Operatie van een
aneurysma in de
hersenen
Clipping

Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk
(uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Neurochirurgie om u af
te melden. Dit kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen
09.00 - 17.00 uur op de telefoonnummers achterin de folder. In uw plaats
kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde
afspraken worden in rekening gebracht.

Uw neuroloog of neurochirurg heeft een aneurysma van een
bloedvat in de hersenen bij u geconstateerd. Hiervoor moet u
binnenkort een operatie ondergaan, clipping van het aneurysma
genaamd. De ingreep wordt uitgevoerd door een neurochirurg.
In deze folder leest u wat de ingreep inhoudt. U wordt voor deze
ingreep vijf tot acht dagen opgenomen in het ziekenhuis.

Een aneurysma in de hersenen
Een aneurysma in de hersenen is een uitstulping van de wand van een
hersenslagader. Het aneurysma bevindt zich vrijwel altijd op de splitsing
van twee slagaders. U kunt dit vergelijken met een fietsband, waarbij er een
gat in de buitenband zit en op die plaats de binnenband naar buiten puilt.
Deze uitstulping noemt men een aneurysma.
Doordat er een dunne plek in de wand van een hersenslagader is, ontstaat
er onder invloed van de bloeddruk een uitstulping (aneurysma). Met
de jaren kan dit aneurysma steeds groter worden. Op den duur zou het
aneurysma kunnen barsten met als gevolg een hersenbloeding.

Klachten / Symptomen
Een aneurysma hoeft geen klachten te veroorzaken. Soms worden
aneurysma’s bij toeval ontdekt. Als er wel klachten zijn, zijn de meest
voorkomende klachten hoofdpijn of uitvalsverschijnselen. In het ergste
geval veroorzaken ze een hersenbloeding.

Doel van de operatie
De operatie heeft tot doel om het aneurysma uit de bloedcirculatie te
verwijderen door middel van het plaatsen van een clip. De bloedtoevoer
naar het aneurysma stopt en de kans op een hersenbloeding wordt
aanzienlijk verminderd.

Voorbereiding op de operatie
Zie de folder “Voorbereiding op de operatie en anesthesie”.
Preoperatief spreekuur
Ter voorbereiding op de operatie gaat u eerst naar het preoperatieve
spreekuur (POS). De afspraak met de anesthesioloog van het preoperatieve
spreekuur wordt zo snel mogelijk gepland. Soms kunt u direct na uw
gesprek met de neurochirurg naar dit spreekuur.
Tijdens de afspraak zal de anesthesioloog uw medische voorgeschiedenis
en medicijngebruik met u doornemen. Ook vindt er een kort lichamelijk
onderzoek plaats. Indien nodig wordt er verder onderzoek gedaan, zoals
bloedonderzoek, een ECG (hartfilmpje) of een borstfoto. Mogelijk wordt
u hiervoor verwezen naar een andere specialist, zoals een cardioloog
of internist. De anesthesioloog zal u informeren over de verschillende
manieren van narcose.

Medicijnen
• Bij een hersenoperatie kan vochtophoping in de hersenen ontstaan
(hersenoedeem). Daarom moet u de dag voor de operatie starten met het
medicijn dexamethason. Dit medicijn helpt het vocht af te drijven. Het
medicijn geeft een kleine kans op brandend maagzuur. Uit voorzorg krijgt
u een tablet die uw maag beschermt, een maagbeschermer.

Na de operatie wordt de dosering van dexamethason snel afgebouwd en
uiteindelijk weer gestopt.
• Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan zal de neurochirurg
met u bespreken hoeveel dagen voor de operatie u moet stoppen met
deze medicijnen.

De opname
Op de opnamedag heeft u een gesprek met de verpleegkundige en de
zaalarts. Samen met de verpleegkundige neemt u de informatie over de
voorbereiding op de operatie door en kunt u ook nog vragen stellen.

Clipping van het aneurysma
Nuchter
De dag van de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u niets meer
mag eten en drinken. De verpleegkundige bespreekt met u vanaf welk
tijdstip u niet meer mag eten en drinken. U wordt door de verpleegkundige
naar de operatiekamer gebracht. U wordt daar ontvangen door een
verpleegkundige van de operatiekamer.

De operatie
Zodra u onder narcose bent, wordt uw hoofd in een speciaal frame gezet,
zodat uw hoofd goed vastligt. Daarna wordt alleen dat gedeelte van uw
haar geschoren waar de neurochirurg gaat opereren. De neurochirurg
maakt een snee in de huid waardoor de schedel zichtbaar wordt.
Vervolgens wordt er een botluikje uit de schedel gezaagd en tijdelijk
uitgenomen.

Hierdoor worden de hersenen zichtbaar en wordt het aneurysma in zicht
gebracht. Op de “hals” van het aneurysma wordt een clip geplaatst,
waardoor de bloedtoevoer naar het aneurysma wordt afgesloten.
Het uitgenomen botluikje wordt weer teruggeplaatst en vastgezet met
kleine plaatjes en schroefjes. Meestal wordt er onder de huid een kleine
wonddrain achtergelaten om vocht en bloed af te voeren, waarna de huid
wordt gesloten.
Na de operatie
Na de operatie verblijft u in meestal één dag op de Intensive Care voor
extra bewaking. De wonddrain zal na één dag worden verwijderd.
De verpleegkundige controleert regelmatig uw bloeddruk, hartfrequentie,
en de wond. U kunt na de operatie mogelijk wat verward zijn en wond- of
hoofdpijn hebben. U krijgt medicijnen tegen de pijn. De verwardheid gaat
meestal vanzelf over. Dagelijks komt de zaalarts bij u langs om de wond
te controleren en om te bekijken hoe het met u gaat. Er wordt met u een
ontslagdatum afgesproken. Bij uw ontslag krijgt u adviezen voor thuis mee
en een afspraak voor controle op de polikliniek.

Risico’s
Alle operaties hebben een bepaald risico. Dat geldt dus ook voor een
clipping van een aneurysma. Het belangrijkste risico van deze operatie is
beschadiging van hersenweefsel, waardoor er uitvalsverschijnselen kunnen
ontstaan, zoals een (vaak tijdelijke en soms permanente) verlamming.
Andere risico’s zijn het ontstaan van een bloeding, hersenoedeem, epilepsie
of een infectie. Als een bloeding of hersenoedeem ontstaat, kunt u last
krijgen van hoofdpijn, misselijkheid, braken, verwardheid, insulten en
toenemende sufheid. Het risico op overlijden als gevolg van deze ingreep is
zeer klein, maar nooit helemaal nul. De risico’s worden voor de operatie ook
nogmaals met u besproken door de neurochirurg.

Controle
Na tien tot 14 dagen kunt u de hechtingen laten verwijderen bij de huisarts.
Uw arts bespreekt met u wanneer dit gebeurt. U komt twee maanden na de
operatie nog voor controle op de polikliniek.

Thuis
U krijgt bij uw ontslag adviezen mee voor thuis. Als u thuis klachten krijgt,
zoals hoofdpijn, duizeligheid, koorts, of wanneer er vocht of pus uit de
wond komt, moet u contact opnemen met het Afsprakencentrum van HMC.
Dit is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 17.00 uur
via telefoonnummer 088 979 24 45. Buiten kantooruren kunt u contact
opnemen met de Spoedeisende Hulp van HMC.
Het is verstandig om, voordat u opgenomen wordt voor de operatie, goede
afspraken te maken met familie, buren of andere mantelzorgers voor als u
na de operatie weer naar huis gaat. Vaak bent u de eerste weken nog niet
volledig inzetbaar. Dan is enige zorg (eten koken, verzorging, zorg voor
huisdieren etc.) in de directe omgeving erg prettig.

Vaatafwijking en erfelijkheid
Vaak wordt gevraagd of onderzoek van familieleden (d.w.z. kinderen,
broers of zussen) wenselijk of noodzakelijk is. Dit is bijna nooit nodig, want
aneurysma’s van bloedvaten in de hersenen zijn niet erfelijk. Alleen als
er binnen één familie meerdere familieleden een hersenbloeding uit een
vaatafwijking hebben gehad, kan dat een reden zijn om familieonderzoek
te doen. Dan kan, als er één of meerdere aneurysma’s worden gevonden,
besloten worden of behandeling mogelijk is.
De afweging moet gemaakt worden of vroegtijdige behandeling beter is
en een lager risico heeft dan niet behandelen. De wetenschap dat er een
zwakke plek in één van de hersenvaten zit waar niets aan kan worden
gedaan, kan grote onzekerheid geven. Dit kan veel stress geven. Achteraf
kan je dan constateren dat het beter was geweest om niet alles te weten.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact
opnemen op onderstaande telefoonnummers:
Polikliniek Neurochirurgie
HMC Antoniushove: 088 979 43 65
HMC Westeinde:
088 979 23 40
Voor deze folder is gebruikgemaakt van informatie en illustraties van de
Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie.
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