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1 Voorwoord 

 

Beste nieuwe medewerker,  

Beste student,  

 

Welkom op onze afdeling D402. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een 
handleiding over het reilen en zeilen op de dienst, uitleg over pathologie, onderzoeken en 
behandelingen.  

We hopen dat je je vlug thuis voelt bij ons. We verzekeren onze goede wil en samenwerking om 
leerrijke- , groeimomenten aan te bieden.   

Vergeet echter onze belangrijkste doelstelling niet: een kwaliteitsvolle, professionele en 
patiëntgerichte zorg verzekeren aan onze patiënten. 

 

Deze brochure kwam tot stand door toedoen van enkele toegewijde medewerkers die het tot hun 
opdracht nemen jullie op een professionele wijze te begeleiden. 

 

We wensen je alvast een leerrijke periode toe waar je met veel voldoening op kan terugblikken. 

 

 

Verpleegkundig team D402 

Filip Van der Plaetsen, Hoofdverpleegkundige 
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2 Voorstelling van de afdeling  

Naam van de afdeling: D402 

Kenletter: C 

Behorend tot zorgdomein: Zorgdomein 1, Klinische diagnostiek en behandeling  

Aantal bedden: 22   

Naam van de hoofdverpleegkundige:  Filip Van der Plaetsen 

Contactgegevens afdeling: 09/246.42.00 

Bezoekuren: 14u00 – 20u00  

 

3 Patiëntenpopulatie  

3.1 Algemeen  

 Gehospitaliseerde patiënten 

 Volwassenen     

 

3.2 Risicovolle patiënten of diensten 

 Operatiepatiënten 

 Radiologische patiënten  

 Gefixeerde patiënten  

 Kwetsbare patiëntengroepen:  

* Zwakke ouderen  

* Patiënten met een valrisico 

 Dialysepatiënten 

 

3.3 Dienstgebonden boordtabellen 

Elke verpleegafdeling beschikt over een dienstgeboden boordtabel waarin men gegevens m.b.t. 
opname, bezettingsgraad,… voor die afdeling kan terugvinden. 

Per kwartaal worden deze gegevens geüpdatet door dienst Beleidsinformatie. De boordtabellen 
zijn terug te vinden op het intranet van het ziekenhuis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Afdelingsspecifieke gegevens 

4.1 Medisch team 

4.1.1 Medisch Specialisme 1:  Cardiochirurgie 

 Medisch diensthoofd: dr. Goossens Dominique 

 Medisch team: 

* Dr. Ballaux Philippe 

* Dr. Cathenis Koen 

* Dr. Goossens Dominique 

 Secretariaatsnummer: 09/ 246 74 00 

 

4.1.2 Medisch Specialisme 2: Vaatheelkunde  

 Medisch diensthoofd: dr. Jacobs Bart 

 Medisch team: 

* Dr. Jacobs Bart 

* Dr. Willaert Willem 

 Secretariaatsnummer: 09/ 246 74 00 

 

4.1.3 Medisch Specialisme 3: Plastische heelkunde 

 Medisch diensthoofd: Dr. Vertriest Rudolf 

 Medisch team: 

* Dr. Decordier Benoït 

* Dr. Vertriest Rudolf 

 Secretariaatsnummer: 09/ 246 75 00 

 

4.1.4 Medisch Specialisme 4: Algemene heelkunde 

 Medisch diensthoofd: Dr. Pletinckx Pieter 

 Medisch team: 

* Dr. Defoort Barabara 

* Dr. Muysoms Filip 

* Dr. Pletinckx Pieter 

* Dr. Vergucht Valerie 

 Secretariaatsnummer: 09/ 246 74 00 

 

 

 

 

  



4.2 Verpleegkundig team 

 Personeelsbestaffing: conform wettelijk kader (zie ook begrotingscontrole en dienstrooster) 

 Scholingsgraad:  

* Verpleegkunde HBOV  

* Verpleegkunde BA 

 Bijkomende competenties:  

* Bijzondere Beroepstitels: n.v.t. 

* Bijzondere bekwaamheden: n.v.t. 

 Bijkomende opleidingen:  

* BLS (jaarlijks) 

* Glycemie (2-jaarlijks) 

* Brand (jaarlijks) 

* Isolatiebeleid  

 Evaluatiegesprekken voor medewerkers eigen aan de afdeling 

* Starter: 3 – 6 en 12 maanden  

* Mutatie: 6 – 12 maanden 

* Langdurige afwezigheid van > 6 maand: na 1 maand  

* > 1 jaar op de afdeling: jaarlijks 

* Dienstspecifieke opleidingen :  

* bv. aandachtspunten in de hartchirurgie 

* bv. aandachtspunten in de plastische heelkunde 

* bv. aandachtpunten rond VAC-therapie 

* bv. aandachtpunten rond vasculaire heelkunde 

 

4.3 Zorgondersteuning  

In aanvulling op het verpleegkundig team werken wij met een aantal centraal aangestuurde 
ondersteunende diensten, nl. een team Broodbuffetwagen (BBW) en een team “centraal 
patiëntenvervoer (CPV). 

Het team BBW staat in voor het ontbijt en het avondmaal op de verpleegafdelingen. Ook tijdens het 
weekend (behalve ’s zaterdag en zondagavond). Aanvullend verzorgen zij ook een aantal 
logistieke taken op de verpleegafdelingen (bestellingen, bergingen, keuken,  ..) 

Het team CPV staat in voor het vervoer van patiënten naar radiologie, revalidatie, OK en 
polikliniek, …  Het vervoer tussen verpleegafdelingen gebeurt door de verpleegkundigen van de 
ontvangende afdeling. 

 

4.4 Samenwerking met andere interne disciplines/disciplines 

 Kinesitherapie   

 Logopedie      

 Ergotherapie   

 Diëtiek 

 Radiologie    

 Spoed   

 Operatiekwartier  

 Labo  

 Polikliniek    

 Dialyse   

 Dienst Patiëntenbegeleiding  

* Sociale dienst 

* Pastorale dienst 

* Oncocoaches  

* Dienst Psychologie 
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5 Pathologie, onderzoeken en behandelingen 

5.1 Hartchirurgie  

Pathologie Behandelingen Onderzoeken 

Coronair vaatlijden  

Kleplijden  

Voorkamerfibrillatie 

 

Aangeboren hartafwijkingen: 

ASD – VSD 

Ventrikelseptumruptuur 

Hypertrofisch 

cardiomyopathie 

CABG 

Klepvervanging of -plastie  

MAZE  

Verwijderen hartoortje 

 

Sluiten ASD - VSD 

Ventrikelseptumpatch 

Morrow-operatie 

 

ECG 

Echografie van het hart  

RX thorax 

Coronarografie 

 

 

 

 

5.2 Vaatchirurgie 

Pathologie Behandelingen Onderzoeken 

Vernauwing halsslagader 

 

Vernauwing beenslagader 

 

Verwijding buikslagader  

(= aneurysma) 

Bloedvatoperatie 

Carotis 

Ballondilataties en/of plaatsen 

van stents 

Gecoverde stents  

(= endoprotese) 

Duplex Angio 

 

 

5.3 Thoracale chirurgie 

Pathologie Behandelingen Onderzoeken 

Thoracale pathologie 

Longpathologie 

Pneumothorax 

 

Pectus  

Thoracale heelkunde 

Long/kwabresectie 

TX-drain 

Talkage 

Pectus 

RX thorax 

CT 

 

5.4 Plastische chirurgie 

Pathologie Behandelingen Onderzoeken 

Borstpathologie 

Wondproblematiek 

Borstreconstructie 

 

 

 

 

6 Samenwerking met externen 

 Rust- en verzorgingstehuizen (RVT)   

 Woon-en zorgcentra (WZC) 

 Revalidatiecentra       

 Ziekenhuizen (Zorgprogramma gebonden) 

 Huisartsen      

 Thuiszorg  

 Scholen       
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 Vervoerdiensten 

7 Verpleegkundige dagindeling op de verpleegeenheid 

7.1 Zorgzones 

De afdeling wordt opgedeeld in verschillende zorgzones, per zorg zone is telkens één 
verpleegkundige verantwoordelijk. 

 Zone 1 = 4201 - 4210 

 Zone 2 = 4211 - 4217 

 Zone 3 = 4218 – 4221 

 

7.2 Shiften  

We werken volgens drie shiften: 

 Vroegdienst : 6u30 tot 15u  

 Laatdienst: 13u30 tot 22u 

 Nachtdienst: 21u45 tot 6u45 

 

7.3 Dagindeling  

7.3.1 Vroegdienst 

 06.30 uur: Overdracht nachtdienst aan vroegdienst volgens SBAR 

 Om vlot te kunnen briefen vragen we aan de studenten om de beloproepen te beantwoorden. 
Probeer altijd (gedurende de hele dag) zo snel mogelijk de beloproepen te beantwoorden! 

 07.00 uur: 3 verzorgingskarren, 1 EKG toestel, 3 linnenzakken en de linnenkarren klaarzetten 
in de gang 

 07.00 uur: Glycemiecontroles bij diabetespatiënten en afwijkingen (> dan 150 mg/dl) melden 
aan de verantwoordelijke verpleegkundige en indien nodig bijspuiten met Insuman Rapid® 
volgens schema 

 07.15 uur: Onder begeleiding IV-medicatie klaarmaken en toedienen 

 07.30 uur: Start verzorging. Gebruikte volgorde op D402: 

* Leg een afdekdeken op het bed en laat patiënt op bed liggen voor het wassen van de 
benen. Verzorg de wonden. Elektronische EKG- afname. Verpleegkundige verwittigen om 
het EKG te bekijken op het elektronisch scherm (sinusritme of niet) 

* De dag van het ontslag wordt 1 EKG afgedrukt via synops, bij een transfer naar een ander 
ziekenhuis 

* Patiënt laten opstaan en wegen. Doorlopen naar de badkamer en rug wassen. Patiënt 
stimuleren om zich voor de rest zelf te wassen. Indien dat niet lukt, hulp bieden. (Het 
spreekt voor zich dat, indien nodig, de patiënt op bed een bedbad krijgt.)  

* Bed opmaken 

* Samen met de verpleegkundige het elektronisch zorgplan invullen + gewicht intypen in 
synops bij parameters en controleren of patiënt niet verzwaard is en verschil melden aan 
de verpleegkundige. 

* EWS doen: meten van bloeddruk (indien > 150  mmHg of < 100 mmHg -> verpleegkundige 
verwittigen), pols (ook voelen of pols regelmatig is of niet), temperatuur, navragen of 
patiënt stoelgang heeft gehad, ademhaling en bewustzijn evalueren. Controles ingeven in 
synops bij parameters en abnormaliteiten melden aan verantwoordelijke verpleegkundigen 

 Kamer netjes achterlaten 

 9.30 uur: Als de verzorging het toelaat: een koffiepauze. 
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* Opruimen, ontsmetten en aanvullen van de verzorgingskarren, volle linnenzakken 
dichtknopen. De spoelruimte, keuken en berging opruimen 

 11.00 uur: Glycemiecontroles bij diabetespatiënten en afwijkingen (> dan 150 mg/dl) melden 
aan de verantwoordelijke verpleegkundige en indien nodig bijspuiten met Insuman Rapid® 
volgens schema. 

 11.20 uur: Middagmaal helpen opdienen. Stimuleer de patiënt om aan tafel te eten. Installeer 
de patiënt om zo goed mogelijk rechtop te eten, indien de patiënt toch in bed eet. Eventueel 
helpen bij het voorbereiden van de maaltijd. Medicatie PO wordt verdeeld door de 
verpleegkundigen 

 11.45 uur: Middagmaal helpen afdienen en koffie inschenken en ev. patiënten in bed helpen. 

 11.30 - 12.00 uur of 12.00 - 12.30 uur: zelf gaan eten + EWS-controle 

 12.00 uur: Start preoperatieve verpleegkundige voorbereiding: scheren - EKG-afname - 
douche met ontsmettende zeep (wassen tot schuim): 

* Benodigdheden: rol papier, tondeuze, wegwerp scheerkop, ev. handschoenen en schort, 
EKG-toestel, ev. wissers 

* Werkwijze: Leg het papier op bed om haartjes op te vangen. Scheer de patiënt, neem het 
EKG af. Neem ev. de preoperatieve lieskweek af (voor het douchen!!). Geef de patiënt 
handdoek en washandje van het ziekenhuis en begeleid hem naar de douche. Leg uit dat 
hij zich moet wassen met Hibiscrub! Bied hulp indien nodig bij het wassen/afdrogen. Indien 
nodig bedbad geven met Hibiscrub of de patiënt zich ermee laten wassen aan de lavabo (+ 
ev. hulp) 

 

7.3.2 Laatdienst 

 13.30 uur: Overdracht van vroegdienst naar laatdienst volgens SBAR 

 13.45 uur: Verder zetten van de preoperatieve verpleegkundige voorbereiding (zie hoger). 
Kamers van ontslagen patiënten opruimen: linnen en identificatieklever van het bed halen, 
nachtkastje, kast en badkamerrekje leegmaken, bedpan en wasbekken weghalen. Het 
onderhoudspersoneel wast alles af en maak het bed op. Nadien maken wij de kamer klaar 
voor de volgende patiënt: 2 glazen klaarzetten: 1 op nachtkastje en 1 in de badkamer 

 14.00 uur: Onder begeleiding IV-medicatie klaarmaken en toedienen 

 15.30 uur: Namiddagverzorging: 

* Controle van de wonden. Lekkende wonden terug ontsmetten en afdekken 

* Patiënten stimuleren om op te zitten. Iedereen wordt uit bed geholpen, behalve indien de 
patiënt bedrust moet houden: bv. na bloedvatoperatie. Bedden opmaken 

* Vragen of er nog iets nodig is (water, hulp, enz.) 

* Kamers netjes achterlaten 

* Hulp bieden aan andere collega’s  

* Spoelruimte, keuken en berging opruimen 

* Zorgplannen invullen 

 16.00 uur: Dagcurves prikken 

 17.00 uur: Glycemiecontroles bij diabetespatiënten en afwijkingen (> dan 150 mg/dl) melden 
aan de verantwoordelijke verpleegkundige en indien nodig bijspuiten met Insuman Rapid® 
volgens schema 

 17.10 uur: Patiënten stimuleren om aan tafel te eten. Installeer de patiënt zo goed mogelijk 
rechtop om te eten, indien de patiënt toch in bed eet. Eventueel helpen bij het voorbereiden 
van de maaltijd. Medicatie P.O. wordt verdeeld door de verpleegkundigen 

 17.30 - 18.00 uur of 18.00 - 18.30 uur of 18.30 - 19.00 uur: zelf gaan eten 

 17.45 uur: Avondmaal helpen afdienen, eventueel patiënten terug in bed helpen 

 18.00 uur: EWS: AH, meten van de RR, pols, temperatuur en bewustzijn 
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 Eventueel ook controle van urinedebiet, maagvocht, redons, enz. Abnormaliteiten melden. 
Invullen op parameterblad. 

 Samen met de verpleegkundige het elektronisch zorgplan invullen. 

 20.00 uur: Laatste medicatieronde. Aan preoperatieve patiënten een Cleen® toedienen (eerst 
rectale staalafname voor CPE afnemen indien nog niet gebeurd en dan pas de Cleen®) en 
nogmaals zeggen dat ze nuchter moeten zijn. Dat wil zeggen dat ze niets meer mogen 
drinken of eten vanaf middernacht voor de operatie. Controleren of iedereen nog voldoende 
water heeft. Eventuele lekkende wonden verzorgen, AP-zakjes leegmaken en bevuilde luiers 
vervangen, patiënten in bed helpen en goede houding geven indien ze dit niet zelfstandig 
kunnen. Kamers netjes achterlaten 

 21.45 uur: Glycemiecontroles bij diabetespatiënten en afwijkingen (> dan 150 mg/dl) melden 
aan de verantwoordelijke verpleegkundige en indien nodig bijspuiten met Insuman Rapid® 
volgens schema 

 

7.3.3 Nachtdienst 

 21u45: Overdracht van laatdienst naar nachtdienst 

 22u tot 24u: start nachttoer 

* Pijnmedicatie en slaapmedicatie toedienen 

* Patiënten (her)installeren voor de nacht 

* Controle infusen, drains, sondes, … 

 Tussen 24u en 04u 

* Bepalen EWS-score bij patiënten die wakker zijn 

* Elektronisch zorgplan invullen 

* Extra medicatie toedienen 

* Medicatie voor vroegdienst klaarzetten 

 04u start nachttoer 

* Bepalen EWS-score, vochtbalans bereken, drains, sondes,…ledigen 

* Bloedafnames 

* Ontvangen recovery patiënten 

* Invullen SBAR overdrachtsblad voor de overdracht en uitprinten overdrachtspapieren 

 6u30: overdracht aan de vroegdiensten volgens SBAR 

 6u45: einde van de nachtdienst 

 

8 Meest voorkomende verpleegkundige verstrekkingen – procedures 

Er zijn heel wat verpleegkundige procedures uitgewerkt om de uniformiteit en kwaliteit van zorg te 
garanderen. Je vindt deze terug op de intranetsite van ons ziekenhuis. 

 

8.1 Algemeen 

 Basiszorg 

 Toediening en hulp bij hygiënische zorgen. 

 Hulp bij mobiliteit. 

 Hulp bij uitscheiding. 
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8.2 Behandelingen 

8.2.1 Ademhalingsstelsel 

 Zuurstoftoediening 

 Aërosoltherapie. 

 Gebruik van en toezicht op thoraxdrainagesysteem. 

 

8.2.2 Bloedsomloopstelsel 

 Aanbrengen van verbanden en kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze 
aandoeningen. 

 Plaatsen en verwijderen van intraveneuze katheters in perifere venen. 

 Voorbereiding, toediening van en toezicht op intraveneuze perfusies en transfusies eventueel 
met technische hulpmiddelen. 

 

8.2.3  Spijsverteringsstelsel 

 Voorbereiding, uitvoering en toezicht op 

* lavement 

* plaatsen en verwijderen maagsonde 

* darmvoorbereiding 

* stomazorg 

 

8.2.4 Urogenitaal stelsel 

 Voorbereiding, uitvoering en toezicht op 

* blaassondage 

* opmeten van residu in de blaas d.m.v. bladderscan 

* de verzorging van suprapubische katheters 

 

8.2.5 Huid en zintuigen 

 Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op 

* aseptische en antiseptische wondverzorging 

* de verzorging van stomata, wonden met wieken en drains 

* Verwijderen van cutaan hechtingsmateriaal, cutane wieken en drains en cutane katheters 

 

8.2.6 Metabolisme 

 In evenwicht houden van de vochtbalans. 

 

8.2.7 Medicamenteuze toedieningen 

 Voorbereiding en toediening van medicatie via de volgende toegangswegen: 

* oraal (inbegrepen inhalatie) 

* subcutaan 

* intramusculair 

* intraveneus 
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* percutane weg 

 

8.2.8 Voedsel- en vochttoediening 

 Enterale vocht- en voedseltoediening. 

 Parenterale voeding. 

  

8.2.9 Specifieke hygiënische zorgen als voorbereiding op een onderzoek of behandeling 

 Preoperatief scheren + wassen met Hibiscrub. 

 

8.2.10  Fysische beveiliging 

 Maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels: fixatiemiddelen, beveiliging, toezicht. 

 Maatregelen ter preventie van infecties. 

 Maatregelen ter preventie van decubitusletsels. 

 

8.3 Verpleegkundige activiteiten die verband houden met het stellen van de diagnose 

 Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels. 

 Gebruik van apparaten voor observatie van de verschillende functiestelsels. 

 Staalafneming en collectie van secreties en excreties. 

 Bloedafneming door veneuze en capillaire punctie 

 

8.4 Assistentie bij medische handelingen 

 Assistentie bij verwijderen van PM-draden. 

 Assistentie bij het plaatsen van een VAC-pomp. 

 Assistentie bij pleurapunctie. 

 Assistentie bij plaatsen thoraxdrain. 

 

8.5 Toevertrouwde geneeskundige handelingen 

 Beoordeling van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels 
(vitale parameters (RR, P, T°), ECG, fysische parameters). 

 Kwalitatief en semi-kwantitatief onderzoek van urine en vol bloed, lichaamsvochten en 
excreties door middel van eenvoudige technieken waarvoor geen specifieke opleiding vereist 
is, in aanwezigheid van de patiënt en onder controle van een erkend laboratorium voor 
klinische biologie (bv. Glucosemeting). 

 

8.6 Specifiek voor de verpleegeenheid 

 Cardiochirurgie 

* Kennis 

* Pre- en postoperatieve taken (kennis en uitvoering) 

* Bijwonen van een hartoperatie (3de jaars) 

* Gebruik van de heart-hugger. 

 Gebruik van telemetrie op de afdeling 

* Installeren van telemetrie bij patiënten (Philips) 
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* Nazicht en rapporteren van de opgeslagen telemetrie-alarmen 

* Interpreteren van de opgeslagen telemetrie-alarmen 

 Afname van een ECG (interpretatie van een ECG) 

 Vaatheelkunde 

* Kennis 

* Pre- en postoperatieve taken (kennis en uitvoering) 

 Thoracale heelkunde 

* Kennis  

* Pre- en postoperatieve taken (kennis en uitvoering) 

 Plastische heelkunde 

* Kennis 

* Pre- en postoperatieve taken (kennis en uitvoering) 

 VAC-therapie 

* Kennis  

* Uitvoeren van verwisselen van verband 

 

9 Overlegstructuren 

 

9.1 Verpleegkundig niveau 

 Patiëntenoverdracht gebruik makend van de SBAR-methode: dagelijks, bij aanvang van 
iedere shift . 

De SBAR-methode is een gemakkelijk en concrete methode waarmee met een gestructureerd 
overleg tussen verpleegkundigen. 

SBAR staat voor kwaliteit en patiëntenveiligheid. Op de eerste plaats komt dit doordat SBAR 
het communicatieproces tussen de hulpverleners ondersteund. Dit doet SBAR door middel van 
duidelijkheid en creëert zo ook verwachtingen bij de beide partijen.  

 

Figuur 1: SBAR overdrachtstructuur (AZ. Maria Middelares - Gent) 

 

Werking SBAR (saferhealthcare, 2015): 

1. Schrijf de informatie die gebriefd moet worden uit. Gebruik hiervoor de vier elementen 
(situation – background – assessment – recommendation) en dit in die specifieke volgorde. 
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Maak hiervoor enkel gebruik van relevante informatie, irrelevante of secundaire informatie 
wordt uitgesloten.  

2. Presenteer je briefing aan de collega waar je overdracht aan moet geven. Doordat alle 
leden van het team de structuur onmiddellijk herkennen en verstaan is het mogelijk om 
tijdens de overdracht elkaar op een meer efficiëntere en effectievere wijze te helpen. 

3. De collega’s aan wie overdracht wordt gegeven kunnen de inhoud bevestigen, 
verduidelijken of verbeteren om dan samen tot de gewenste actie te komen. 

 

 

 Teamvergaderingen: 2x per jaar  

  Verplichte werkgroepen 

* Ziekenhuishygiëne   

* Pijn 

* Diabetes 

* Mentoren   

* VTO voor starters 

 Dienstgebonden  

* Commpas 

 Evaluatiegesprekken voor medewerkers eigen aan de afdeling 

* Starter: 3 – 6 en 12 maanden   

* > 1 jaar op de afdeling: jaarlijks 

 

9.2 Met artsen 

 Dagelijks zaalrondes  

 Elektronisch patiëntendossier 

 jaarlijks overleg hoofdverpleegkundige /medisch diensthoofd 

 

9.3 Multidisciplinair Overleg (met 3 of meer disciplines - MDO) 

Een maal per week wordt een multidisciplinair overleg gepland waarbij de cardiologen, 
cardiochirurgen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en sociale dienst aanwezig is om elke 
individuele patiënt te bespreken. 

 

 

10 Aandacht veiligheid en beperken risico’s 

 

11 Studentspecifieke informatie  

Er wordt gewerkt in 3 shiften: 

 Vroegdienst: 6.30u tot 15.00u 

 Laatdienst: 13.30u tot 22.00u 

 Nachtdienst: 21.45u tot 6.45u (enkel voor derde jaarsstudenten) 

 

Halfweg de stageperiode gebeurt een tussentijdse evaluatie samen met de hoofdverpleegkundige. 
Hierbij worden positieve punten en werkpunten overlopen. Nieuwe doelstellingen worden bepaald. 
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Op het einde van de stageperiode gebeurt een eindevaluatie. Hierbij wordt aandacht geschonken 
aan je functioneren en de evolutie die je doormaakte gedurende de stageperiode.  

 

11.1 Integrerende verpleging 

Op onze afdeling wordt gewerkt volgens het principe van integrerende verpleging. Dat wil zeggen: 
de verantwoordelijke verpleegkundige wordt de totaalzorg van een aantal patiënten toegewezen. 
Zij kan steeds beroep doen op de hulp van de collega verpleegkundige van dezelfde unit of van de 
vrijgestelde verpleegkundige. 
 
De studenten worden gekoppeld aan een verpleegkundige en samen zijn jullie mee 
verantwoordelijk voor de toegewezen patiënten. Alle handelingen gebeuren onder supervisie van 
deze persoon. Je kan dan ook met je vragen bij deze persoon terecht. Ook de rest van het team is 
steeds bereid om op je vragen te antwoorden. 
Heb dan ook geen schrik om vragen te stellen, er bestaan geen domme vragen. Liever een vraag 
te veel dan een vraag te weinig. 
 
Binnen het team zijn verschillende personen actief binnen een brede diversiteit aan werkgroepen. 
Zit je met een specifieke vraag over een verpleegprobleem of patiëntensituatie dan kan deze 
persoon je aan de hand van de meest recente informatie verder helpen. Enkele voorbeelden van 
werkgroepen zijn: wondzorg, , urologie, diabetes, ziekenhuishygiëne … 
 

11.2 Verwachtingen ten aanzien van studenten? 

 

11.2.1  Wat wij verwachten van een student 

 Haalbare en aangepaste leerdoelstellingen; 

 Vriendelijkheid, stiptheid, inzet, initiatief nemen, motivatie en enthousiasme; 

 Inzicht krijgen in de pathologie (tegen einde 1e stageweek) en de werking van onze afdeling; 

 Observeren en rapporteren; 

 Respect voor privacy en beroepsgeheim; 

 Samenwerking met het team; 

 Medewerking aan een goede sfeer op de afdeling; 

 Bied dagelijks zelf je feedbackformulier aan en noteer de naam van de verpleegkundige 
waarmee je hebt samengewerkt. Noteer eveneens dat je feedback aangeboden hebt; 

  Bij ziekte: steeds de afdeling verwittigen (tel.: 09/246.42.00); 

 Het invullen van een studentenenquête via PC op het einde van de stage (vóór de 
eindevaluatie). 

 

11.2.2  Wat kan een student van ons verwachten 

 Vriendelijke en behulpzame verpleegkundigen; 

 Ingevulde feedback; 

 Mogelijkheid tot inzage van literatuur (bijvoorbeeld het intranet en internet raadplegen) in 
onderlinge afspraak met de (hoofd) verpleegkundige; 

 Bijkomende uitleg omtrent pathologie, behandeling, …; 

 Op uw vraag trachten we u enkele onderzoeken te laten bijwonen; 

 De laatstejaarsstudenten wordt de kans geboden om een hartoperatie bij te wonen; 

 Mogelijkheid tot inoefenen van aangeleerde technieken; 

 Bijwonen van de patiëntenoverdracht; 

 Goede multidisciplinaire samenwerking; 



 
16 

 

 Informatiebrochures. 

 

11.3 Mentorschap op de afdeling: de 5 krachtlijnen van het mentorschap 

Binnen het verpleegkundig-paramedisch departement heeft de Werkgroep “Mentorschap 
Beleidslijnen” een visie over “mentorschap” uitgeschreven.  

Deze visie kan worden samengevat in 5 krachtlijnen. 

 De mentor is een aanspreekpunt, contactpersoon voor de student op de eenheid; 

 Iedere verpleegkundige wordt beschouwd te kunnen functioneren als begeleidende 
verpleegkundige voor de student verpleegkunde; 

 De taak van de hoofdverpleegkundige in studentenbegeleiding wordt beperkt tot het uit 
werken van een organisatorisch kader; 

 De student is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces, de verpleegeenheid is 
medeverantwoordelijk voor het creëren van een boeiende leeromgeving; 

 De stagebegeleider en het opleidingsinstituut participeren daadwerkelijk in het 
mentorschapproject. 

De volledig uitgewerkte visietekst kan je terugvinden op intranet. 

 

12 Bijkomende informatie  

 

12.1 Cardiale heelkunde 

 

12.1.1 Normale werking van het hart  

Het hart is een holle spier en is ongeveer zo groot als een vuist. Het bevindt zich in de borstkas net 
achter en iets links van het borstbeen. Het hart kan worden onderverdeeld in een rechter- en een 
linkerdeel, op hun beurt onder te verdelen in een voorkamer (atrium) en een kamer (ventrikel). 

De hoofdfunctie van het hart is zuurstofrijk bloed in ons lichaam rondpompen. Om dat te 
verwezenlijken trekt het hart 60 tot 90 maal per minuut samen.  

 

12.1.1.1 Circulatie van het bloed 

 De rechtervoorkamer ontvangt zuurstofarm bloed uit het gehele lichaam (hersenen, spieren, 
organen …) via de holle ader. De rechtervoorkamer pompt het bloed naar de rechterkamer. 

 De rechterkamer pompt bloed door de longslagader naar de longen om zuurstof op te nemen. 

 De linkervoorkamer ontvangt zuurstofrijk bloed uit de longen via de longader. 

 De linkerkamer pompt bloed door de grote lichaamsader (aorta) naar het lichaam terug. 

 

12.1.1.2 De hartkleppen 

De kleppen in het hart zorgen ervoor dat het bloed in één richting kan stromen. Tijdens het 
samentrekken van de kamers voorkomen kleppen terugstromen van het bloed naar de 
voorkamers. 

 

12.1.1.2.1 Rechts:  

1. Tricuspidaliskleppen: drieslippige klep tussen rechtervoorkamer en rechterkamer 

2. Pulmonaliskleppen: drieslippige klep tussen rechterkamer en longslagader (art. 
pulmonalis) 
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12.1.1.2.2 Links: 

1. Mitraliskleppen: tweeslippige klep tussen linkervoorkamer en linkerkamer 

2. Aortakleppen: drieslippige klep tussen linkerkamer en aorta (lichaamsslagader) 

De kleppen zijn met peeskoordjes aan de kamerwand bevestigd zodat zij niet kunnen doorslaan 
naar de voorkamers.  

 

 

Figuur 2: De hartkleppen (Hartcentrum) 

12.1.1.3 De coronairen = bloedvoorziening van het hart 

Net zoals de rest van ons lichaam heeft de hartspier zuurstof en voedingsstoffen nodig om te 
kunnen werken. De doorbloeding van de hartspier gebeurt via de kransslagaders of coronairen. De 
kransslagaders ontspringen uit de aorta net buiten het hart en lopen kransgewijs rond het hart. 

De aorta ontspringt uit de linkerkamer en geeft boven het kleppenvlak twee coronairen af, de 
linker- en de rechter-coronair, die de hartspier van bloed voorzien.  

De linkercoronair bestaat uit een hoofdstam, die zich splitst in een tak over de voorwand, de ‘left 
anterior descendens’ (LAD) en een tak die over de zij- en achterkant van de linkerkamer loopt, de 
circumflex (CX) 

De rechtercoronair (RCA) geeft takken af van de rechterkamer en loopt vervolgens door naar de 
achterwand van het hart, waar ook een gedeelte van de achterwand van de linkerkamer van bloed 
wordt voorzien 

 

We onderscheiden 3 hoofdtakken: 

• Rechterkransslagader (RCA = rechter coronair arterie) 

• Linkerkransslagader die splitst in 2 takken: 

* LAD = left anterior descendens (voorste, dalende kransslagader) 

* CX = circumflex (rond het hart lopende kransslagader) 

Uit deze 3 grote takken ontspringen nog massa’s kleinere takjes.  
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Figuur 3: De coronairen (Hartcentrum) 

12.1.2  Hartaandoeningen 

 

Verschillende gebreken kunnen de normale werking van het hart verstoren.  

 Vernauwing van de kransslagaders of coronair 

 Defecten aan de hartkleppen 

 Aangeboren hartafwijkingen 

 Hartritmestoornissen 

 Ventrikelseptumruptuur 

 

12.1.2.1 Kransslagaderlijden 

12.1.2.1.1 Wat is kransslagaderlijden? 

Zoals alle bloedvaten kunnen ook de kransslagaders worden aangetast door atherosclerose 
(aderverkalking). Aderverkalking ontstaat door het binnendringen van vetten (vooral cholesterol) en 
mineralen in de vaatwand. Dat zorgt voor een verharding van de anders zachte en uitzetbare 
bloedvatwand. Na verloop van jaren kan deze verkalking toenemen met vorming van letsels 
(atheromateuze plaques genoemd) die de kransslagaders vernauwen of in het slechtste geval 
afsluiten. Het ruwe oppervlak van de plaque kan de vorming van een bloedklonter veroorzaken 
waardoor de vernauwing nog meer uitgesproken wordt.  

 

12.1.2.1.2 Klachten bij kransslagaderlijden 

Vernauwde en verharde kransslagaders zorgen voor een verminderde bloedtoevoer naar de 
hartspier. Dit tekort aan zuurstofaanvoer uit zich d.m.v. angor pectoris (hartkramp), een 
beklemmende pijn t.h.v. de borstkas, uitstralend in de linkerarm, maagstreek, hals en/of rug. 
Wanneer nu een kransslagader plots volledig verstopt (bv. door vorming van een klonter) zal een 
deel van de hartspier niet meer worden voorzien van bloed, wat leidt tot een hartinfarct. Bij een 
hartinfarct is de pijn heviger en langduriger dan bij angor, en hij gaat vaak gepaard met een 
algemeen zwaktegevoel, misselijkheid, braken en zweten.  
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Figuur 4: Hartinfarct (Hartcentrum) 

                  

12.1.2.1.3 Coronaire bypasschirurgie 

De bypass operatie is een hartoperatie waarbij men slagaders of aders van een andere plaats in 
het lichaam wegneemt om er de vernauwde of verstopte kransslagaders mee te overbruggen. De 
slagaders of aders worden zodanig ingeplant dat er een herstel in de doorbloeding van het hart kan 
optreden waardoor de angorpijn zal verdwijnen en de mogelijkheid om inspanning te leveren 
vergroot.  

Overbruggingsmateriaal: 

 Veneuze ent: vena Saphena Magna (onderbeen) 

 Arteriële enten: interne arterie mammaria 

- LIMA: linker interne arterie mammaria 

- RIMA: rechter interne arterie mammaria 

Het nadeel van het bilaterale gebruik van de arterie mammaria is het risico op sternale 
wondcomplicatie, vnl. bij patiënten met diabetes, obesitas … 

 

 CABG: coronary artery bypass graft: 

* Overbrugging (bypass) van de vernauwde delen van de kransslagaders (coronary artery) 
rond het hart. 

* Graft: men gebruikt lichaamseigen materiaal. De meest gebruikte slagader is de aan de 
binnenzijde van het borstbeen gelegen arteria mammaria interna. De meest gebruikte ader 
is afkomstig uit het onderbeen, namelijk de vena saphena. 

* Gebruik van de hartlongmachine en volledige sternotomie. 

 

 OPCAB: off pump coronary artery bypass 

* Zonder hartlongmachine; op het kloppend hart; wel volledige sternotomie. 

* “Octopus” stabiliseert een stuk van het hart zodat de chirurg kan hechten. 

* Geen nadelen van de hartlongmachine zoals vermoeidheid, beven, verminderd geheugen, 
verwardheid. 

* Minder hepariniseren: minder lekkage postoperatief. 
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Figuur 5: Bypassoperatie met 3 overbruggingen (hartwijzer.nl) 

 

Figuur 6: Mogelijke overbruggingsmateriaal (drbenzur.com)    

12.1.2.2 Hartkleplijden 

12.1.2.2.1 Wat is hartkleplijden? 

De hartkleppen kunnen door bepaalde ziekten en aandoeningen zodanig aangetast zijn dat ze niet 
meer goed openen en/of sluiten. Op die manier wordt de normale bloedstroom verstoord. De 
meest voorkomende hartklepaandoeningen zijn klepstenose en klepinsufficiëntie. 

Bij klepstenose (‘vernauwde’ klep) vernauwt de hartklepopening met een belemmering van de 
bloedstroom tot gevolg. Stenose ontstaat wanneer door ziekte of aangeboren afwijking 
beschadigde klepblaadjes littekenweefsel vormen waardoor ze hun soepelheid verliezen. Op dat 
littekenweefsel kan zich kalk afzetten waardoor de soepelheid nog vermindert. Naarmate de 
stenose toeneemt, stroomt er steeds minder bloed door de klep. Ten slotte is de bloedstroom 
onvoldoende om het lichaam gezond te houden. 

Bij klepinsufficiëntie (‘lekkende’ klep) sluit de hartklepopening onvoldoende af met terugvloeiing 
doorheen de klep als gevolg. Insufficiëntie doet zich voor wanneer de klepblaadjes niet meer 
volledig dichtgaan. Een te geringe soepelheid van de klepblaadjes is hiervan dikwijls de oorzaak. 

Insufficiëntie kan zich ook voordoen wanneer door een defect van de peeskoordjes de klep 
terugslaat met een terugvloeiing naar de voorkamer als gevolg. 

 

12.1.2.2.2 Klachten bij hartkleplijden 

 Aortaklep = klep tussen linkerkamer en aorta. 

De mogelijke klachten bij een aortaklepstenose zijn angor pectoris, kortademigheid, moeheid en 
duizeligheid. De belangrijkste klachten bij aortaklepinsufficiëntie zijn kortademigheid, moeheid en 
flauwte. 

 

 Mitralisklep = klep tussen de linkervoorkamer en de linkerkamer. 

A. Vernauwing in coronair 

B. LAD: left anterior descendens 

C. RCA: rechter coronaire arterie 

D. CX: circumflex 

E. Bypass met behulp van de LIMA 

F. Bypas met behulp van de RIMA 

G. Bypas met behulp van de beenader 

H. Aorta 

I. Artera Pulmonalis 
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Bij mitralisklepstenose kunnen dyspnoe d’effort klachten (kortademigheid bij inspanning) optreden. 
Ook bestaat er een verhoogde kans op ritmestoornissen. Het belangrijkste symptoom bij 
mitralisklepinsufficiëntie is kortademigheid. 

 

 Tricuspidalisklep = klep tussen de rechtervoorkamer en rechterkamer. 

Bij tricuspidalisinsufficiëntie kunnen als klachten vermoeidheid en oedeem ter hoogte van de benen 
optreden (dikke voeten). 

 

12.1.2.2.3 De hartklepoperatie 

Bij een klepoperatie werkt de chirurg aan de binnenkant van het hart. Een hartklepoperatie is een 
openhartoperatie waarbij de slecht of niet meer werkende hartklep zal worden hersteld of 
vervangen. Bij het herstel wordt de eigen klep behouden en wordt de afwijking gecorrigeerd (= 
plastie). Is dat niet mogelijk dan wordt de klep vervangen door een kunstklep (= replacement). 

Wanneer men besluit tot het vervangen van een hartklep heeft men de keuze tussen een metalen 
kunstklep of een biologische klep. De hartchirurg bespreekt met de patiënt welke klep het meest 
aangewezen is.   

 

 Aortaklepvervanging via ministernotomie 

Bij de AVR (= aortic valve replacement) wordt er een middenlijnincisie gemaakt van ongeveer 8 
cm. Enkel het bovenste deel van het borstbeen wordt J- vormig ingesneden en naar rechts 
opengespreid. 

 

 Mitralisklepoperatie via ‘port-acces’ techniek (‘heartport’) 

Bij de MVP (= mitral valve plasty) en MVR (= mitral valve replacement) wordt er een horizontale 
insnede gemaakt van ongeveer 6 cm in de huidplooi onder de rechterborst. Tussen de ribben 
wordt een kleine ‘port’ (werkopening) gemaakt waarlangs met lange fijne instrumenten de operatie 
verloopt. Tevens wordt een kleine videocamera ingebracht zodat een monitor alle handelingen kan 
volgen. De hart- longmachine wordt aangeschakeld via de liesbloedvaten. Hiervoor wordt een 
kleine insnede gemaakt in de liesplooi. 

Als de hartklepoperatie verloopt in combinatie met bypasschirurgie, dan is dat steeds via volledige 
sternotomie. Indien enkel één klep hersteld of vervangen moet worden, is het meestal niet nodig 
het borstbeen volledig te openen. De insnede kan dan beperkt worden, hetgeen voordelen biedt 
zowel op esthetisch vlak (kleiner litteken) als op functioneel vlak (snellere revalidatie). Het type 
insnede is afhankelijk van de klep die behandeld moet worden. 

 

                  

Figuur 7: Klassieke sternotomie     -   'port-acces' techniek       -           Mini-sternotomie 

De metalen hartkleppen bestaan uit een kunststofring met daarin twee op en neer bewegende 
metalen schijfjes bevestigd, die de opening openmaken en terug afsluiten. 

Het grote nadeel is dat deze klep volledig bestaat uit niet-biologisch materiaal, waardoor 
levenslang anticoagulantia therapie nodig is.  
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Figuur 8: Mechanische kunstklep (zol.be) 

De biologische kleppen zijn vervaardigd uit dierlijk hartvlies (runderpericard) of hartklepweefsel 
(klepblaadjes van een varken) dat een hele reeks behandelingen heeft ondergaan. 
Het grote voordeel is dat deze klep geen anticoagulantia therapie nodig heeft bij aortakleppen 
aangezien de klep uit biologisch materiaal is vervaardigd. 

 

Men beschikt over gestente en stentloze kleppen.  

 Bij gestente kleppen wordt de biologische klep op een ring vastgenaaid. Deze wordt in zijn 
geheel bij de patiënt ingebracht.  

 

 

Figuur 9: Gestente kleppen (zol.be) 

 Bij stentloze kleppen (solokleppen) wordt de dierlijke klep op de annulus van de patiënt 
gehecht (geen ring aanwezig). Dergelijke kleppen kunnen gebruikt worden om enkel de 
aortaklep, ofwel om de ganse aortawortel te vervangen. 

 

Figuur 10: Soloklep (zol.be) 

12.1.2.3 Chirurgie van de aortawortel 

Als de aortawortel (gedeelte van de aorta net boven de klep) belangrijk gedilateerd is, wordt deze 
vervangen. Het type van operatie is afhankelijk van de aortaklep zelf: 

 

12.1.2.3.1 Bij aortaklepherstel (David-procedure) 

Als de aortaklep kan hersteld worden, zal een “klepsparende wortelvervanging” of David-operatie 
worden uitgevoerd. Hierbij wordt enkel de aortawortel vervangen door een kunststofbuis (Dacron®, 
Valsalva®) waarin de eigen aortaklep wordt opgehangen. Beide coronaire ostia dienen in de 
prothese geïmplanteerd te worden. Voorwaarde is dat de eigen aortaklep van voldoende kwaliteit 
is. Tijdens de operatie kan altijd alsnog besloten worden voor een klepvervanging. 
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Figuur 11: Davidprocedure  (uclmontgodinne.be) 

 

Figuur 12: Valsalvaprothese voor klepsparende chirurgie 
(dev.columbiasurgery.org, Vascutek ® Gelweave Valsalva ™ Enten) 

               

12.1.2.3.2 Bij aortaklepvervanging 

 Door een bioprothese (Stentless root vervanging of freestyle) 

Zowel de wortel als de aortaklep worden vervangen door het weefsel van een varken (stentless 
root). Ook hier dienen beide coronaire ostia in de prothese geïmplanteerd te worden.  

 

Figuur 13: Metronic® Freestyle (zol.be) 

 Door een mechanische klep (Bentall-procedure) 

Bij een Bentall-operatie zal de wortel vervangen worden door een buis in kunststof en de klep door 
een mechanische kunstklep. Ook hier dienen beide coronaire ostia in de prothese geïmplanteerd te 
worden.  

                                                           

Figuur 14: Bentall-procedure (uclmontgodinne.be) - Bentall-prothese (medicalexpo.fr) 
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12.1.2.4 Chirurgie bij VKF  

Indien medicijnen (digitalis, Bèta-blokkers, Calciumantagonisten, Anti-aritmica, bloedverdunners of 
anticoagulantia), cardioversie en/of ablatie niet helpen bij een aanhouden, onbehandelbare 
voorkamerfibrillatie kan er besloten worden voor een maze (=doolhof) operatie of het verwijderen 
van het linkerhartoortje. Deze twee ingrepen worden niet als een alleenstaande operatie 
uitgevoerd, maar steeds in combinatie met een andere cardiochirurgische ingreep. 

 

Figuur 15: Elektrische aansturing van het hart (Hartcentrum) 

 

Figuur 16: Hartritmestoornissen (geldersevallei.nl) 

12.1.2.4.1 Maze-operatie of chirurgische ablatie 

Dit is een chirurgische techniek om de voorkamerfibrillatie en de normale atriale activiteit te 
herstellen.  

De chirurg zal in beide boezems van het hart op kritische plaatsen sneden maken en met een 
radiofrequentieklem lijnen branden die de elektrische verbinding tussen de longslagader en 
linkerboezem verbreekt. De ritmestoornis ontstaat meestal in het gebied waar de longaders in het 
hart uitkomen. Door de longaders elektrisch te ‘isoleren’ kunnen de abnormale elektrische prikkels 
vanuit dit gebied het hart niet meer bereiken. Na verloop van tijd zullen er hier littekens ontstaan, 
waardoor er voor de impulsen van de sinuskoop als het ware een goede baan wordt gecreëerd 
naar de AV-knoop; er ontstaat een soort doolhof, waardoor de ritmestoornis niet meer kan 
optreden.  
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Figuur 17: Maze-operatie d.m.v. pulmonaalvenen-isolatie (catharinaziekenhuis.nl)                   

12.1.2.4.2 Verwijderen van (linker)hartoortje 

Deze chirurgische techniek is om de gevolgen van voorkamerfibrillatie te beperken.  

Het grootste gevaar van voorkamerfibrillatie is het ontstaan van embolieën. Wanneer de boezems 
fibrilleren, zal er bloed minder vlot circuleren in het hartoor, waardoor trombus kan gevormd 
worden en ongewenste stolselvorming in de boezems van het hart veroorzaken, die een infarct in 
een orgaan kunnen veroorzaken. Dit risico verdwijnt als we het linkerhartoortje verwijderen.  

In deze hartoortjes wordt een hormoon aangemaakt dat de hoeveelheid vocht in het lichaam 
reguleert. Een mens kan één van de twee hartoortjes missen, zonder gevolgen voor de 
vochtbalans.  

 

Figuur 18: De hartoortjes zijn smal toelopende, oorvormige uitstulpingen van de boezem 
(antoniusziekenhuis.nl) 

12.1.2.5 Harttamponade 

Na een hartoperatie wordt het pericard vaak gesloten. Wanneer het pericard zich vult met teveel 
vocht, leidt dit tot tamponade. De pompfunctie van het hart neemt af doordat het hart zich 
onvoldoende opvult tijdens de diastole.  

De symptomen zijn: plotse stijging van de CVD, een verminderde diurese, lage bloeddruk, 
gestuwde halsvenen, lage gemengde saturatie, tachycardie, agitatie, eventueel een hartstilstand.  

De verpleegkundige moet goed observeren om deze vroegtijdige symptomen te herkennen en zo 
een cardiogene shock te voorkomen. Bij de eerste symptomen van harttamponade dient de 
cardiochirurg gewaarschuwd te worden. Hij beslist of het sternum wordt heropend. 

 

Figuur 19: Harttamponnade (nl.wikipedia.org) 

1,2:  longaders  

   3:  linkerboezem  

   4:  bovenste verbindingslijn  

   5:  bovenste holle ader 

linkerhartoortje 
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12.1.3  De opname van een hartpatiënt 

 

12.1.3.1 Preoperatief  

12.1.3.1.1 Preoperatieve checklist 

De voornaamste onderzoeken zijn: 

 Bloedafname (+ dagcurve 11 - 14 - 16 uur bij diabetespatiënten) Vergeet de koude antistoffen 
niet. (Deze wordt in een gestolde buis en op lichaamstemperatuur zo snel mogelijk naar het 
labo gebracht. Dankzij de koude antistoffen kan nagegaan worden op welke temperatuur het 
bloed stolt. Hierdoor weet men tot welke temperatuur men het lichaam mag laten afkoelen 
tijdens de operatie. Het bloedstaal mag dus pas afgekoeld worden door de laborant bij 
aankomst in het labo) 

 Elektrocardiogram (ECG): dit meet de elektrische activiteit van de hartspier. Een slechte 
doorbloeding van de hartspier toont typische afwijkingen. 

 RX thorax: verleent informatie over de grootte en de vorm van het hart en de aorta. Ook de 
toestand van de longen en de longvliezen wordt in beeld gebracht. 

 Longfunctieonderzoek indien nodig: naast het beluisteren van de longen zal de pneumoloog 
de patiënt enkele testen laten doen waarbij de werking en de capaciteit van de longen worden 
gecontroleerd. 

 Echo abdomen indien nodig: op de dienst radiologie wordt de buik volledig doorgelicht. 
Speciale aandacht zal uitgaan naar de aorta ter hoogte van de buik. 

 Duplex carotiden indien nodig: net zoals de kransslagaders van het hart kunnen de 
bloedvaten, die de hersenen van bloed voorzien, vernauwen. Atherosclerose van de slagaders 
naar de hersenen wordt nagegaan door dit onderzoek. 

 Culturen: er worden kweekjes afgenomen van de urine, neus, lies en CPE. Bij de patiënten uit 
Nederland ook kweekafname van de keel op MRSA. Deze staaltjes test het labo op de 
aanwezigheden van ziektekiemen. Indien er kiemen aanwezig zijn, kan men vroegtijdig het 
gepaste antibioticum starten. 

 Doppleronderzoek van de bloedvaten van de benen. De doorbloeding van de benen wordt 
hier nagegaan. 

 Bij klepoperaties: indien nodig controle door een neus-, keel- en oorarts en een tandarts op 
eventuele infecties ter hoogte van de bovenste luchtwegen en tanden. Een sluimerende infectie 
kan de hartklepprothesen aantasten en wordt dus beter op voorhand behandeld. 

 Bloeddruk meten aan beide bovenarmen: Bij een systolische drukverschil van RR > 150 
mmHg of meer wordt een duplex subclavia aangevraagd om evt. stenoses na te gaan. Hieruit 
kan blijken dat de art. mammaria, een aftakking van de art. subclavia niet als 
overbruggingsmateriaal zal kunnen dienen. 

 

12.1.3.1.2 Informatie 

 Elke patiënt krijgt een patiënten-informatiebrochure met de nodige uitleg over de ingreep. 

 De behandelende chirurg en de anesthesist komen langs om verdere uitleg te geven en 
medische vragen te beantwoorden. Bij de diabetespatiënten komt ook een endocrinoloog 
langs. 

 De verantwoordelijke verpleegkundige verzamelt de persoonlijke gegevens en informeert de 
patiënt over de hospitalisatie. 

 De kinesitherapeut(e) zal technieken aanleren om het ademen en het ophoesten van fluimen 
na de operatie te vergemakkelijken. Ze legt ook het gebruik van de Heart-Hugger uit. Dat is 
een speciaal korset dat de patiënt helpt om de borstkas en de operatiewonde te ondersteunen 
bij het hoesten en het opstaan. De patiënt krijgt ook uitleg i.v.m. de Cliniflo. Dat is een 
hulpmiddel om de ademhaling te verbeteren. 

 Ook komt er een psychologe en iemand van de sociale dienst langs, om te informeren of 
verdere hulp/steun nodig is. 
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12.1.3.1.3 Hartdieet 

Patiënten nemen best een zout- en vetarm dieet. Tijdens de hospitalistieweek passen we dit echter 
niet toe, aangezien het herstel en een voldoende calorie-inname belangrijker zijn. Op lange termijn 
is het wél belangrijk om een hartvriendelijk dieet te volgen. 

 Waarom zoutarm? Een hoog zoutgehalte in het bloed trekt vocht aan. Hierdoor wordt de druk 
in de bloedvaten hoger: de bloeddruk stijgt. Daarom moet het zoutgebruik zoveel mogelijk 
beperkt worden. 

 Waarom vetarm? Een hoog cholesterolgehalte in het bloed versnelt het proces van 
atherosclerose van de kransslagaders van het hart. Het is dan ook zeer belangrijk dat de totale 
hoeveelheid vet in de voeding wordt verminderd en dat er gekozen wordt voor de juiste soort 
vetten. 

 

12.1.3.1.4 Lichamelijke voorbereiding: 

 Preoperatief scheren van het lichaam: thorax, buik, pubis, liezen, rechterarm en beide benen 
rondom (benen niet bij klepoperaties - extra aandacht voor liezen en rechteroksel bij 
‘heartport’-operaties). 

 Wassen met ontsmettende zeep. Dat moet alle kiemen van de huid verwijderen waardoor het 
infectiegevaar vermindert. 

 Toedienen van een lavement om de darmen te ledigen, zodat de patiënt op de dag van de 
operatie niet uit bed hoeft om naar het toilet te gaan. 

 

12.1.3.1.5 Afnemen van een electrocardiogram: 

 Plaatsbepaling: 

* rood: rechterarm 

* zwart: rechterbeen 

* geel: linkerarm 

* groen: linkerbeen 

 Positie van de precordiale elektroden: 

* V1: in de 4de intercostale ruimte rechts naast het sternum 

* V2: in de 4de intercostale ruimte links naast het sternum 

* V3: deze wordt op gelijke afstand tussen V2 en V4 geplaatst 

* V4: in de 5de intercostale ruimte, linker midclaviculaire lijn 

* V5: verlengde V4, t.h.v. de voorste axillaire lijn 

* V6: verlengde V4, t.h.v. de middelste axillaire lijn  

 

 Normaal sinusaal ritme: regelmatig, P-toppen, 60 à 100 slagen/minuut.  
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Figuur 20: Plaatbepaling extremiteitselektroden     -  Plaatsbepaling precordiale elektroden 
(nl.ecgpedia.org)                          

12.1.3.2 Postoperatief 

 Patiënten die een hartoperatie hebben ondergaan, verblijven standaard 1 à 2 dagen op de 
afdeling Intensieve Zorgen. Als de beademing gestopt is en de toestand stabiel is, mag de 
patiënt ’s anderendaags of de dag nadien naar de kamer.  

 Tijdens hun verblijf op Intensieve Zorgen worden alle katheters uit het lichaam verwijderd, zodat 
zij zonder “leidingen” naar de gewone verpleegafdeling kunnen. 

 Patiënten die een klepoperatie ondergingen, krijgen dan wel tot de 5e dag ritmemonitoring 
d.m.v. telemetrie. Bij een MAZE-operatie is dit tot aan het ontslag. 

 Op de afdeling krijgen de patiënten de info-brochure “Na je hartoperatie. Adviezen voor thuis”. 

 De volgende dagen op de afdeling worden de patiënten dag na dag zelfstandiger. Zij worden 
gestimuleerd om zichzelf te wassen (benen en rug wel nog door een verpleegkundige) en de 
oefeningen van de kinesiste worden steeds zwaarder. De bedoeling is dat de patiënten op de 
trap 1 verdieping omhoog kunnen stappen, vooraleer zij het ziekenhuis verlaten. 

 Elke dag wordt er een ECG afgenomen en wordt hun gewicht gecontroleerd (cave: 
vochtopstapeling). 

 Dagelijks worden alle wonden gereinigd met fysiologische oplossing en alcoholische oplossing 
waar de hechtingen en PM-draden aanwezig zijn. Van zodra ze dicht zijn en niet meer lekken 
worden ze niet meer afgedekt. De haakjes en PM-draden blijven afgedekt zolang ze aanwezig 
zijn.  

 Op de 5de dag postopertief verwijderen wij de haakjes en de PM-draden worden door de arts 
verwijderd voor de “6e dag-controles”. 

 De 6e dag na de operatie gebeuren volgende onderzoeken: 

* Bloedafname (dagcurve bij diabetespatiënten via AccuCheck) 

* RX-thorax 

* Echografie van het hart 

 Op basis van de resultaten van deze onderzoeken beslist de hartchirurg samen met de patiënt 
over de ontslagdatum uit het ziekenhuis. Meestal is dat de volgende dag of de avond van de 
controledag al. 

 Bij het ontslag krijgen de patiënten een ontslagbrief voor de huisarts, een medicatielijst en 
controleafspraken mee: 

* Na 3 weken: consult cardioloog 

* Na 10 weken: consult cardiochirurg 
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12.2 Vasculaire heelkunde 

De bloedvatenchirurgie spitst zich toe op het onderzoek en de operatieve behandeling van 
afwijkingen ter hoogte van slagaders (arteriën) en aders (venen). Een toegangspoort aanleggen 
naar de bloedsomloop (voor nierdialyse) of voor toediening van chemotherapie valt ook onder het 
aandachtsgebied van de vaatheelkunde. De bloedvaten van het hart (coronaire vaten) en de 
bloedvaten in de schedel vallen niet onder de verantwoordelijkheden van de vaatchirurg.  

 

Figuur 21: Vaatlabo AZMM Gent 

12.2.1  Onderzoeken 

AZ Maria Middelares beschikt over een vaatlabo waar onderstaande onderzoeken uitgevoerd 
worden: 

 Arterieel en veneus duplexonderzoek (bovenste en onderste ledematen). 

 Duplexonderzoek van de halsvaten. 

 Duplexonderzoek van heelkundige reconstructies 

 Loopbandtest met ECG-monitoring. 

Vooral bij patiënten die aan suikerziekte lijden, een verhoogde cholesterol hebben, roken of een 
familiale voorgeschiedenis van hart en vaatziekten kennen, zijn deze onderzoeken aangewezen. 

 

12.2.2  Diagnosen 

De meest voorkomende diagnosen zijn: 

 Vernauwing van de halsslagader 

 Etalagebenen (claudicatio intermittens) 

 Verwijding van de buikslagader (= aneurysma) 

 

De ingrepen worden ingedeeld in veneus of arterieel. Beide kunnen zowel open als endovasculair 
geopereerd worden.  

Voorbeelden van endovasculaire therapie: 

 Behandeling van de perifere vaten voor steno-occlusief vaatlijden (halsslagader ofwel 
carotis, nierarteries, subclavia en takken, aorta descendens en abdominalis, iliacale vaten, 
femorale vaten, onderbeensvaten) via ballondilatatie en/of plaatsen van stents. 

 Behandeling van aneurysmatisch vaatlijden (aorta descendens, aorta abdominalis, arteria 
iliaca, arteria poplitea) met behulp van gecoverde stents (= endoprothese). 

 

12.2.3  De bloedsomloop  

In het lichaam komen drie soorten bloedvaten voor: 

 De slagaders of arteries die het zuurstofrijke bloed van het hart naar de weefsels brengen. 

 De aders of venen die het zuurstofarme bloed van de weefsels naar het hart brengen. 
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 De haarvaten of capillairen die het bloed ter hoogte van de weefsels verdelen. Het is hier dat 
het bloed zuurstof en voedingsstoffen aan de weefsels afgeeft en afvalstoffen uit de weefsels 
opneemt.  

 

Figuur 22: Bloedvaten (lib.ugent.be) 

 De hoofdslagader of aorta vertrekt uit het hart en geeft in de borstkas belangrijke takken af 
naar de armen, de hals en het hoofd.  

 De halsslagaders (arteria carotis) voorzien de hersenen van zuurstofrijk bloed.  De linker 
halsslagader voorziet de linker hersenhelft die instaat voor de beweging en het gevoel van de 
linker aangezichtshelft en de rechter lichaamshelft. Omgekeerd voor de rechter halsslagader.  

 Abdominaal verloopt de aorta  verder naar de spijsverteringsorganen en nieren.  

 Tenslotte splitst de aorta in 2 bekkenslagaders (a. iliaca) die in de lies de beenslagader 
vormen:  

- een oppervlakkige (a. femoralis superficialis)  

- een diepe (a. femoralis profunda).  

* Ter hoogte van de knie vormt de oppervlakkige slagader de a. poplitea. Deze splitst onder de 
knie in 3 onderbeensslagaders:  

- a. tibialis anterior 

- a. tibialis posterior  

- a. fibularis 

 Etalagebenen (claudicatio intermittens) 

 Verwijding van de buikslagader (= aneurysma) 

 

                                         

                         Figuur 23: Belangrijke arteria (maagdarmstoornissen.nl) 
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12.2.4  Vasculaire aandoeningen 

 

12.2.4.1 Diepe veneuze trombose (DVT) – aandoening van de aders 

Een diepe veneuze trombose is een trombose die meestal ontstaat in de bloedvaten van de benen 
(dij: heupprothese en kuit: knieprothese=> kuit minder gevaarlijk), maar soms kan deze in de 
armen ontstaan. 

Een trombose is de vorming van een ongewenste bloedklonter (trombus) in een ader. Wanneer er 
sprake is van een ontsteking spreekt men van een tromboflebitis. Dit kan zich voordoen in alle 
aders. 

 

12.2.4.1.1  Wat kunnen de gevolgen zijn van een trombose? 

 In de meeste gevallen lost de klonter zich op zodat er zich geen verwikkelingen voordoen. 

 Een verstopping geven van de getroffen ader met een stoornis in de aderlijke (niet 
slagaderlijke) doorbloeding en zwelling van het getroffen lichaamsdeel dat onder de plaats van 
de verstopping ligt tot gevolg.  

 Posttrombotisch syndroom: een blijvende zwelling van het getroffen lichaamsdeel. 
Bovendien kan dit op termijn aanleiding geven tot een veneus ulcus. 

 Longembool: loskomen van de gevormde bloedklonter van de aderwand en zo vrij circuleren 
in de bloedbaan en leiden (afhankelijk van de grootte) tot een verstopping van de grote 
longvaten. Dit is een ernstige verwikkeling. 

 

Figuur 24: Normale doorstroming -DVT - Embolie 

 

12.2.4.1.2 Diagnose 

 Klinische beslisregel: aanwezige symptomen (gezwollen been, kuitzwelling …) 

 Verhoogde D-dimeer (D-dimeer-test: dit is een bloedtest waarbij in het labo wordt nagekeken of 
in het bloed bepaalde afbraakstoffen aanwezig zijn die kunnen wijzen op een bloedklonter) 

 Duplex scan  
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12.2.4.1.3 Behandeling: In situ trombolyse 

Bij een in situ trombolyse van een DVT wordt het stolsel in het bloedvat opgelost via een sterk 
bloedstolsel afbrekend medicament (Urokinase, Actisolv …). Dit medicament wordt via een 
katheter plaatselijk in het stolsel van het verstopte bloedvat gebracht zodat de normale 
bloeddoorstroming herstelt en een longembolie kan worden vermeden. 

De in situ trombolyse wordt opgestart in de operatiezaal onder radioscopische controle en onder 
plaatselijke of algemene verdoving (een ruggenprik is tegenaangewezen omwille van het 
bloedingsrisico tijdens de trombolyse). De trombolyse duurt doorgaans 2 tot 3 dagen voor het 
stolsel in de ader volledig is opgelost. Via echografie of flebografie wordt gecontroleerd of de 
trombolyse goed verloopt. De trombolyse is geslaagd als de ader volledig opnieuw open is. Soms 
moet er bijkomend een stent geplaatst worden. 

In sommige gevallen wordt er tijdens de trombolyse een kleine paraplu (vena cava filter) in de grote 
buikader geplaatst om eventuele klonters, die afgeschoten worden vanuit de benen, vangen nog 
voor ze de longcirculatie bereiken. Deze filter wordt doorgaans een maand later verwijderd.  

 

Figuur 25: Vena Cava Filter (sw.org) 

 

12.2.4.1.4 Voorwaarden 

Omwille van het verhoogd bloedingsrisico, moet de patiënt aan bepaalde voorwaarden voldoen om 
in aanmerking te komen voor een in situ trombolyse. 

 De trombose mag niet ouder zijn dan 1 tot 2 weken, anders zijn de klepjes in de aders definitief 
beschadigd. 

 Enkel een trombose van de bovenbeenslagader of de bekkenader komen in aanmerking. 

 De patiënt is niet ouder dan 80 jaar. 

 De patiënt heeft geen recente heelkundige ingrepen ondergaan. 

 De patiënt heeft geen recent trauma doorgemaakt en heeft geen kanker. 

 

12.2.4.1.5 Nazorg 

Na de trombolyse wordt de patiënt nog 24 uur op de afdeling geobserveerd. 
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12.2.4.2 Vernauwing of verstopping van een slagader  

Een vernauwing (stenose) of een verstopping (occlusie) van een slagader is het gevolg van 
vetafzetting en verkalking. Dit heet atherosclerose of slagaderverkalking. 

Door verminderde bloedtoevoer ten gevolge van de vernauwing of occlusie naar de weefsels is er 
een verminderde zuurstofvoorziening waardoor er symptomen optreden. De aard van de 
symptomen is afhankelijk van de lokalisatie van de letsels 

  Vernauwing halsslagader 

  Vernauwing beenslagader 

  Vernauwing slagaders van de nieren en/of spijsverteringsorganen 
 

12.2.4.2.1 Vernauwing van een halsslagader 

Symptomen 

Aantasting van de halsslagaders is in de meeste gevallen asymptomatisch. Ter hoogte van deze 
vernauwing kan echter een klonter of verkalking ontstaan waarvan kleine deeltjes meegevoerd 
kunnen worden waardoor de bloedvoorziening van de hersenen bedreigd wordt. Een ernstige 
vernauwing van de halsslagader gaat gepaard met een verhoogd risico op een beroerte. Tevens 
hebben patiënten na een beroerte en/of TIA een duidelijk hoger risico op een nieuwe, vaak 
ernstigere, beroerte in de maanden nadien. 

 

Behandeling 

 Heelkundige behandeling: carotisendarterectomie 

 Endovasculaire behandeling: carotisstent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.4.2.2 Vernauwing van een beenslagader 

Symptomen 

 Etalagebenen of claudicatio intermittens. 

 Stekende pijnklachten in de benen na bepaalde wandelafstand dewelke pas verdwijnen in rust.  

 Rustpijn en/of nachtelijke pijn bij een kritisch bloedtekort. De klachten verbeteren bij afhangen 
van het been. 

 Trofische letsels (niet helend) of slecht helende wonden met verhoogd risico op infectie en 
weefselsterfte. 

Behandeling 

Enkel als de letsels aanleiding geven tot invaliderende klachten, rustpijn en wonden zal een 
behandeling geïndiceerd zijn.  

 Heelkundig: endarterectomie, bypass  

Figuur 26: Vernauwing halsslagader 
(chirurgenoperatie.nl) 
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 Endovasculaire behandeling: een ballondilatatie  

Het letsel in de slagader wordt open geblazen met een ballon om zo de vernauwing van het 
bloedvat grotendeels op te heffen. Als de vernauwing nog te groot is na passage met de ballon, 
kan er aanvullend een stent geplaatst worden om het bloedvat definitief open te houden. 

 

 

 

12.2.4.2.3 Vernauwing van de slagader naar de nier en de spijsverteringsorganen 

Symptomen 

 Bij verminderde bloedvoorziening van de nieren treedt er een verminderde werking van de 
nier op. Hierdoor is er een verminderde uitscheiding van afvalstoffen via de nier waardoor er 
nierinsufficiëntie ontstaat. Op lange termijn kan dit leiden tot nierdialyse. Een ander gevolg van 
slechte nierdoorbloeding is hoge bloeddruk of arteriële hypertensie. 

 Bij een verminderde bloedvoorziening van de spijsverteringsorganen treedt het typisch 
symptoom op: de zogenaamde angor abdominalis. Dit is een krampachtige pijn die ontstaat een 
15-tal minuten na de maaltijd. Hierdoor gaat men minder eten wat kan leiden tot ernstige 
vermagering. 

 

Behandeling  

 Een vernauwing van de nierslagader wordt enkel behandeld indien nierinsufficiëntie en/of 
hoge bloeddruk niet onder controle is met medicijnen. 

 Een vernauwing van de slagaders naar de spijsverteringsorganen wordt enkel behandeld 
bij ernstige klachten van angor abdominalis en vermagering. 

 

12.2.4.3 Uitzetting of verbreding (aneurysma) van een slagader 

12.2.4.3.1 Soorten  

Een aneurysma is een lokale uitzetting van een slagader onder invloed van de bloeddruk. Op deze 
plaats wordt de slagaderwand zwakker.  

Een aneurysma van de grote slagader of aorta is het meest voorkomend. Maar aneurysmata 
kunnen ook op andere plaatsen in het lichaam voorkomen (hersenslagader, halsslagader, de 
beenslagaders).  

Een aorta-aneurysma kan op verschillende plaatsen voorkomen: 

 Een thoracaal aneurysma  of een aneurysma van de grote borstslagader  

Figuur 27: Behandeling bij vernauwing beenslagader 
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Figuur 28: Thoracale aorta-aneurysma (vascularweb.org) 

 

 Een thoraco-abdominaal aneurysma situeert zich t.h.v. de is de overgang tussen de grote 
borstslagader en de grote buikslagader uitgezet.  

 

Figuur 29: thoracale-abdominale aorta-aneurysma (vascularweb.org) 

 Een abdominaal aneurysma  of een aneurysma van de grote buikslagader. 

Meestal begint het aneurysma onder de aftakkingen van de nierslagaders. De bekkenslagaders 
kunnen al dan niet betrokken zijn.  

 

Figuur 30: abdominale aneurysma (vwmin.org) 

12.2.4.3.2 Symptomen + gevolgen 

Meestal asymptomatisch en toevallige vondst doch enkele levensbedreigende gevolgen zijn 
mogelijk: 

 Ontstaan van een levensbedreigende bloeding door een scheur in de vaatwand (hoe groter het 
aneurysma, hoe groter het risico op ruptuur). 

 Plotse afsluiting van een slagader in het been doordat bloedklonters of verkalkte deeltjes 
losraken van de wand en in de beenslagaders terechtkomen. 
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12.2.4.3.3 Behandeling 

Het tijdstip van behandeling is afhankelijk van de diameter. Algemeen wordt een aneurysma 
behandeld vanaf een diameter van 50 à 55 mm of bij snelle toename van de diameter.  

 

Figuur 31: Verschillende soorten aneurysma's (vaatchirurgie.slingeland.nl) 

 

12.2.5 Heelkundige behandeling 

 

12.2.5.1 Carotisendarterectomie 

Bij een endarterectomie wordt de vernauwing in het bloedvat verwijderd door de binnenste laag 
van de vaatwand met de plaque uit te snijden. Vervolgens wordt de slagader gesloten al dan niet 
met een patch (zodat het bloedvat breder wordt). Vaak is het nodig een wonddrain in het 
wondgebied achter te laten om een bloeduitstorting te vermijden. Deze drain wordt de volgende 
dag verwijderd.  

Tijdens deze ingreep wordt de hersenfunctie gevolgd via een EEG. Wanneer tijdens het 
afklemmen van de halsslagader op het EEG gezien wordt dat de hersenfunctie vermindert, wordt 
een shunt geplaatst. Dit is een kunststofbuisje dat ervoor zorgt dat er toch bloed naar de hersenen 
kan, ondanks het feit dat het bloedvat is afgeklemd en opengemaakt.  

      

Figuur 32: Carotisendarterectomie (acs-mv.com) 

 

12.2.5.1.1 Mogelijke complicaties bij carotisendarterectomie 

Hersenbeschadiging waardoor spraakstoornissen of verlammingsverschijnselen kunnen optreden.  

 

 

 

 

Shunt zodat het bloed  
naar de hersenen kan 



 
37 

 

12.2.5.1.2 Nazorg na carotisendarterectomie 

 De eerste uren na de operatie moet de bloeddruk en de neurologische toestand nauwlettend 
gevolgd worden. 

 Vanaf de eerste dag na de operatie kan de wonddrain verwijderd worden. 

 

12.2.5.2  Aortabifurcatie 

Bij een klassieke broekoperatie wordt het vernauwde of verstopte gedeelte van de slagaders 
overbrugd door middel van een vaatprothese. Deze vaatprothese is een kunststofbloedvat in de 
vorm van een omgekeerde Y.  

                                                 

Figuur 33: Broekprothese 

De buik wordt opengemaakt en via twee bijkomende insneden ter hoogte van beide liezen worden 
ook de liesslagaders vrij gelegd. De grote buikslagader wordt geklemd en er wordt een 
overbrugging ingehecht tussen de grote buikslagader enerzijds en de liesslagaders anderzijds. Ter 
hoogte van de liezen wordt meestal een wonddrain achtergelaten.  

          

Figuur 34: Incisie bij open broekoperatie   - Klassieke broekoperatie (vaatheelkunde.aztienen.be) 

Soms kan de wonde in de buik zeer klein gehouden worden door tijdens de operatie gebruik te 
maken van een camera via laparoscopie. Dit heeft het voordeel dat de patiënt sneller herstelt: eten,  
wandelen en hospitalisatie.  

 

 

  

Figuur 35: Incisie bij laparoscopische broekoperatie 
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12.2.5.3 Femoro-poplitea 

 

12.2.5.3.1 Bypassoperatie 

Bij een bypassoperatie wordt een overbrugging aangelegd over het zieke segment van de 
slagader. Dit kan gebeuren met de eigen ader of door middel van een kunststofprothese. De 
bypass wordt zowel boven als onder de slagader ingehecht. Er wordt een wonddrain geplaatst en 
de wonden worden gesloten. 

Afhankelijk van de plaats waar de bypass eindigt spreekt men van:  

 een femoro-popliteale bypass boven de knie 

 een femoro-popliteale bypass onder de knie 

* een femoro-tibiale bypass  

* een femoro-fibulaire bypass 

                                        

Figuur 36: Femoropopliteale bypass (hopkinsmedicine.org, vasculairechirurgie.nl)                              

12.2.5.3.2 Endarterectomie 

Bij een endarterectomie wordt de vernauwing in het bloedvat verwijderd door de binnenste laag 
van de vaatwand met de plaque uit te snijden. Vervolgens wordt de slagader gesloten al dan niet 
met een patch (zodat het bloedvat breder wordt). Soms is het bloedvat te ziek en wordt een kort 
kunststof interponaat (= recht stuk kunststof) gebruikt.  

 

Figuur 37: Endarectomie (carolinavascularlab.com) 
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12.2.5.3.3 Nazorg 

Na de operatie worden een aantal zaken frequent gecontroleerd:  

 Het kloppen van de slagaders op de voet 

 Lekkage van de wonde 

 De temperatuur van het geopereerde been 

 

12.2.6  Endovasculaire therapie  

 

TEVAR= thoracic endovascular aortic/aneurysm repair  

  (thoracale endovasculaire aorta/aneurysma reparatie) met vertakte endograft 

FEVAR= fenestrated endovascular aortic/aneurysm repair  

  (gefenestreerd endovasculaire aorta/aneurysma reparatie) 

EVAR = endovascular aortic/aneurysm repair  

  (endovasculaire aort /aneurysma reparatie) 

PEVAR = percutanous endovascular aortic/aneurysm repair (= PTA) 

 

           

Figuur 38: Open -EVAR -PEVAR (blog.ihacares.com) 

 

12.2.7  PTA (= Percutane Transluminale Angioplastie) 

 

12.2.7.1 Behandeling van de perifere vaten voor steno-occlusief vaatlijden via 

ballondilatatie en/of plaatsen van stents 

 Carotis 

 Subclavia en takken  

 Aorta descendens en abdominalis 

 Nierarteries 

 Iliacale vaten (bekken) 

 Femorale vaten 

 Tibiale vaten  
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         Figuur 39: Belangrijk arteria 

 

12.2.7.2 Voordelen 

 Snel herstel 

 Korte hospitalisatie 

 Geen algemene anesthesie 

 Kan herhaald worden 

 Combinatie met chirurgie mogelijk 

 Venen blijven gespaard 

 

12.2.7.3 Indicatie voor stenting 

 Excentrische stenose  

 Elastische terugslag van het vat 

 Dissecties na PTA 

 Pseudoaneursyma na PTA 

 Aneurysmata 

 Chronische occlusie  

 Restenosis 

 

12.2.7.4 Techniek 

Deze ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving. Via een prik in de lies wordt een katheter in de 
liesslagader geschoven. Door de katheter wordt contrastvloeistof ingespoten om foto’s van de 
bloedvaten te maken en de precieze plaats van de vernauwing of verstopping te bepalen. De arts 
zal proberen om met een voerdraad voorbij de vernauwing te geraken. Daarna wordt over de draad 
een filter of protectie device geschoven om eventueel loskomende stukjes op te vangen. 
Vervolgens wordt de stent in de vernauwing geplaatst. Dit veertje (stent) wordt volledig opengerekt 
met een ballon, zodat er geen vernauwing meer is en het letsel door de stent wordt afgeschermd. 
(= stent ontplooien)  

Na het verwijderen van de katheter wordt de punctieplaats ofwel manueel afgeduwd ofwel met een 
klein afsluitpropje.  
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Figuur 40: PTA + stenting (vascularsurgeryassociates.net) 

 

12.2.7.5 Preoperatief  

 Onderzoeken 

Afhankelijk van leeftijd, comorbiditeit, anesthesietype 

* Algemene narcose: bloedafname, ECG, RX thorax 

* Lokale narcose:  bloedafname: stolling, PBO, nierfunctie en elektrolyten 

* Comorbiditeit gerelateerde onderzoeken  

 Opname 

Afhankelijk van operatieplanning 

- normaal: ochtend van operatie: indien niet als eerste 

- ’s avonds: eerste in OK, keuze van patiënt 

 Medicatiestop 

* Thuismedicatie kan verder gezet worden behalve  

- Anticoagulatie 

- Aspirine® / Plavix® combinatie 

* Start LMGH preventief 

 

12.2.7.6 Peroperatief 

 Opnameduur 

* Normaal: één nacht 

* Dagziekenhuis:  

- in selectieve gevallen 

- met closing device 

 Narcose 

 Medicatie 

* 5000 E Heparine 

* Aspirine® /Plavix® afhankelijk van thuismedicatie 

 

12.2.7.7 Postoperatief 

 Nazorg: De lies na een PTA 

* Closure device:  

- Ochtend na operatie uit bed. 
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- Safeguard 40 cc. Na 4uur 20 cc eruit. 

* Manuele compressie met een compressieverband om een nabloeding te voorkomen.  

- Dit verband blijft zitten tot de volgende ochtend na de ingreep.  

- 24 uur bedrust 

- Actief bewegen doch fietsverbod gedurende 1 week 

- Bloedverdunning 

* Regelmatige follow-up !                            

 

Figuur 41: Safeguard MeritMedica® 

 Medicatie 

* LMGH in preventieve dosis gedurende opname (Clexane®) 

* Aspirine® 80- 100 mg 

* Plavix® indien voldaan aan terugbetaling 

* Plavix® gedurende één maand 

- Bij lange rekanalisaties iliacaal 

- Bij lange rekanalisaties femoraal/popliteaal 

- Bij BTK procedures (Below-the-knee: onder de knie procedure) 

* Statines  

 

12.2.7.8 Poliklinsche controle 

 Na +/- 4 weken 

 Na 3 maanden: bij recidieven of te verwachten problemen 

 Na 6 en 12 maanden: doppler en/of duplex controle 

  

12.2.7.9 Complicaties 

 Peroperatief scheurtjes of totale occlusie van het bloedvat waarvoor dringende klassieke open 
heelkunde 

 Nierinsufficiëntie t.g.v. contraststof (contrastnefropathieschema starten) 

 Nabloeding t.h.v de punctieplaats 

 

12.2.8  Endoprothese = gecoverde stents (geklede stents) 

 

12.2.8.1 Behandeling van aneurysmatisch vaatlijden met behulp van gecoverde stents  

* Aorta descendens 

* Aorta abdominalis 

* Arteria iliaca 

* Arteria poplitea 
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12.2.8.1.1 Techniek 

Deze operatie beperkt zich tot twee liesincisies en een op maat gemaakte kunststof vaatprothese 
in opgevouwen toestand dewelke via de aorta wordt opgeschoven tot in de grote buikslagader of 
de grote borstslagader. Na het bepalen van de exacte positie (gecontroleerd met röntgenstralen na 
inspuiten van een contrastvloeistof) wordt deze prothese ontplooid waardoor het aneurysma wordt 
afgesloten. Deze endoprothese verstevigt de uitgerekte bloedvatwand waardoor de uitzetting niet 
meer onder druk staat. Het bloed stroomt nu door de endoprothese en niet meer door het 
aneurysma. Op die manier kan vermeden worden dat de uitzetting verder toeneemt of ruptureert. 

Echter niet alle patiënten komen in aanmerking voor deze behandeling. De endoprothese kan 
enkel gebruikt worden als het aneurysma aan bepaalde (anatomische) voorwaarden voldoet. 

Postoperatief zal patiënt levenslang onderworpen worden aan strikte follow-up d.m.v. CT-scan 
en/of echografie. 

 

12.2.8.1.2 Mogelijke complicaties 

 Nabloeding 

 Trombose 

 Orgaanschade (nier!) t.g.v. contrastgebruik. 

 Infectie 

 Endolek: lekkage langsheen en rond de endoprothese met scheuren van aneurysma 

 Niet juist geplaatst (met een klassieke operatie tot gevolg) 

 Blokkade van de bloedstroom door de stentgraft 

 Verschuiving van de stentgraft t.o.v. de oorspronkelijke positie 

 

12.2.8.1.3 Voordelen 

 Minimaal invasief 

 Sneller herstel 

 Kortere hospitalisatieduur 

 

12.2.8.2 Soorten endoprotheses  

12.2.8.2.1 IBD = branched endoprothese 

De branched endoprothese is een prothese met kleine zijarmen. Deze zijarmen kunnen in de 
slagaders geschoven worden die voorheen werden afgesloten. Hierdoor wordt een betere 
doorbloeding van de organen gewaarborgd. Voor deze procedure wordt gebruik gemaakt van zeer 
flexibele endoprotheses. 

Dit kan toegepast worden in het dalende deel van de grote slagader (aorta descendens), 
buikslagader (aorta abdominalis) en bekkenslagaders (arteria iliaca).  

 

Figuur 42: Branched endoprothese (erasmusmc.nl) 



 
44 

 

  

12.2.8.2.2 Gefenestreerde prothese ofwel een endoprothese met zijarmen 

Hiermee kunnen complexe aneurysma's, die voorheen uitsluitend via een grote buikoperatie 
konden worden gerepareerd, toch via de lies behandeld worden. Het betreft hier aneurysma's die 
voorheen niet in aanmerking kwamen voor de endoprothese behandeling via de lies, omdat het 
aneurysma te dicht bij zijtakken van de aorta zat. De nieuwe prothese heeft zijarmen die in die 
zijtakken kunnen geschoven worden.  

Een gefenestreerde endoprothese wordt geplaatst als er te weinig plaats is onder de nierslagaders 
om de prothese kunnen verankeren. In dit geval begint de prothese hoger en zijn er openingen in 
de prothese nodig om de doorbloeding van de nierslagaders of darmslagaders mogelijk te maken. 
In deze openingen komen dan aparte stents om de slagader open te houden. 

 

 

Figuur 43: Gefenestreerde prothese (erasmusmc.nl) 

12.2.8.2.3 Endoprothese C3 

De endoprothese C3 is voor de endovasculaire behandeling van aneurysma's van de aorta. Het 
bijzondere van deze prothese is dat hij na het ontplooien weer kan "terugvouwen" waardoor de arts 
in staat is om de stent altijd op de ideale positie te plaatsen; Dit was met de voorgaande generatie 
protheses niet mogelijk was. 

 

 

Figuur 44: EndoprotheseC3 (erasmusmc.nl) 

12.3 Thoracale heelkunde 

Thoraxheelkunde of thoracale heelkunde betekent letterlijk “chirurgie van de borstkas”. Deze omvat 
heelkundige ingrepen op longen, longvliezen, slokdarm, ribben, zwezerik en middenrif. 

Om een toegang doorheen de thoraxwand (huid, spieren en ribben) te verkrijgen, zijn er 
verschillende mogelijkheden afhankelijk van de ligging van de aandoening in de borstkas. Klassiek 
is dit een “open ingreep”. Dit kan in de eerste plaats gebeuren d.m.v. een incisie tussen de ribben 
en spreiden van de ribben (thoracotomie). Een tweede methode is a.d.h.v. een overlangse incisie 
over het borstbeen met doorzagen van het borstbeen (sternotomie). 

 

12.3.1  Ligging en functie van de longen 

De rechter- en linkerlong bevinden zich in de borstkas, aan weerszijden van het hart. De longen 
zijn opgebouwd uit kwabben. Een kwab is een anatomische eenheid met een eigen ader, slagader 
en luchtpijpje. 

De rechterlong bestaat uit drie longkwabben (boven-, midden- en onderkwab); de linker uit twee 
longkwabben (boven- en onderkwab). In totaal bedraagt de capaciteit van de linker long 45% en de 
rechter long 55 % van het totale longvolume. 

De longen zijn omgeven door een dubbel vlies of longvlies, waarvan het buitenste vastzit aan de 
binnenkant van de thorax (pleura parietalis) en het binnenste zit vast op de longen (pleura 
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visceralis). De pleurabladen liggen dicht tegen elkaar, daartussen bevindt zich de pleuraholte 
(vacuüm). De bladen zijn verschuifbaar t.o.v. elkaar, door het vacuüm kan men ze echter niet van 
elkaar trekken. Door deze constructie volgt de long de uitzetting van de borstkas tijdens de 
ademhaling. Hierdoor wordt de lucht in de long gezogen en teruggeblazen. 

De longen staan in voor het ademhalingsproces. Uit de ingeademde lucht wordt zuurstof 
opgenomen in het lichaam. Met de uitgeademde lucht verdwijnt koolzuurgas uit het lichaam. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

12.3.2  Indicatie longoperatie 

Een longoperatie kan plaatsvinden om verschillende redenen: 

 Longkanker of een uitzaaiing in de long van een kwaadaardige tumor ergens anders in het 
lichaam. 

 Een hardnekkig ontstekingsproces, een goedaardige afwijking of een nog onbekende afwijking.  

 Een zogenaamde ‘klaplong’ die niet wil genezen. Meestal komt dit door een gesprongen 
longblaasje. Dit wordt bij de operatie verwijderd en het longvlies wordt opgeruwd of deels 
verwijderd waardoor de long beter aan de borstwand blijft ‘plakken’. 

                       

 

 

Figuur 46: Behandeling van een klaplong (mchaaglanden.nl) 

Een longoperatie wordt soms voorafgegaan door een mediastinoscopie.  

Hierbij wordt onder algemene verdoving een kleine insnede gemaakt net boven het borstbeen. 
Tijdens een mediastinoscopie kan de chirurg nakijken of de tumor verspreiding vertoont naar de 
klieren gelegen langs de grote luchtpijp achter het borstbeen. Hiervoor worden er van deze klieren 

Figuur 45: De longen (cmapspublic2.hmc.us) 
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weefselstukjes genomen voor anatomopathologisch onderzoek. De snede in de huid wordt 
gesloten met resorbeerbare draad of wondlijm.  

Daarnaast moeten andere onderzoeken (long- en hartfunctie) aantonen dat de patiënt de ingreep 
aankan.  

 

Figuur 47: Mediastinoscopie (imgarcade.com) 

 

12.3.3  Soorten ingrepen 

 

12.3.3.1 Pneumectomie: het verwijderen van de hele long  

Bij deze operatie verwijdert de chirurg de hele linker- of rechterlong. Bijkomend haalt de chirurg alle 
lymfklieren weg. Deze klieren worden nadien door de patholoog onder de microscoop onderzocht. 
Deze operaties kunnen maar bij weinig patiënten met behulp van de VATS-techniek (zie 12.5.3.6) 
worden uitgevoerd. Meestal zal worden gekozen voor de open techniek.   

 

Figuur 48: Pneumectomie (cts.usc.edu, colorectal-cancer.ca) 

  

12.3.3.2 (Bi) lobectomie: het verwijderen van één of meerdere longkwabben 

De operatie waarbij één kwab wordt verwijderd, noemen we een lobectomie. Als er van de 
rechterlong twee kwabben verwijderd worden, noemen we dit een bilobectomie. Deze operaties 
vinden meestal plaats bij longkanker die zich beperkt tot één longkwab of twee kwabben. De 
chirurg verwijdert het kwaadaardige gezwel met het omringende weefsel en alle bijbehorende 
lymfeklieren. De lymfeklieren worden  microscopisch onderzocht door de patholoog. Het 
verwijderen van één of meer longkwabben wordt zoveel mogelijk met behulp van de ‘kijkoperatie’ 
of VATS-techniek uitgevoerd. 
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Figuur 49: Lobectomie (cts.usc.edu, colorectal-cancer.ca) 

 

12.3.3.3 Segmentresectie: het verwijderen van een gedeelte van de longkwab  

 

 

12.3.3.4 Wigresectie: het weghalen van een kleiner, wigvormig, gedeelte van het 

longweefsel  

 

Figuur 51: Wigresectie (cts.usc.edu, colorectal-cancer.ca) 

   

Figuur 50: Segmentresectie (cts.usc.edu) 



 
48 

 

12.3.3.5 Pleurectomie: het weghalen van het longvlies 

 

Figuur 52: Pleurectomie (imgarcade.com) 

 

12.3.4  Thoracotomie en VATS 

 

Figuur 53: Thoractomie (stjansdal.nl)  VATS-procedure (stjansdal.nl) 

 

 Thoracotomie 

Een thoracotomie is een operatie waarbij de borstkas wordt geopend via een snede tussen de 
ribben aan de zijkant (links of rechts) van de borstkas om toegang te krijgen tot de borstholte en/of 
de longen. Vervolgens worden de ribben gespreid, het gebied onderzocht en de omvang van de 
afwijking bekeken. Verder wordt de ligging van het zieke weefsel ten opzichte van de bloedvaten 
en luchtpijpvertakkingen bekeken. Na deze inventarisatie kan de thoraxchirurg besluiten de 
aandoening met het omringende weefsel te verwijderen. 

 

 VATS of Video Assisted Thoracoscopic Surgery 

VATS is een operatiemethode die met behulp van een high definition videocamera uitgevoerd 
wordt. Dat betekent dat er slechts enkele kleine sneetjes worden gemaakt en de ribben worden 
niet gespreid om bij de long te komen. Via deze sneetjes worden een camera en verschillende 
operatie-instrumenten in de borstholte gebracht. Op een beeldscherm, dat verbonden is met de 
camera, wordt de operatie in beeld gebracht. Hierdoor wordt zo min mogelijk schade aan het 
weefsel (huid, spieren en zenuwen) toegebracht.  

De chirurg laat meestal twee drains ter plaatse om lucht en vocht af te voeren en de resterende 
long weer te laten ontplooien. In geval van een pneumectomie wordt er over het algemeen ook een 
drain in de lege holte geplaatst om de eerste dagen enige overdruk te voorkomen.  

Men heeft na de ingreep:  

* minder pijnklachten in vergelijking met open techniek 
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* minder kans op infecties  

* het herstel verloopt sneller 

12.3.5  Pectusoperatie 

 

Pectus excavatum = ‘trechterborst’ Pectus carinatum = ‘kippenborst’ 

Borstbeen dat te ver naar achter staat doordat 
bovenmatige groei van het ribkraakbeen het 
borstbeen naar binnen heeft geduwd. 

Borstbeen dat te ver naar voor staat doordat 
bovenmatige groei van het ribkraakbeen het 
borstbeen naar buiten heeft geduwd. 

  

Behandelingen 

Nuss-procedure 

Ravitch-procedure 

Behandelingen 

Abramson-procedure 

Ravitch-procedure 

 

12.3.5.1 Nuss-procedure bij Pectus excavatum = ‘trechterborst’ 

Minimaal invasieve operatie waarbij één of twee gebogen staven achter het borstbeen worden 
geplaatst om de borstkas terug in correcte vorm te brengen. De staaf duwt het borstbeen in een 
normale positie. 

De Nussbar moet 3 jaar ter plaatste blijven zitten zodat het borstbeen in de juiste stand blijft staan. 
Als de Nussbar er eerder uitgehaald wordt, kan het borstbeen terugzakken. 

 

Figuur 54: Nuss-procedure (longchirurgie.be, UZ-Leuven) 

 

 

 

(A) De pectus bar wordt in de tunnel getrokken die geopend is door de vasculaire retractor . Vervolgens wordt de 

bar omgedraaid om de gewenste contour borst te verschaffen.  

(B) De uiteinden van de bar worden vervolgens gehecht aan de borstwandspieren. 

 

1: Behandeling van een klaplong 
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Figuur 55: Nuss bar (pectusexcavatumnederland.wordpress.com) 

 
 
 
 
 

12.3.5.2 Abramson-procedure bij Pectus carinatum = ‘kippenborst’ 

Minimaal invasieve operatie waarbij een gebogen staaf voor het borstbeen wordt geplaatst om de 
borstkas terug in correcte vorm te brengen. 

Dit kan enkel worden toegepast als het kraakbeen nog zacht en elastisch is (vooral bij 
adolescenten). 

 

12.3.6  Pneumothorax of klaplong 

Klaplong = aanwezigheid van lucht tussen de long en de borstkaswand 

 

12.3.6.1 Symptomen 

De voornaamste kenmerken van een klaplong zijn plotse stekende pijn of kortademigheid in één 
zijde van de borstkas. 

 

12.3.6.2 Soorten 

 Spontane pneumothorax, al dan niet met onderliggende longziekte 

 Traumatische pneumothorax (vb. ribfractuur, door medische handelingen, ...) 

 Spanningspneumothorax: medische urgentie op basis van klinisch beeld, oorzaak kan 
traumatische of spontane pneumothorax zijn 

 

12.3.6.3 Behandelingen 

 Rust als de long niet ver is ingeklapt. Het lichaam zorgt zelf dat de klaplong goed herstelt.  

 Zuurstof: het lichaam neemt de lucht tussen de longvliezen sneller op  en de long neemt 
sneller weer zijn normale vorm aan. 

 Thoraxdrain aIs de long ver ingeklapt is. De thoraxdrain voert lucht en vloeistof uit de 
borstholte af en blijft drie tot vijf dagen zitten. De arts kan ook met een naald eenmalig lucht of 
vloeistof uit de holte halen. Het ‘lek’ in de vliezen herstelt meestal vanzelf. 

 Talkage of chemische pleurodese bij een klaplong (pneumothorax) 

De arts gaat steriele talk in de thoraxdrain spuiten waardoor er een chemische 
ontstekingsreactie ontstaat die het longvlies aan het borstvlies laat verkleven met als doel 
afname van pleuravocht. 

 Pleura abrasie of pleurarubbing: Ruw maken van het longvlies aan de binnenzijde van de 
borstkas, zodat de long weer kan verkleven met de borstkas. 

Als men meerdere malen een klaplong (pneumothorax) heeft gehad, is een operatie 
noodzakelijk om herhaling te voorkomen. Via een kijkoperatie (VATS) bekijkt de chirurg de long 
en behandelt hij onvolkomenheden. Dan zal hij tijdens een kijkoperatie het longvlies in de 
borstkas ‘opruwen’. Hij behandelt daarbij de longvliezen zo dat ze aan elkaar gaan kleven. Hij 

Bovenste afbeelding geeft ‘het zwaard’ aanom de Nuss bar inde tunnel te trekken. 
Midden: een gebogen Nuss bar zoals die in het lichaam zit.  
Onderste afbeelding geeft  een Nuss bar zoals die uit de verpakking komt en nog op maat moet worden gebogen. 
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haalt het longblad (de 'binnenbekleding' van de borstkas) eraf. Zo ontstaat een groot 
wondoppervlak dat met de long verkleeft. Dat maakt de kans op een nieuwe klaplong krijgt zeer 
klein. Met een of twee thoraxdrain(s) wordt de long tegen de borstholte gezogen. Het oppervlak 
zorgt er vervolgens voor dat de vliezen aan elkaar hechten. 

 Pleurectomie: Er wordt een deel van het borstvlies weggehaald. 

 

 

12.3.7  Pleurapunctie ( PP ) 

Aanprikken van vocht dat zich in de pleuraholte bevindt. 

 

Ontlastende PP: druk op de long wegnemen 

* Kortademigheid verminderen 

* Ontplooien van long 

* Ontlasten van empyeem (ophoping van pus) 

 

Figuur 56: Aanprikken pleuraholte (longkankerpatiiënt.be, quickiwiki.com) 

 

12.3.8  Thoraxdrainage 

12.3.8.1 Plaatsen van een thoraxdrain 

Continu afvoeren van lucht en / of vocht uit de thoraxholte bij: 

 Pneumothorax 

 Hydrothorax 

 Haemathorax 

 Empyeem 

 Longziekten / thoraxchirurgie 

 

12.3.8.2 Verwijderen van de thoraxdrain 

Indicatie: 

 Beperkte luchtlekkage 

 Vochtproductie < 400 ml / 24uur 

 Geen aantoonbare lucht- en/of vocht in de pleuraholte 

 

       

Figuur 57: Pleur-evac 
(ecomed.com.ua) 

Figuur 58: Thopaz 
(medela.com) 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLivrIj4uscCFUNAFAodGC4HWQ&url=http://ecomed.com.ua/en/products/teleflex/pleur-evac&ei=v3_XVfjTK8OAUZjcnMgF&psig=AFQjCNF_I43V25ZygMWko1lju7jH5mzizA&ust=1440272647257275
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12.4 Plastische heelkunde 

 

12.4.1  Borstreconstructie met implantaten 

Na amputatie wordt een nieuwe borst gevormd door een prothese inwendig te plaatsen. Deze 
prothese wordt aangebracht onder de huid of borstspier van de borstkas (thorax) via het litteken of 
de incisie van de borstamputatie. Er komen dus geen bijkomende littekens. Om de natuurlijke vorm 
van de borst na te bootsen wordt een deel van de prothese geplaatst achter de borstspier (de 
pectoralis major) en worden druppelvormige ('anatomische') gelprothesen gebruikt. De nieuwste 
reconstructieprothesen vandaag op de markt voelen relatief natuurlijk aan bij aanraking en zijn 
veilig in gebruik (zeer laag risico op lekkage). Men kan kiezen de borst onmiddellijk tijdens de 
amputatie te reconstrueren met een prothese of op een latere datum. In het laatste geval dient de 
reconstructie in twee fasen te gebeuren. In een eerste fase wordt dan een weefselexpander 
geplaatst. Twee weken na de ingreep start het opvullen van de expander. Zo wordt de huid van de 
borstkas progressief opgerekt. Als er voldoende huid is gevormd, vervangt de definitieve prothese 
in een tweede fase de expander. De voordelen van de prothesereconstructie zijn de korte duur van 
de ingreep, hospitalisatie en herstel. Het gegarandeerd resultaat en de afwezigheid van nieuwe 
littekens. Implantaten hebben helaas ook enkele nadelen.  

 

Bij een aantal mensen treedt zogenaamde kapselcontractuur op (het littekenweefsel rond de 
prothese trekt samen) waardoor de borst op termijn kan misvormen (asymmetrie) en een nieuwe 
ingreep nodig kan zijn. Een prothese kan soms ook infecteren of door de huid breken wat meestal 
aanleiding geeft tot wegname van de prothese. Deze complicaties treden vaker op als de borst 
bestraald werd. Een "prothese"-borst voelt tenslotte ook kouder en minder natuurlijk aan dan een 
borst die gereconstrueerd werd met lichaamseigen weefsel. 

(http://www.borstcentrumgent.be) 

 

     

Figuur 59: Borstreconstructie met implantaten (nijsmellinghe.nl) 

 

12.4.2  Borstreconstructie met lichaamseigen weefsel 

Een borstreconstructie is tevens mogelijk met gezond huid- en spierweefsel of vet van andere 
lichaamsdelen. Eén van de methoden is het gebruik van een stuk huid van de brede rugspier. Bij 
een andere methode wordt een gedeelte van de rechte buikspier gebruikt die als onderdeel van de 
borstreconstructie naar de borstzone kan worden opgetrokken.  

Een borstreconstructie kan tegelijk met borstamputatie worden uitgevoerd, maar meestal nemen 
vrouwen pas na de borstverwijdering een beslissing over borstreconstructie. 
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12.4.2.1 Borstreconstructie met DIEP-flap 

De DIEP-flap (Deep Inferior Epigastric artery Perforator flap) gebruikt huid en vet van de buik 
tussen de navel en de schaamstreek om een nieuwe borst te maken. De buikspieren blijven intact 
waardoor de buikwand veel minder verzwakt wordt. Deze techniek geldt als de gouden standaard 
van de borstreconstructie. 

De DIEP-flap is een vrije flap. Dat betekent dat er microchirurgische technieken aan te pas komen 
waardoor de ingreep langer duurt (gemiddeld 7-8 u).  

Bij deze techniek worden, na de mastectomie, de bloedvaatjes (perforatoren) opgezocht die 
verantwoordelijk zijn voor de bevloeiing van het vet en de huid onder de navel en boven de 
schaamstreek. Samen met de huidflap van de buik wordt een bloedvatsteel doorheen de rechte 
buikspier vrijgelegd. Vervolgens knipt men de bloedvaten door en wordt de flap naar de borstkas 
getransplanteerd. De bloedvaten van de flap worden vervolgens met behulp van de microscoop 
verbonden aan de bloedvaten achter het borstbeen. Zo wordt het getransplanteerde weefsel van 
bloed voorzien en kan deze overleven. De huidflap wordt vervolgens tot een borst geremodelleerd 
en vastgehecht. De wonde aan de buik wordt gesloten zoals bij een klassieke abdominoplastie 
(buikwandcorrectie). Dit betekent dat een laaggelegen abdominaal litteken ontstaat dat verborgen 
kan worden onder de slip. De navel wordt bijna altijd verplaatst. Na deze operatie voeren drains het 
overtollig wondvocht af. Enkele dagen later mogen deze drains uit.  

     

Figuur 60: Borstreconstructie met DIEP-flap (kliniplast.be) 

     

Figuur 61: Borstreconstructie met DIEP-flap (procedure) 

 

12.4.2.1.1 Voordelen lichaamseigen weefsel 

 Natuurlijker resultaat (symmetrisch, voelt natuurlijk en warm aan) 

 Geen lichaamsvreemde voorwerpen in het lichaam 
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 Laattijdige complicaties zijn zeer zeldzaam 

 Natuurlijk verloop: 

- Bij gewichtsafname of -toename volgt de borst de rest van het lichaam. 

- De borst volgt een natuurlijk verouderingsproces. 

 

12.4.2.1.2 Nadelen lichaamseigen weefsel 

 Het risico op klontervorming ter hoogte van de bloedvatanastomose. Als dat optreedt, is snel 
ingrijpen nodig om de klonter in de bloedvaten te verwijderen en de gereconstrueerde borst te 
redden. 

 Risico op schade aan de bloedvoorziening tijdens de ingreep.  

- Omwille van de complexe verbindingen tussen bloedvaten. 

- kan onmiddellijk of later afsterven van weefsel veroorzaken en nieuwe borst moet in dat 
geval worden verwijderd. Dit gebeurt bijna uitsluitend direct na de ingreep.  

 Pijn aan de nieuwe borst en op de plaats waar het weefsel voor de borstreconstructie werd 
verwijderd. 

 

12.4.2.1.3 Perioperatieve periode borstreconstructie: DIEP-flap 

 Pre-op 

* Consult anesthesie 

* Scheren: schaamstreek  

* LMWH preop in de dij 

* Lange TED-kousen 

* Buikband 

 Post-op 

* Bed in Fowler houding 

* Pijnstilling: combinatie NSAID, Paracetamol, evt. Dipidolor … 

* LMWH vanaf 8u postop in de dij 

* Nootropil® verder gedurende 2 à 4 dagen iv, erna per os Nootropil siroop 3 x 20 cc  

* Blaassonde na 1ste of 2de dag postop verwijderen (vragen!) – geen kweek vereist 

* Labo direct postop (avond) en na dag 1 of 2 

* Redoncontrole: zij dienen om overtollig lichaamsvocht en/of bloed uit de wonden te 

zuigen. Zij blijven enkele dagen ter plaatse. De behandelend geneesheer beslist enkele 

dagen na de ingreep wanneer de redons kunnen verwijderd worden. 

 

* Controle flap: invulformulier 

- Kleur: als de borst donker kleurt, betekent dit meestal een obstructie in de 

veneuze afvoer. Het weefsel wordt bedreigd door de toegenomen druk. Dit kan 

worden veroorzaakt door trombosering, congestie of een secundaire afsluiting. 

Soms is een heroperatie noodzakelijk. Een stolsel of een knikje in het bloedvat 

wordt dan verholpen. 

- Capillaire refill: doorbloeding van de flap. 

- Temperatuur: verschil tussen flap en controle mag max 2°C zijn. De temperatuur 

van de flap wordt vergeleken met deze van de omliggende huid met behulp van 

speciale huidklevers die elke verandering detecteren. 

- Spanning flap: hematoomvorming 

 

Hoe? 

- Dag 0: ieder uur 

- Dag 1: om de 1 uur 



 
55 

 

- Dag 2: om de 4 uur 

- Nadien controle van de flap bij iedere toer 

Wanneer er een wijziging optreedt kan het nodig zijn om terug te keren naar de 

operatiekamer om dit probleem tijdig op te lossen. 

 Dag 3 post-op: suppo en/of fleet bij abdominosplastie (Dr. Decordier) 

 

 

12.4.2.2 Reconstructie van tepel en tepelhof (= areola mammae) 

Tepel- en tepelhofreconstructie gebeurt één tot twee maanden na de laatste reconstructie. Deze 
periode is noodzakelijk om de borst een definitieve vorm en plaats te laten innemen en om de 
juiste positie van de nieuwe tepel te bepalen. 

De tepel wordt meestal gereconstrueerd met twee of drie kleine flapjes afkomstig van de eigen 
huid. Dit zal leiden tot nieuwe kleine littekens ter plaatse. Deze littekens zullen echter 
gecamoufleerd worden door de tatoeage van het tepelhof en tepel. Soms kan de tepel 
gereconstrueerd worden door transplantatie van een gedeelte van de andere tepel. Dit natuurlijk 
enkel als deze groot genoeg is om een gedeelte te ontnemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tepelhof wordt na volledige genezing nagebootst door tatoeage van de tepelhof regio. Deze 
tatoeage vindt plaats ongeveer één tot drie maanden na de reconstructie van de tepel. 

 

  
Figuur 63: Tepelhof tatoeëren (mcl.nl) 

  

  

Fig. 64: Tepelreconstructie (kliniplast.be) 

 

1: Behandeling van een 

klaplong 

Figuur 62: Tepelreconstructie (kliniplast.be) 
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13 Bronnen 

SBAR: 

- VMS veiligheidsprogramma, 2013 

- Safehealthcare, 2015 

 

Cardiochirurgie:  

- Studentenbrochure 2A4 

- Informatiebrochures voor de patiënten AZ Maria Middelares – Gent 

- Hartcentrum Gent 

- mUZe: het medisch magazine van UZ Brussel 

- Cardiochirugiebundel, dr. Katrien François, UZ Gent, BaNaBa Spoed- en IZ (2001) 

- http://cardio.yolasite.com 

- http://www.zol.be/cardiochirurgie 

- http://www.jessazh.be 

 

Vasculaire chirurgie:  

- Vaatlabo Gent 

- Informatiebrochures UZ Leuven 

- http://lib.ugent.be/  

Scriptie : Numerieke en experimentele studie van de stroming bij gestente aneurysma’s, 

Burgerlijke Bouwkundig Ingenieur o.l.v. Prof. P. Verdonck. (Valerie Van Belleghem 2006 - 

2007)  

- http://www.ziekenhuis.nl/behandelingen 

- http://www.erasmusmc.nl/chirurgie/VaatChirurgie/NieuwVaatChirurgie/nwtypenstents/ 

 

Thoracale chirurgie:  

- Informatiebrochures UZ Leuven 

- http://www.ziekenhuis.nl/behandelingen 

 

Plastische heelkunde:  

- Plastische chirurgie Gent, dr. Vertriest, Een film over borsten 

- Borstcentrum Gent  

- Medisch centrum Leeuwarden 

- Borstreconstructie volgens de DIEPflap-methode-Wcs, J.M. van Steveninck-Barends 

- http://www.ziekenhuis.nl/behandelingen 

- http://www.kliniplast.be 
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