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Leefregels na een operatie aan de halsslagader 
Carotisdesobstructie 
 
U hebt een carotis desobstructie gehad. Dit is een operatie waarbij een vernauwing in uw 
halsslagader is opgeheven. 

Wat kunt u verwachten en waar moet u op letten 
Het kan zijn dat de wond in uw hals nog wat dik is als u naar huis gaat. Dit herstelt vanzelf. 
Als de wond droog is, hoeft er geen pleister op. Wordt de wond plotseling dik, waarschuw 
dan uw huisarts. Ook is het mogelijk dat een deel van de hals na de operatie gevoelloos 
aanvoelt. Dit betekent dat de gevoelszenuwen zijn doorgesneden tijdens de operatie. 
Meestal herstelt dit zich na enkele maanden. In een enkel geval is de gevoelloosheid 
blijvend.  
 
Als uw mondhoek gaat hangen, u tintelingen in het gezicht of hoofdpijn krijgt, neem dan 
direct contact op met de polikliniek vaatchirurgie. Indien u voor uw CVA moet revalideren, 
bespreekt de neuroloog dit met u. De controle van het CVA gaat via uw neuroloog. 
 
Na ontslag uit het ziekenhuis kunt u uw dagelijkse activiteiten weer langzaam opbouwen. 
In overleg met uw arts bepaalt u wanneer u weer aan het werk kunt. Als de wonden 
genezen zijn mag u alles weer doen wat u voor de operatie ook deed, tot die tijd is het 
belangrijk dat u goed naar uw lichaam luistert en het indien nodig rustig aandoet.  
 
Heeft u voor de operatie een herseninfarct gehad? Dan mag u pas na overleg met uw 
neuroloog weer deelnemen aan het verkeer. 

Leefregels 
Na de operatie is zo gezond mogelijk leven erg belangrijk om nieuwe vernauwingen te 
voorkomen. Dit houdt in: 
 de eerste zes weken niet voorover buigen in verband met de druk op het vat in de hals, 
 indien van toepassing, stoppen met roken, 
 gevarieerd eten met veel groente en fruit en twee maal per week vette vis, 
 bij bakken en braden vloeibare olie of vetten gebruiken, 
 zo weinig mogelijk verzadigde vetten eten, 
 geen alcohol drinken of in ieder geval niet meer dan 1 glas per dag, dit geldt voor 

mannen en vrouwen, 
 afvallen tot een gezond gewicht, 
 veel bewegen, minimaal 30 minuten per dag (dit gaat een hoge bloeddruk tegen, 

verlaagt uw cholesterol en houdt uw gewicht op peil), 
 weinig zout gebruiken, hiermee kunt u uw bloeddruk op peil houden. 

Bloedverdunners 
Op advies van de neuroloog bent u waarschijnlijk gestart met bloedverdunners. 
Deze medicijnen kunt u tijdens en na de operatie doorgebruiken. Indien u geen 
bloedverdunners heeft gehad, start de neuroloog met antistollingmedicatie. Indien u via 
trombosedienst/cardioloog bloedverdunners heeft wordt dat rond de operatie aangepast 
en na de operatie herstart. 



2 

Gebruikt u andere medicijnen? Dan maakt de vaatchirurg hierover andere afspraken met 
u. 

Bloeddruk 
Het is belangrijk dat uw bloeddruk de eerste weken goed gecontroleerd wordt. Laat de 
huisarts in de eerste twee weken uw bloeddruk drie keer per week meten. Als de 
bloeddruk bij herhaling te hoog is, moet u contact opnemen met uw huisarts.  

Controleafspraak 
U blijft een jaar onder controle bij de vaatchirurg. U heeft drie maanden en 12 maanden na 
de operatie een echo-onderzoek aan de halsvaten op het vaatlab. Deze controle is nodig 
om te zien of de halsslagaders nog goed doorgankelijk zijn en of er zich geen nieuwe 
vernauwingen hebben gevormd. Daarna heeft u een controleafspraak bij de vaatchirurg. 

Vragen of problemen 
Krijgt u thuis klachten zoals koorts of pijn, gaat de wond bloeden of pussen, neem dan 
contact op met de polikliniek van uw behandelend arts of met de polikliniek vaatchirurgie. 
 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met de 
vaatpolikliniek en in het weekend met de huisartsenpost. Het telefoonnummer van de 
vaatpolikliniek is 058 – 286 60 70. 
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