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Preventief 
onderzoek 
van de 
buikslagader



Inleiding
U bent uitgenodigd om een onderzoek van de 

buikslagader te ondergaan. In deze folder kunt 

u informatie lezen over het onderzoek. Met dit 

onderzoek wil het ziekenhuis een AAA vroegtijdig 

opsporen.

Wat is een AAA?
Een AAA (Aneurysma Aorta Abdominalis) is een 

verwijding van de buikslagader. Deze aorta is de 

slagader die vanaf het hart via de borstholte naar 

de buikholte loopt en door middel van zijtakken het 

lichaam van bloed voorziet.

Een AAA ontstaat door verzwakking van de elastische 

wand van de aorta. Een gedeelte van de aorta kan 

verbreed raken door de druk van het bloed. Het 

grootste deel van de aneurysma’s ontstaat in de buik. 

Een AAA ontstaat langzaam en groeit slechts enkele 

millimeters per jaar.

Aneurysma’s komen 

veel voor bij mannen 

boven de 65 jaar. 

Roken en hoge 

bloeddruk zijn 

bekende factoren 

die de kans op een 

AAA verhogen. Ook 

als broers, zusters of 

ouders bekend zijn 

met een AAA is de 

kans hierop hoger.



Een AAA geeft meestal geen klachten en wordt vaak 

per ongeluk ontdekt, bij voorbeeld wanneer u voor 

andere klachten wordt onderzocht.

Wie worden onderzocht?
Het onderzoek is gericht op mannen tussen de 65 en 

80 jaar die roken of gerookt hebben (ongeacht hoe 

lang) en/of een naast familielid hebben met een AAA.

Als u reeds bekend bent met een AAA hoeft u niet 

deel te nemen aan het onderzoek.

Het onderzoek
Een AAA kan eenvoudig worden opgespoord door 

een echo-onderzoek. Dit is een betrouwbare, snelle 

en pijnloze methode om de aorta te meten. Het 

onderzoek duurt slechts 15 minuten.

Waarom dit onderzoek?
Met het onderzoek van de aorta wil het ziekenhuis 

een AAA vroegtijdig opsporen, voordat het 

aneurysma scheurt. Dit leidt namelijk tot enorm 

bloedverlies en in veel gevallen tot de dood. Na de 

operatie van een gescheurd AAA verblijft de patiënt 

vele malen langer in het ziekenhuis, dan wanneer de 

operatie of stentplaatsing gepland is.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

U heeft geen AAA.
Het is erg onwaarschijnlijk dat zich na het 65e 

levensjaar nog een AAA ontwikkeld. U hoeft niet 

meer terug te komen.
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U heeft een milde verwijding.
U hoeft zich geen zorgen te maken. De verwijding 

groeit langzaam en om deze groei te volgen maakt 

u een afspraak voor een echo-onderzoek over een 

jaar.

U heeft een AAA.
Er is geen reden om u gelijk zorgen te maken. Een 

AAA groeit langzaam en u heeft het waarschijnlijk al 

een paar jaar.

U maakt een afspraak met de vaatchirurg. Hij 

onderzoekt u verder en spreekt indien nodig een 

passende behandelmethode af.

Hoe kan ik mij aanmelden?
Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek 

Chirurgie. U kunt hiervoor een afspraak maken via 

(010) 291 22 45.

Het afsprakennummer is bereikbaar op maandag 

t/m vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.



PATIËNTENINFORMATIE



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
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