ENDOVASCULAIRE
STENTGRAFTS:
EEN BEHANDELING
VOOR ABDOMINALE
AORTA-ANEURYSMATA

Voorlichtingsbrochure voor de patiënt

Inhoud

Inleiding

3

Anatomie van de buikslagader

4

Wat is een aneurysma?

5

Welke symptomen treden op bij een aneurysma van de buikslagader? 6
Wat zijn de risicofactoren?

7

Behandelingsopties

8

Hoe werkt een stentgraft?

10

Hoe gaat het verder na de stentgraftoperatie?

12

Wanneer moet een arts worden ingeschakeld?

13

Verklarende woordenlijst

14

Inleiding

Deze voorlichtingsbrochure wordt aan alle artsen verstrekt en dient
uitsluitend te worden overhandigd aan patiënten bij wie een stentgraftsysteem ter behandeling van een abdominaal aorta-aneurysma moet
worden geplaatst. Alleen de arts kan beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor een stentgraftoperatie.
Wij hopen dat u zo snel mogelijk weer hersteld bent!
Het Medtronic-team
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Anatomie van de buikslagader
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Afb. 1

De aorta of grote lichaamsslagader is het grootste bloedvat in het
lichaam. Het transporteert het bloed vanaf het hart naar de rest van
het lichaam. De buikslagader (abdominale aorta) is dat deel van de aorta dat zich bevindt in de buik (abdomen). De buikslagader begint net
onder de nierslagaders en loopt door tot het punt waar de aorta zich
vertakt in de beide bekkenslagaders (zie Afbeelding 1).
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Wat is een aneurysma?

Afb. 2

Als de wand van de aorta zwakker wordt ten gevolge van ouderdom,
ziekte of letsel, kunnen uitstulpingen of opzwellingen ontstaan. Wanneer
zo’n uitstulping optreedt in de buikslagader, spreken we van een abdominaal aorta-aneurysma of AAA. Naarmate de uitstulping groter wordt,
wordt de aortawand zwakker. De aorta kan dan zelfs onder normale
bloeddruk scheuren, waarna een ernstige inwendige bloeding optreedt.
Bij scheuring van een aneurysma (ruptuur) bestaat acuut levensgevaar en
moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen. Een aneurysma is
een uitstulping of verwijding die ontstaat in de wand van een bloedvat als
gevolg van een verzwakte vaatwand (zie Afbeelding 2).
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Welke symptomen treden
op bij een aneurysma van
de buikslagader?
De meeste mensen ervaren geen symptomen of klachten die wijzen op
een mogelijk aneurysma van de buikslagader.
De arts kan tijdens een routine-onderzoek soms een pulserende of
kloppende zwelling in het middelste of het onderste gedeelte van de buik
waarnemen. Een aneurysma wordt echter meestal bij toeval ontdekt als
er om andere redenen diagnostisch beeldvormingsonderzoek wordt
uitgevoerd (bijvoorbeeld een CT-scan of echografie).
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Wat zijn de risicofactoren?

Naarmate men ouder wordt neemt de kans op een aneurysma van de
buikslagader toe. Een abdominaal aorta-aneurysma of AAA treedt hoofdzakelijk op bij mensen van boven de vijftig jaar, en vaker bij mannen dan bij
vrouwen. Andere belangrijke risicofactoren zijn roken en een hoge bloeddruk. Daarnaast lopen mensen bij wie AAA in de familie voorkomt een
verhoogd risico. Een gesprek met een arts wordt in dat geval aanbevolen.
Een abdominaal aorta-aneurysma wordt behandeld als de arts het risico
aanwezig acht dat het aneurysma barst of scheurt.
In dat geval zijn er, afhankelijk van de diagnose van de arts, twee behandelingsmethoden beschikbaar: open chirurgie of plaatsing van een endovasculaire stentgraft.

7

Behandelingsopties
Open chirurgie (openbuikoperatie)
De chirurg benadert het aneurysma via een lange snee in de buik (zie
Afbeelding 3). Het deel van het bloedvat met het aneurysma wordt
vervangen door een synthetische prothese (graft). Deze operatie wordt
doorgaans uitgevoerd onder algehele narcose en duurt ongeveer drie tot
vier uur. De patiënt moet gewoonlijk één dag op de intensive care verblijven en daarna ten minste nog een week in het ziekenhuis. Het kan twee
tot drie maanden duren voordat de patiënt volledig is hersteld.
Plaatsing van een endovasculaire stentgraft
Dit is een minimaal-invasieve procedure, waarbij via een klein sneetje in
beide liezen een stentgraft (een synthetisch buisje dat is versterkt met
een metalen geraamte) in het zieke vat met het aneurysma wordt geplaatst.
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Het omliggende weefsel hoeft hierbij niet te worden opengelegd (Afbeelding 4). Deze operatie duurt doorgaans ongeveer twee uur. De opnameduur in het ziekenhuis blijft meestal beperkt tot twee à vier dagen, terwijl
een verblijf op de intensive care vaak niet nodig is.
Beide behandelingsmethoden kennen zowel voordelen als risico’s. Patiënten
dienen met hun arts te overleggen welke methode voor hen de voorkeur
verdient.

< Afb. 3: Openbuikoperatie
Afb. 4: Minimaal-invasieve ingreep >
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Hoe werkt een stentgraft?
Een endovasculaire stentgraft sluit het aneurysma buiten en versterkt de
verzwakte aortawand (Afbeelding 5). Dat verkleint de kans op scheuring:
de bloedstroom loopt via een nieuwe doorgang waardoor de druk op het
aneurysma wordt verminderd.
De stentgraft wordt in de bloedvaten opgevoerd en geplaatst zonder dat
omliggend weefsel via chirurgie hoeft te worden opengelegd.
Daarbij wordt gebruikgemaakt van een plaatsingskatheter (een langwerpig,
dun buisje voor het opvoeren en loslaten van de stentgraft), die na het
inbrengen van de stentgraft via de lies uit het lichaam wordt verwijderd.
De plaatsingskatheter wordt via een bloedvat in de lies van de patiënt
ingebracht en naar de buikslagader opgeschoven.

Afb. 5
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De stentgraftoperatie kan onder algehele narcose plaatsvinden, maar
ook onder regionale of plaatselijke verdoving. Voorafgaand aan de
procedure worden enkele diagnostische testen uitgevoerd. Via deze
diagnostische testen kan de arts het aneurysma en het omliggende
gebied zichtbaar maken. Ter voorbereiding van de ingreep wordt in beide
liezen een klein sneetje gemaakt.
De plaatsingskatheter wordt onder fluoroscopie (röntgendoorlichting) via
het grote vat in de lies van de patiënt (bekkenslagader) opgevoerd tot de
plaats in de buik waar het aneurysma zich bevindt.
Zodra de plaatsingskatheter op de juiste plaats binnen in het aneurysma
is aanbeland, wordt de katheter voorzichtig van de stentgraft in het
bloedvat losgemaakt. De stentgraft zet uit tot de vooraf ingestelde
omvang. De katheter wordt vervolgens teruggetrokken en verwijderd,
terwijl de stentgraft permanent in het bloedvat achterblijft (Afbeelding 6).
Afhankelijk van de vorm en omvang
van het aneurysma kan het voor
een volledige buitensluiting van het
aneurysma nodig zijn extra stentgrafts te plaatsen.
Om te kunnen bepalen of de stentgraft op de juiste plaats binnen het
aneurysma is aangebracht, wordt
vaak gebruikgemaakt van röntgenstraling en/of intravasculaire
echografie.

Afb. 6

11

Hoe gaat het verder na de
stentgraftoperatie?
De arts kan de patiënt, nadat deze is bijgekomen van de stentgraftoperatie,
vragen om vier tot zes uur plat te blijven liggen zodat het wondgenezingsproces kan beginnen. Mogelijk ervaart de patiënt enig ongemak op de
plaats van de wonden in de liesstreek. Dat verdwijnt doorgaans binnen
twee dagen. Bijwerkingen zijn zeldzaam, maar zouden onder meer kunnen
bestaan uit opzwellen van de lies, gevoelloosheid in de benen, misselijkheid, overgeven, pijn of kloppingen in het been, verlies van eetlust, koorts
en/of afwezigheid van stoelgang gedurende één tot drie dagen. Na plaatsing van een endovasculaire stentgraft moeten periodiek controles
worden uitgevoerd om eventuele complicaties op te sporen.
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Wanneer moet een arts worden
ingeschakeld?
Neem onmiddellijk contact op met
de huisarts indien de patiënt de
volgende symptomen of klachten
ondervindt:

Welke stentgrafts zijn goedgekeurd voor de behandeling van
een aneurysma in de buikslagader?

Pijn, gevoelloosheid, kou of slapheid in de benen of billen.

Welke risico’s zijn er verbonden
aan toepassing van een stentgraft?

Elke vorm van pijn in de rug,
borst, buik of lies.
Duizeligheid, flauwvallen, snelle
hartslag of plotseling optredende
slapheid.
Neem ook contact op met de arts
als de patiënt om een of andere
reden een controleafspraak moet
verzetten.
Deze brochure is uitdrukkelijk niet
bedoeld als vervanging van een
uitvoerig gesprek tussen arts en
patiënt over de raadzaamheid van
deze procedure.
Mogelijke gesprekspunten
Welke andere behandelmogelijkheden zijn er voor een aneurysma
in de buikslagader?

Worden de kosten van de operatie geheel of gedeeltelijk vergoed
door de ziektekostenverzekering?
Hoe vaak is na de operatie een
controlebezoek aan de arts nodig
en welke onderzoeken moeten er
dan worden uitgevoerd?
Is de patiënt na de ingreep beperkt
in zijn doen en laten? En zo ja, voor
hoe lang?
Hoe lang kan een stentgraft in het
lichaam geïmplanteerd blijven?
Hoeveel stentgraftoperaties
heeft deze instelling inmiddels
uitgevoerd?
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Verklarende woordenlijst
Aneurysma
Een uitstulping, opzwelling of verwijding van een verzwakt gebied in
een bloedvat.
Ruptuur van een aneurysma
Een scheur in de vaatwand op of
nabij de verzwakte plaats van het
bloedvat (zoals bij een aneurysma
van de buikslagader).
Aorta
De grote lichaamsslagader of
hoofdslagader van het aderstelsel
in het lichaam.

14

Plaatsingskatheter
Een langwerpig, buisvormig instrument dat wordt gebruikt voor het
plaatsen van de stentgraft in het
bloedvat.
Buitengesloten, buitensluiting
Van het hoofddeel afgesloten of
verwijderd.
Abdominaal aorta-aneurysma
Een uitstulping, opzwelling of
verwijding van een verzwakt gebied in de buikslagader (de grote
lichaamsslagader die door de buik

heen loopt). Deze aandoening
wordt vaak afgekort tot “AAA”.
CT-scan
Een scan waarbij een reeks gedigitaliseerde röntgenstralen een
beeld vormt van het aneurysma en
de aangrenzende bloedvaten.
Endoleak (endolekkage)
Lekkage van bloed naar het aneurysma (een opzwelling in het verzwakte gebied van het bloedvat) na
plaatsing van de stentgraft.
Endovasculaire stentgraftoperatie
Een minimaal-invasieve operatie
waarbij een buisvormige prothese
in het zieke vat wordt geplaatst
zonder dat het omliggende weefsel via chirurgie hoeft te worden
opengelegd.
Intravasculaire echografie
Beeldvormingstechniek op een
monitor waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogfrequente geluidsgolven vanuit de binnenzijde van
het bloedvat (alleen bij slagaders).

Fluoroscopie
(röntgendoorlichting)
Röntgenopnamen die op het
moment zelf op een monitor te
zien zijn.
Stentgraft
Een geweven polyester buisje
(prothese of graft) voorzien van
een buisvormig geraamte van
metaalgaas (een flexibele veer die
meestal als ‘stent’ wordt aangeduid), dat wordt geplaatst binnenin
een ziek (aneurysmatisch) vat
zonder dat het omliggende weefsel
via chirurgie wordt opengelegd.
De stentgraft zet na plaatsing
in de slagader uit tot een vooraf
ingestelde diameter. De stentgraft
verlicht de druk op het aneurysma
door de bloedstroom een nieuwe
doorgang te bieden.
Echografie
Beeldvorming door middel van
hoogfrequente geluidsgolven.
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