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In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot de behandeling van 
een aneurysma in uw hoofd. Deze behandeling vindt plaats op de afdeling 
Neurochirurgie van het Radboudumc. 
Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de behandeling ontvangt u uitgebreide 
mondelinge informatie van de behandelend arts. Een aanvulling hierop is deze 
folder, zodat u alles nog eens rustig door kan lezen. Deze folder gaat met name 
over de verschillende soorten behandelingen van een aneurysma in het hoofd,  de 
voorbereiding op de behandeling en geeft algemene informatie. Van uw behande-
lend arts krijgt u informatie die specifiek over uw situatie gaat.
Op de afdeling zijn ook folders te verkrijgen van diverse patiëntenverenigingen 
en stichtingen. Ongetwijfeld heeft u ook na het lezen van deze folder nog vragen. 
Stel deze gerust aan uw  behandelend arts of de verpleegkundig specialist.

Een aneurysma
Een aneurysma in de hersenen is een uitstulping van de wand van een hersen-
slagader. Een aneurysma kan het beste worden vergeleken met een fietsband 
waarbij er een gat in de buitenband zit en op die plaats de binnenband naar buiten 
puilt. (zie figuur 1). Het aneurysma kan scheuren en een hersenbloeding veroor-
zaken (subarachnoidale bloeding), maar kan ook zonder te scheuren klachten 
veroorzaken. Het aneurysma kan ook ‘toevallig’ ontdekt worden met een medisch 
onderzoek.

Een dwarsdoorsnede van het bloedvat:
1. De aangeboren dunne plek in de wand van een hersenslagader.
2. Onder invloed van de bloeddruk ontstaat er een uitbochting van de dunne 

plek in de vaatwand.
3. Met de jaren wordt de uitbochting (aneurysma) steeds groter.
4.  Het aneurysma kan scheuren en bloeden.  
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Figuur 1. Ontstaan van een aneurysma 

Het is niet goed bekend waarom de ene persoon een aneurysma ontwikkelt en de 
andere niet. De bloeddruk heeft wel enige invloed hierop (met ander woorden: het 
hebben van een hoge bloeddruk is een risicofactor) maar het precieze mecha-
nisme van het ontstaan van een aneurysma is niet duidelijk. Het heeft wel iets met 
slijtage van de bloedvaten te maken want we zien zelden bij jonge mensen een 
aneurysma. Een aneurysma is in principe niet erfelijk. Wel zijn er families waarbij 
een aneurysma vaker dan normaal voorkomt. 
Bovendien bestaan er een paar zeldzame erfelijke ziekten waarbij vaker dan nor-
maal een aneurysma van de hersenen optreedt. 

Voorbereiding op de behandeling
Scheren
Het is van groot belang dat u vijf dagen voor de geplande behandeling het ge-
deelte van het lichaam waar u wordt behandeld niet scheert met een scheermes. 
Dit vermindert het risico op een infectie. Als de chirurg scheren noodzakelijk acht,
gebeurt dit op de behandel- of operatiekamer.

Vette crème
Op de dag van de behandeling mag u geen gebruik maken van (gezicht-) crèmes.
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Sieraden, piercings etc.
Nagellak, make-up, contactlenzen, bril, gebitsprotheses en sieraden (ook pier-
cings) mag u niet dragen tijdens de behandeling. Indien u acryl- of gelnagels 
heeft, dient u deze vóór de behandeling van de wijsvinger te laten verwijderen.

Veiligheid
Rondom uw behandeling zijn diverse veiligheidsmomenten ingebouwd. Vlak voor-
dat de behandeling van start gaat wordt bijvoorbeeld door het gehele behandel-
team een zogenaamde ’Time out’ genomen. Tijdens dit controlemoment worden 
uw naam, geboortedatum en het te behandelen lichaamsdeel en de benodigdhe-
den gecontroleerd.

Medicijnen
De neurochirurg en de anesthesioloog bespreken met u welke medicijnen u mag 
blijven gebruiken en welke u moet stoppen. Indien u bloedverdunners gebruikt, 
overlegt uw behandelend arts met u of u deze kunt door gebruiken of moet 
stoppen. Bij sommige typen aneurysma behandelingen moet u juist starten met 
nieuwe bloedverdunners (veelal 5 dagen voor de operatie). Heeft u hierover 
vragen, stel ze dan aan uw behandelend arts.

Anesthesie
Omdat de behandeling onder algehele anesthesie (narcose) gebeurt, brengt u 
vooraf een bezoek aan het spreekuur van de anesthesioloog. Tijdens dit gesprek 
wordt uw gezondheidstoestand beoordeeld. Indien nodig worden aanvullende 
onderzoeken afgesproken. Ook krijgt u uitleg over de mogelijke vormen van anes-
thesie en de gang van zaken rondom de behandeling.

Informatie over de anesthesie, het nuchter zijn, de verkoeverafdeling en de pijnbe-
handeling vindt u ook in de folders “Snel herstellen van uw operatie: blijf uw pijn
de baas!” en “Behandeling of onderzoek onder anesthesie”.
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Dag van opname
Voorafgaand aan de opname heeft u gesproken met de behandelend arts, anes-
thesioloog, zaalarts en verpleegkundige van de verpleegafdeling Neurochirurgie. 
U wordt opgenomen op de dag van de behandeling. Een verpleegkundige vangt u 
op en wijst u de weg op de afdeling. Een korte vragenlijst wordt met u doorgeno-
men. U heeft vanaf een bepaalde tijd niet meer gegeten, zoals u dit heeft bespro-
ken tijdens het gesprek met de anesthesioloog. Nadat u een bed is toegewezen 
zal u voorbereid worden op de behandeling. 

Aan het begin van de dag wordt gecontroleerd of er een bed op de afdeling 
Medium Care (MC) beschikbaar is. Dit is noodzakelijk voor extra bewaking na de 
behandeling. De behandeling kan pas beginnen als dit zeker is.

Behandeling van een aneurysma
Er zijn verschillende factoren van belang bij de overweging om een hersen aneu-
rysma te behandelen. Denk hierbij aan voorgeschiedenis, conditie, leeftijd, plaats, 
vorm en grootte van het aneurysma, risico’s van de behandeling en uw wensen. 
Vaak is het nodig om door middel van een angiografie (bloedvat onderzoek via 
de lies) het aneurysma gedetailleerd in beeld te brengen, zodat goed kan worden 
beoordeeld hoe het aneurysma behandeld kan worden. Uw individuele situatie 
wordt besproken in een multidisciplinair team van neurochirurgen, neurologen en 
neuroradiologen. Op basis hiervan bespreekt uw behandelend arts met u welke 
behandeling de beste is in uw situatie. 

Clipping: Operatieve behandeling 
Hierbij wordt het aneurysma rechtstreeks benaderd door een luikje in het schedel-
dak. Er wordt een klemmetje (clip) op de hals/nek van het aneurysma aange-
bracht zodat de bloedaanvoer naar de uitstulping is afgesloten (figuur 2). Het 
plaatsen van dat klemmetje noemt men “clipping”. Als dat is gelukt, kan er geen 
bloeding van dat aneurysma optreden. 
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Figuur 2

Coiling: Behandeling via de liesslagader 
U krijgt een slangetje (vaatkatheter) in de liesslagader (meestal via de rechter lies, 
soms beiderzijds) en het aneurysma wordt van binnenuit opgevuld met platina spi-
raaltjes (“coils”, figuur 3). Het aneurysma is daarna afgesloten van de bloedaan-
voer en kan dus niet gaan bloeden. 

Figuur 3

Stentplaatsing in combinatie met coiling: Behandeling via de liesslagader
Een stent is een soort kokertje van metalen draadjes (ziet eruit als “kippengaas”), 
dat via een katheter kan worden aangebracht in de binnenkant van een hersen-
slagader, en vervolgens op de gewenste plaats uit de katheter wordt geschoven 
(figuur 4). Deze stent wordt gebruikt als de “nek” van het aneurysma te breed is, 
waardoor de kans bestaat dat de coils niet in het aneurysma blijven zitten maar 
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naar beneden zakken, en dan het bloedvat afsluiten. In dat geval zou een hersen-
infarct ontstaan. Door in die gevallen een stent langs de basis van het aneurysma 
te leggen, wordt dit uitzakken”voorkomen, en blijven de coils in het aneurysma 
liggen. 

Figuur 4

Surpass Flow Diverter™: Behandeling via de liesslagader 
De Surpass Flow Diverter™ (figuur 5) is een fijnmazige stent, welke zo is ontwik-
keld dat de bloedstroom onmiddellijk na de plaatsing wordt omgebogen, voorbij 
het aneurysma in het verdere verloop van de slagader. Het aneurysma wordt 
daardoor uit de bloedcirculatie genomen waarna het uiteindelijk verschrompelt.

Net als een stent wordt de Surpass Flow Diverter™ via een lieskatheter in de 
slagader naar de plaats van het het aneurysma gebracht waar het aneurysma 
wordt afdekt. In de weken nadat de Surpass Flow Diverter™ is geplaatst wordt 
deze opgenomen in de vaatwand waardoor de plaats van het aneurysma duur-
zaam geneest. 
Doordat het plaatsen van een stent of Surpass Flow Diverter™ de vaatwand 
prikkelt tot het aanmaken van bloedpropjes, moet u in de periode voor en na de 
plaatsing bloedverdunners nemen. Tevens moet u mogelijk levenslang een onder-
houdsdosis bloedverdunning  nemen. Uw behandelend arts spreekt dit verder met 
u af.  
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Figuur 5

Sluiting van de liesslagader (Angio-Seal™)
Na een behandeling via de liesslagader wordt het aangeprikte bloedvat geslo-
ten met een Angio-Seal™ (figuur 6). Aan de binnenkant van het bloedvat wordt 
een soort ankertje geplaatst. Aan de buitenkant van het bloedvat komt een soort 
sponsje. Deze combinatie zorgt er voor dat het bloedvat afgesloten wordt. Het 
‘ankertje’ en ‘sponsje’ lossen binnen 90 dagen vanzelf op. U krijgt een kaartje 
mee naar huis waar dit op staat. U draagt dit kaartje 90 dagen bij u en laat dit bij 
een eventuele ziekenhuisopname zien. Mocht er namelijk binnen dat tijdsbestek 
opnieuw een onderzoek of behandeling via de lies nodig zijn dan kan de behan-
delend arts er rekening mee houden met het feit dat er recent een Angio-Seal™ is 
geplaatst.  Na het plaatsen van de Angio-Seal™ mag u gedurende 4 uur het be-
treffende been niet buigen. Indien u bloedverdunners gebruikt wordt meestal voor 
de zekerheid nog een extra drukverband voor 4 uur gegeven (dit om een grote 
blauwe plek tegen te gaan). De verpleegkundige vertelt u wanneer u uit bed mag.
In sommige gevallen is het niet mogelijk om een Angio-Seal™ te plaatsen. De lies 
wordt na het verwijderen van de katheter met de hand afgedrukt en ook nu krijgt u 
een drukverband ter plaatse van de lies. Het been moet 4 uur gestrekt blijven en 
u heeft gedurende 6 uur strikte bedrust. De verpleegkundige vertelt u wanneer u 
uit bed mag. U dient 3-4 dagen na de ingreep de lies te ontzien door activiteiten 
te vermijden waarmee druk wordt uitgeoefend op de lies bijvoorbeeld zwaar tillen, 
autorijden of fietsen.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=m2cDDY3kJq8yIM&tbnid=aQMWb5ziu4dZCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Schwere-Vorwuerfe-von-Frontal-21-Klinikum-wehrt-sich-id21775441.html&ei=TVjsU96yH8bKOPzygegG&bvm=bv.72938740,d.ZWU&psig=AFQjCNH27kL_8bJghdUCThvX83_w-r5qTw&ust=1408084403777250
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Figuur 6.

Complicaties
Na iedere operatie, behandeling en narcose kunnen er complicaties optreden. 
Een behandeling van een aneurysma in het hoofd vormt hierop geen uitzondering. 
De kans op bepaalde complicaties hangt sterk af van een aantal factoren. De neu-
rochirurg informeert u voor de behandeling over mogelijke complicaties.

Medium Care
Na de behandeling wordt u naar de afdeling Medium Care gebracht. 
Gespecialiseerde verpleegkundigen controleren regelmatig uw bewustzijn, bloed-
druk en pupilreflexen. Als u wakker wordt merkt u dat u verbonden bent aan be-
wakingsapparatuur, een infuus en een blaaskatheter. Op de wond zit een pleister.
Als uw toestand stabiel blijft en zich geen problemen voordoen, gaat u de vol-
gende dag weer terug naar de verpleegafdeling Neurochirurgie.

Na de behandeling
Na het verblijf op de afdeling Medium Care komt u terug op de verpleegafdeling
Neurochirurgie. Hier controleert de verpleegkundige regelmatig uw bewustzijn,
bloeddruk en pupilreflexen. Overleg met de verpleegkundige wanneer u na de be-
handeling weer mag douchen. Het verdere herstel is afhankelijk van uw conditie 
en lichamelijke toestand voor de operatie. 

Naar huis
Als u bent hersteld van de ingreep mag u met ontslag naar huis. Veelal is dit na 
een ingreep via de lies (bij coiling, stenting of flow diverter) al de eerste dag na de 
operatie mogelijk. Hebt u een operatie ondergaan met clipping dan blijft u enkele 
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dagen langer in het ziekenhuis. U krijgt van de verpleegkundig specialist informa-
tie met betrekking tot adviezen na ontslag, het controleonderzoek en de vervolgaf-
spraken bij de verpleegkundig specialist of de neurochirurg. 

Als u na ontslag medicijnen moet slikken, ontvangt u een recept. U kunt met dit 
recept terecht bij de Radboud Apotheek (hoofdingang, route 459) of bij uw eigen 
apotheek. 

Als u hechtingen heeft die niet oplosbaar zijn, kunt u deze na 8 dagen bij uw huis-
arts laten verwijderen. U ontvangt hierover informatie van de verpleegkundige.

Nazorg
Als u na ontslag een van de onderstaande symptomen ondervindt, is het be-
langrijk dat u contact opneemt met uw behandelend arts via de verpleegafdeling 
Neurochirurgie (voor telefoonnummers: zie “Vragen”).
• Zwelling, roodheid, pijn van de wond of de lies
• Lekkage van vocht of pus uit de wond of de lies
• Koorts
• Toename van hoofdpijn
• Toenemende sufheid

Vragen
Indien u vragen heeft kunt u deze stellen aan de verpleegkundig specialist neuro-
vasculaire aandoeningen. Zij is bereikbaar via de verpleegafdeling
024 - 361 50 10 of via mailadres verpleegkundigspecialist.nch@radboudumc.nl

Indien u een urgente klacht of vraag heeft, belt u eveneens naar de verpleegafde-
ling 024 - 361 50 10 alwaar u kunt worden doorverbonden met een arts.

Extra informatie
www.nvvn.org./patienteninfo.php
www.nccn.nl/nccn/patienteninfo



Noteer hier uw vragen
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Adres
Polikliniek Neurochirurgie C0
Hoofdingang 
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen
Volg route 725, Poliplein C0
Balie A 

Postadres
Radboudumc
727 Neurochirurgie / Plastische Chirurgie
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Adres
Verpleegafdeling Neurochirurgie / Plastische Chirurgie C2
Hoofdingang 
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen
Volg route 736, Zone C2  

Contact
024 - 361 50 10

Postadres
Radboudumc
736 Neurochirurgie / Plastische Chirurgie (uw naam)
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Algemeen telefoonnummer Neurochirurgie
024 - 361 66 04
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