek chirurgie (tel. 079-3462585) van 8.00-
16.30 uur, en buiten deze tijden met de Spoedeisende Hulp (tel. 079-3462539).

Tot slot
Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 
deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 
of via info@llz.nl.
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