Vaatheelkunde

Vernauwing van de bloedvaten van de darmen

Wat zijn slagaders?
Bloed bevat zuurstof en voedingsstoffen die
je lichaam nodig heeft om goed te kunnen
werken. Het bloed stroomt vanuit het hart via
de slagaders door de haarvaten naar de aders.
Buikorganen zoals maag en darmen krijgen
bloed via 3 slagaders (de maag-/leverslagader,
de bovenste darmslagader en de onderste
darmslagader).
Deze 3 slagaders zijn zijtakken van de grote
buikslagader. Ze zijn onderling met elkaar
verbonden.
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Wat zijn de
symptomen?
Een vernauwing van 1 slagader heeft meestal
weinig invloed op de doorbloeding van het
spijsverteringsstelsel. Maar als meerdere
van deze slagaders gelijktijdig vernauwd zijn,
komt de doorbloeding wel in het gedrang.
Door het zuurstoftekort in de buik krijgen
patiënten buikpijn na de maaltijd.
In het begin voel je buikpijn na een grote
maaltijd, maar nadien ook na kleinere. De pijn
doet zich voor nabij de maag en kan uitstralen
naar de rug. Door de pijn durft men niet meer
te eten en verliest men gewicht.

Wat zijn de
oorzaken?
Slagaderverkalking, dissectie van de grote
buikslagader, embool vanuit het hart of de
grote buikslagader, uitwendige druk door een
bindweefsel streng van het middenrif.

Hoe word je
onderzocht?
De diagnose wordt gesteld via een duplexonderzoek (echobeelden van de bloedvaten) of
angiografie (röntgenfoto’s van de bloedvaten,
meestal een angio-CT scan).

De behandeling
Het doel van de behandeling is het zuurstoftekort oplossen door de vernauwing of
verstopping te verhelpen. Er zijn meerdere
mogelijkheden. De keuze hangt af van de
oorzaak en de medische toestand van de
patiënt.

Open behandeling
Als een endovasculaire behandeling niet
mogelijk is, moet het zuurstoftekort aangepakt
worden door het aanleggen van een overbrugging of het verwijderen van het embool.
Deze ingreep wordt uitgevoerd onder volledige
verdoving. De buik wordt geopend om de afgesloten slagader te bereiken en de overbrugging
aan te leggen of het embool te verwijderen. De
overbrugging wordt gemaakt van een ader uit
het been of met kunststof.

Laparoscopische behandeling
Indien de symptomen worden veroorzaakt
door uitwendige druk kan het bindweefsel
streng doorgenomen worden met een kijkoperatie.

Controle van de risicofactoren
voor slagaderverkalking
Tijdens de behandeling wordt een
gezonde leefstijl gepromoot met
gezonde voeding en een verantwoord
lichaamsgewicht. Roken is sowieso uit
den boze!

Endovasculaire behandeling
De vernauwde slagader door slagaderverkalking wordt opengedrukt met een stent
die ingebracht wordt via de lies- of armslagader. In geval van een dissectie van de grote
buikslagader zal de dissectie behandeld
dienen te worden om de buikorganen van
voldoende bloed te voorzien. Een embool
in de slagaders van de buikorganen kan
meestal endovasculair verwijderd worden.
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Voor meer informatie over de verschillende
ingrepen kan je terecht op de consultatie of op
www.dokterbalduyck.be.
consultatie Bornem
AZ Rivierenland
Kasteelstraat 23
2880 Bornem
tel. voor afspraak: 03 890 16 10

consultatie Mechelen
Hooiendonkstraat 4
2801 Heffen (Mechelen)
tel. voor afspraak: 03 304 60 46

consultatie Willebroek
Decock kliniek
Schoolweg 26
2830 Willebroek
tel. voor afspraak: 03 304 60 46

consultatie Bazel
Kruibekestraat 75
9150 Bazel
tel. voor afspraak: 03 304 60 46
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