Gang van zaken rond een
bypassoperatie
Cardiologie

U wacht momenteel in ons ziekenhuis op een bypass- of omleidingsoperatie van een
kransslagader. In deze folder hebben wij de belangrijkste informatie over de gang van
zaken rondom deze ingreep voor u beschreven.
Een bypass- of omleidingsoperatie van de kransslagaders
Een bypass- of omleidingsoperatie is wat het woord zegt: er wordt een stukje ader of
slagader om de vernauwing heen geleid, zodat er weer een goede doorbloeding is en
dus een goede zuurstofvoorziening naar het hart. Bypassoperaties kunnen overal in
het lichaam worden gedaan waar slagaders dreigen dicht te slibben. In de medische
wetenschap noemt men deze operatie, bij het hart, een ‘Coronary Artery Bypass
Grafting’ (CABG).
In het lichaam zitten veel bloedvaten die u kunt missen. De chirurg gebruikt bij
voorkeur één van de borstslagaders. In andere gevallen gebruikt de chirurg een van
de aders, die u kunt missen, uit een of uit beide benen. Hij snijdt de hele ader los en
hecht die aan de ene kant op de aorta (de grote lichaamsslagader) en aan de andere
kant, achter de vernauwing, op de kransslagader. Hoe meer vernauwingen er zijn hoe
meer bypasses er nodig zijn. Meer informatie over de operatie kunt u lezen in de
brochure: “Bypass- of omleidingsoperatie van de kransslagaders” van de Nederlandse
Hartstichting. Deze wordt u samen met deze folder aangeboden door de
verpleegkundige.
Samenwerking met het MUMC+
Een bypassoperatie kan niet in dit ziekenhuis worden verricht. U zult hiervoor naar
het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) worden overgeplaatst
(voorheen het Academische Ziekenhuis Maastricht). De datum voor de overplaatsing
is meestal één of enkele dagen van tevoren bekend. De datum van overplaatsing
vindt een dag voor de operatie plaats. Houd er rekening mee dat de behandeling
soms uitgesteld moet worden omdat er een spoedbehandeling tussendoor kan
komen.
Het vervoer
U wordt per ambulance naar het MUMC+ vervoerd. De verpleegkundige op de
afdeling regelt dit voor u en zorgt tevens voor de overdracht van uw gegevens. Uw
begeleider (partner, familielid of bekende) kan met u meerijden in de ambulance. De
overplaatsing vindt over het algemeen ’s morgens plaats. Van de verpleegkundige
hoort u op welk tijdstip het vertrek precies is gepland. Het is verstandig om uw
begeleider één uur van tevoren aanwezig te laten zijn, dit in verband met de variatie
van de vertrektijd van de ambulance. Soms komt het voor dat de ambulance door
eventuele verkeersdrukte of spoedgevallen eerder of later arriveert dat de
aangegeven tijd. Wij vragen hiervoor uw begrip. Houd er rekening mee dat uw
begeleider zelf vervoer terug moet regelen.
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Opname in het MUMC+
Zodra u in het MUMC+ arriveert, vindt er een aantal activiteiten plaats. U krijgt een
bed toegewezen op afdeling D4 en de verpleegkundige zal een opnamegesprek met u
voeren. In de loop van de dag zullen er nog gesprekken plaatsvinden met de zaalarts,
de hartchirurg, de anesthesist en de fysiotherapeut. Tevens vindt er een aantal
onderzoeken plaats zoals bloedafname, een hartfilmpje (ECG) en een röntgenfoto. Op
deze dag zult u ook nog een voorlichtingsfilm te zien krijgen waarin het hele verblijf
van opname tot ontslag aan bod komt. De operatie en de dagen na de operatie
worden uitgebreid met u besproken. Aan het einde van deze dag zult u te horen
krijgen hoe laat u de volgende dag aan de beurt bent voor de operatie.
Wat moet u meenemen?
U heeft voor de eerste dagen in het ziekenhuis niet veel spullen nodig. Spullen die u
mee moet nemen voor de dag voor de operatie en de eerste twee dagen na de
operatie zijn:
• Een pyjama
• Een setje ondergoed
• Pantoffels/slippers
• Ochtendjas
• Toiletartikelen
• Voor vrouwen een goed passende, steungevende BH, het liefst met een
voorsluiting
Revalidatie
De arts in het MUMC+ zal samen met u bespreken wat er gaat gebeuren na de
operatie. De hartrevalidatieverpleegkundige zal ook voor de operatie de mogelijkheid
tot revalideren vanuit het Zuyderland Medisch Centrum met u bespreken. Er zijn
diverse mogelijkheden om te revalideren. Het kan zijn dat u na terugkomst in het
Zuyderland Medisch Centrum naar Zuyderland Revalidatie en Herstel gaat of naar een
externe revalidatie-instelling (Adelante). U kunt ook van thuis uit revalideren.
Natuurlijk kunt u zelf uw eigen voorkeur aangeven.
Tenslotte
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben of behoefte hebben aan
een gesprek, laat dit dan gerust weten. We zullen proberen u met raad en daad bij te
staan.

De cardiologen en verpleegkundigen
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Geef uw mening!
Deel uw ervaring over Zuyderland Medisch Centrum op
www.ZorgkaartNederland.nl, een onafhankelijk kwaliteitsplatform voor de zorg.
Op basis van uw ervaring kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren.
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