Operatie bij vernauwing/afsluiting
bekkenslagader
In deze folder vindt u informatie over de operatie aan vernauwingen of afsluitingen
van één van de slagaders van het bekken. In medische termen heet de operatie:
aortofemorale bypass. U krijgt hierover algemene informatie. Houdt u er bij het lezen
van de folder rekening mee dat ieders persoonlijke situatie natuurlijk kan verschillen.

Hoe ontstaat de aandoening?
De vernauwingen of afsluitingen zijn het gevolg van vetafzetting en verkalking in de
slagaderen (zie afbeelding 1).
Dit heet atherosclerose. De oorzaken kunnen zijn: roken, hoge bloeddruk, diabetes
(suikerziekte), overgewicht en een te hoog cholesterolgehalte in het bloed.

Waarom een operatie?
Door de vernauwing of afsluiting stroomt er minder bloed naar uw been. Het kan zijn
dat u daardoor, na een klein stukje lopen, pijn in uw been krijgt. Dit verdwijnt weer na
korte tijd rust.
Een operatie is niet altijd noodzakelijk, maar soms kan de enige manier zijn om van de
klachten af te komen. Het kan ook zijn dat er zo weinig bloed naar uw been stroomt,
dat u zelfs pijn heeft als u rust of ‘s nachts in bed ligt.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917
www.meandermedischcentrum.nl

Afb. 1
Soms is er sprake van zweren die niet genezen of van afsterving van één of meer tenen.
In die gevallen is een operatie noodzakelijk om de doorstroming van de bloedvaten van
het been te verbeteren. Niet opereren kan na verloop van tijd betekenen dat amputatie
(afzetting) van het been nodig is.
Het kan ook voorkomen, dat de slagaders helemaal zijn afgesloten, maar dat u geen
klachten heeft. Dan is een operatie niet altijd nodig. Wel moet u dan dagelijks zoveel
mogelijk lopen en beslist niet roken.
In bepaalde gevallen kan een vernauwing worden opgerekt met een ballon (dotteren).

De operatie
Er zijn verschillende soorten operaties mogelijk. Eén van de mogelijkheden is het
openen van de slagader en verwijderen van de verkalkingen. Hierna wordt het bloedvat
weer met hechtingen gesloten.
In andere gevallen wordt een omleiding gemaakt met een vaatprothese. Via een
buikoperatie wordt de vaatprothese op de slagader aangesloten.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Deze vaatprothese is een kunststof bloedvat, die op twee manieren kan worden aangesloten (zie afbeelding 2a
en 2b).
De chirurg bespreekt met u welke operatie in uw geval de beste keuze is.

Afb. 2a

Afb. 2b

De operatie vindt plaats onder algehele anaesthesie (narcose).
Na de operatie wordt u één of meer dagen op de afdeling Intensive Care verpleegd.

Mogelijke complicaties tijdens en na de operatie
Iedere operatie brengt bepaalde risico’s met zich mee, ondanks alle voorzorgen.
Complicaties die bij iedere operatie kunnen voorkomen zijn: wondinfectie, trombose (bloedstolsel dat bloedvaten
afsluit), longembolie (bloedstolsel in de longvaten) en bloedingen en beschadigingen van organen of zenuwen.
Een longontsteking of een hartinfarct komen na een operatie wat vaker voor dan normaal. Vanzelfsprekend
worden de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om complicaties te voorkomen of vroegtijdig te onderkennen.
Bij een operatie worden gevoelszenuwen in de huid doorgesneden. Dit kan een doof gevoel geven in de huid bij
het operatielitteken. Het komt vooral voor na een operatie in de lies. Meestal is het gevoel na enkele maanden
weer terug.

Complicaties bij vaatoperaties
Bij een vaatoperatie kunnen extra complicaties optreden.
 Er kunnen nabloedingen optreden door een lekkage van de naad tussen de vaatprothese en het eigen
bloedvat.
 Er kan een afsluiting ontstaan in de vaatprothese of in een beenslagader.
Als zo’n complicatie optreedt, is een nieuwe operatie noodzakelijk.
Het kan zijn dat u niet alleen vernauwingen of afsluitingen in de slagaders van het bekken heeft, maar ook in de
slagaders van het been. In dat geval is het mogelijk dat u, ook na de operatie, nog lichte klachten blijft houden als
u een tijd heeft gelopen.

Na het ontslag
U krijgt een afspraak mee voor controle op de polikliniek.
Als u medicijnen moet gebruiken, is het van belang dat u deze medicijnen nauwkeurig inneemt, volgens de
opgegeven dosering. Wanneer u bloedverdunnende medicijnen krijgt (sintrom, sintrommitis of marcoumar),
zal de Trombosedienst uw bloed regelmatig moeten controleren. In dat geval krijgt u hiervoor afspraken mee.

Na de operatie
Een vaatoperatie is een grote operatie. Na het ontslag uit het ziekenhuis zult u merken dat u niet meteen
helemaal fit bent. U bent nog snel vermoeid en ook de eetlust is vaak nog wat minder. Dit wordt meestal
langzamerhand beter.
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Ten slotte
Een gezonde levenswijze is belangrijk. Zeker na een vaatoperatie. Dat wil zeggen dat u absoluut niet mag roken.
Ook is veel lichaamsbeweging belangrijk en dient u overgewicht te voorkomen. Verder zijn er voor u geen
beperkingen.

Wie kunt u bellen als er is iets mis?
Als u weer naar huis gaat, kan het zijn dat u last krijgt van een verhoogde lichaamstemperatuur. Een temperatuur
tot 38,0 graden Celsius is normaal. Maakt u zich daarover geen zorgen.
Heeft u andere problemen als gevolg van uw ziekenhuisopname, dan belt u:
Tot aan uw eerste controleafspraak:
 Vraagt u tijdens kantooruren naar de polikliniek Chirurgie.
 Vraagt u buiten kantooruren naar de verpleegafdeling waar u was opgenomen.
Na uw eerst controleafspraak:
 Belt u tijdens kantooruren met uw huisarts.
 Belt u buiten kantooruren met de huisartsenpost.

Vragen
Heeft u voor, tijdens of achteraf vragen over uw operatie, stelt u deze dan aan uw behandelend arts. Het is
verstandig uw vragen van te voren op te schrijven. Dan weet u zeker dat u niets vergeet.
1. __________________________________________________________________________________?
2. __________________________________________________________________________________?
3. __________________________________________________________________________________?
4. __________________________________________________________________________________?
5. __________________________________________________________________________________?
6. __________________________________________________________________________________?

Tot slot
Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie
via het algemeen telefoonnummer van Meander Medisch Centrum 033 - 850 50 50.
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