Familiaire screening bij een
aneurysma in de buikholte
Chirurgie

Familiare screening bij een aneurysma in de buikholte

Bij een van uw familieleden is een aneurysma gediagnostiseerd.De vaatchirurg
adviseert om directe familieleden (met name broers en zussen) te laten screenen
omdat erfelijke factoren een rol kunnen spelen.
Uw kinderen kunnen zich laten screenen vanaf 55 jaar.

Wat is een aneurysma

Bij een aneurysma van de aorta is de slagader in de buik verwijd. U kunt al jarenlang
een aneurysma hebben zonder dit te weten. In principe geeft een aneurysma geen
klachten en wordt vaak bij toeval ontdekt..

Waardoor ontstaat een aneurysma
De vaatwand kan verzwakken als gevolg van aderverkaling (atherosclerose).
Factoren die aderverkalking bevorderen zijn o.a.:
• roken
• hoge bloeddruk
• hoog cholesterolgehalte
• diabetes
• overgewicht
• erfelijke factoren
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Diagnose

De voorkeur voor diagnostiek gaat in eerste instantie uit naar een echografisch
(duplex) onderzoek. Met behulp van ultrageluidsgolven kunnen de bloedvaten
zichtbaar gemaakt worden. De vaatwand kan beoordeeld worden en de
stroomsnelheid van het bloed gemeten. Dit onderzoek is pijnloos en duurt
ongeveer 20 minuten.

Wat kunt u nu doen?

Wanneer u ingaat op het advies van de chirurg, kunt u contact opnemen met uw
huisarts.
Vraagt u hem of haar een verwijzing naar de vaatchirurg.
Er kan dan een afspraak worden gemaakt bij onze afdeling vaatdiagnostiek en een
afspraak worden gemaakt bij een van de vaatchirurgen om de uitslag te bespreken.
U kunt hiervoor naar de polikliniek chirurgie bellen.
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Vragen
Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts.
Bij dringende vragen of problemen vóór of na uw behandeling, neemt u dan
contact op met het ziekenhuis.
Contact locatie Hoorn
Telefoon: 0229 257828 (polikliniek chirurgie)
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag 08:00 uur – 17:00 uur
Telefoon: 0229 757699 (spoedeisende hulp)
Bereikbaar buiten kantooruren en in het weekend
Contact locatie Purmerend
Telefoon: 0299 457640 (polikliniek chirurgie)
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag 8.30 uur - 17.00 uur
Website: www.dijklander.nl/chirurgie
Tot slot
Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan
vernemen wij dat graag van u.
Bron
Bij het opstellen van deze brochure werd gebruik gemaakt van tekst uit de
patiëntenfolder zoals opgesteld onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging
voor Heelkunde, uitgebreid en aangepast aan de werkwijze van de Vakgroep
Algemene Chirurgie van het Dijklander Ziekenhuis.
Voor meer informatie: www.heelkunde.nl
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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