
 

 

Samen Beslissen over de behandeling van je aneurysma in de buik 

Je hebt een plaatselijke verwijding van de buikslagader, dit wordt ook wel een Abdominaal Aorta 
Aneurysma (AAA) genoemd. Er zijn verschillende behandelmogelijkheden, er valt iets te kiezen: 

 Je kunt afwachten en minimaal één keer per jaar gecontroleerd worden 
 Je kunt geopereerd worden via de buik 
 Je kunt geopereerd worden via de lies 

Het kan lastig zijn om te kiezen welke behandeling voor jou het beste is. Daarom staan hier hulpmiddelen 
op een rijtje om je daarbij te helpen. Bespreek samen met je arts de mogelijkheden met de voor- en 
nadelen en beslis samen over de behandeling. 

Wat is dat, Samen Beslissen? 

 Je krijgt informatie van je zorgverlener over het aneurysma in de buik, de behandelmogelijkheden 
en de voor- en nadelen van die behandelingen. 

 Je vertelt jouw voorkeur en wat jij belangrijk vindt voor jouw leven. 

De voorkeuren van patiënten en zorgverleners zijn niet altijd hetzelfde! 

Hoe doe je dat, Samen Beslissen? 

Je kunt hulpmiddelen gebruiken: 

 De online cursus: sdm.visieintoekomst.nl/patienten 
 De 3-goede-vragen-kaartjes: 3goedevragen.nl 
 De website watertoedoet.info: dit hulpmiddel geeft je inzicht in wat belangrijk is in jouw leven en 

helpt je de behandeling en de zorg die je afspreekt daar op af te stemmen. 
 Keuzehulp Aorta-aneurysma op keuzehulp.medify.eu: deze online keuzehulp kan je helpen bij het 

maken van een keuze – samen met de arts – welke behandeling je zou willen. Er staat veel 
informatie in over wat een aneurysma is, welke onderzoeken en behandelingen er zijn en wat de 
voor- en nadelen van deze mogelijkheden zijn. De keuzehulp kan je thuis digitaal bekijken en daarna 
kan je de mogelijkheden met je partner, familie, vrienden en/of arts bespreken. 

 Keuzetabel Aneurysma in de buik: in de keuzetabel staan op één bladzijde de meest gestelde vragen 
over de verschillende behandelingen bij elkaar. Je kunt dit gebruiken als je het gesprek met de arts 
voert over welke behandeling je krijgt. 

 Keuzekaartje Aneurysma in de buik: het keuzekaartje geeft een gemakkelijk overzicht (veel plaatjes, 
weinig tekst) van de voor- en nadelen van de verschillende behandelingen. Te gebruiken bij het 
gesprek met de arts over welke behandeling je krijgt. 

 Wat er toe doet bij een operatie: Een overzichtskaart die helpt bij het inzicht krijgen in voorkeuren 
over de mogelijke behandelingen rondom een operatie. 

Meer weten? 

Alle informatie vind je terug op de website van Harteraad: harteraad.nl/behandeling-buikaneurysma 

https://sdm.visieintoekomst.nl/patienten/
https://3goedevragen.nl/
https://watertoedoet.info/
https://sdmstaging.medify.eu/surgery/index_keuzehulp-aneurysma_nl.html
http://keuzehulp.medify.eu/
https://www.harteraad.nl/wp-content/uploads/2019/04/Keuzetabel-Aneurysma.pdf
https://harteraad.nl/wp-content/uploads/2019/04/Keuzekaartjes-AAA.pdf
https://harteraad.nl/wp-content/uploads/2021/03/21-03-2021-Wat-er-toe-doet-bij-operatie-buikaneurysma.pdf
https://harteraad.nl/behandeling-buikaneurysma/

