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Viabahn stent plaatsing
  
Uw medisch specialist heeft u doorverwezen voor een viabahn stent plaatsing. 
In deze folder leest u over de voorbereiding op deze operatie, de operatie zelf, de 
nazorg en het ontslag. 
 
De aandoening 
U hebt in ernstige mate pijnklachten in uw 
been waardoor u regelmatig even stil moet 
staan tijdens het lopen totdat de pijn 
weggaat. Dit wordt ook wel ‘etalage benen’ 
genoemd. U moet regelmatig even stil staan, 
alsof u even in een etalage kijkt. Deze 
klachten hebben te maken met haperende 
bloedtoevoer naar uw been. Dit komt omdat u 
een vernauwing heeft in de slagader. Als een 
slagader vernauwd (stenose) is, geeft hij 
minder bloed met zuurstof door dan nodig is. 
Wanneer spieren te weinig zuurstof krijgen 
gaan ze afvalstoffen maken wat de hevige 
pijn veroorzaakt.  
 
Voorbereiding op de operatie 
Nuchter 
Voorafgaand aan de operatie moet u nuchter 
zijn. Het is afhankelijk van de tijd van de 
operatie hoeveel uur u van te voren niet mag 
eten en drinken. Deze specifieke afspraken 
worden voor de operatie met u besproken.  
 
Medicijnen 
Als u medicatie gebruikt kan het zijn dat u 
deze voorafgaand aan de operatie moet 
stoppen. Dit verschilt per persoon en per 
behandeling. Bepreek met uw medisch 
specialist wat voor uw situatie van toepassing 
is.  
 
Het verloop voor de operatie 
De anesthesist bespreekt met u de wijze van 
anesthesie of een andere vorm van 
verdoving. Meer hierover leest u in de folder 
anesthesie volwassenen, die u heeft 
ontvangen.  
 
 
 

 
De operatie 
De chirurg legt met een kleine operatie de 
slagader in de lies open.  
De vernauwing in de slagader wordt 
gedotterd. In het gedotterde gedeelte wordt 
een stent (viabahn, zie afbeelding 1) 
geplaatst. Deze stent voorkomt het 
terugveren van de vaatwand. Ook voorkomt 
deze stent het opnieuw dichtstollen van het 
bloedvat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 1 Viabahn 
 
Na de operatie 
Na de operatie verblijft u op de 
uitslaapkamer. U bent aangesloten op 
bewakingsapparatuur waarmee onze 
verpleegkundigen u in de gaten houden. 
Hierna wordt u overgeplaatst naar de 
verpleegafdeling.  
 
Risico’s/complicaties 
Bij elke operatie is er een risico op 
complicaties. De algemene complicaties die 
na een operatie kunnen optreden zijn: 
wondinfectie, longontsteking, en beschadiging 
van de organen en zenuwen. Specifieke 
complicaties bij deze operatie zijn:  
 Nabloeding 
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 Pijn 
 Trombosering van de stent (viabahn) 
 Wondinfectie 

 
Ontslag 
U krijgt een afspraak voor controle op de 
polikliniek chirurgie. Deze wordt naar u thuis 
gestuurd. Tijdens deze controle worden ook 
de hechtingen verwijderd indien van 
toepassing. Meestal mag u na één tot twee 
dagen met ontslag.  
 
Leefregels 
Om de kans op complicaties na de operatie te 
verminderen adviseren wij u om: 
 Gedurende drie weken niet zwaar te tillen 

en geen zwaar huishoudelijk werk te 
verrichten.  

 Wanneer de wond dicht en droog is hoeft 
er geen verband op. 

 Gedurende twee weken niet baden, 
douchen mag wel.  

 U mag weer autorijden wanneer de 
wonden genezen zijn en u zichzelf 
daartoe in staat acht.  

 Activiteiten zoals lopen, fietsen et cetera 
langzaam opbouwen.  

 Om de doorbloeding in uw been te 
stimuleren is het van belang voldoende 
lichaamsbeweging te hebben. 

 Wanneer te gaan werken in overleg met 
de chirurg. 

 
Contact opnemen  
Indien u na ontslag uit het ziekenhuis de 
volgende klachten krijgt, neem dan contact 
op met het ziekenhuis. 
 Koorts (38,5 oC en hoger)  
 Nabloeding 
 Hevige pijn in het been en/of in de voet 
 Warme rode wond 

 
Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen 
met het secretariaat vaatchirurgie van ZGT, 
telefoonnummer: 088 708 52 43. 
Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen 
met de spoedeisende hulp, telefoonnummer: 
088 708 78 78. 

 
Tot slot 
In deze folder leest u het algemene beloop 
van de operatie. Heeft u naar aanleiding van 
deze folder vragen, neem dan tijdens 
kantooruren contact op met het secretariaat 
vaatchirurgie van ZGT. 
 
Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 
persoonlijke gegevens checken, of 
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer 
informatie op: zgt.nl/mijnzgt. 
 

https://www.zgt.nl/patienten-en-bezoekers/inloggen-in-mijnzgt/

