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Voor mensen met etalagebenen is bewegen niet 
vanzelfsprekend: tijdens het lopen krijgen zij 
opeens pijn in hun benen. Alleen door stil te 
staan, verdwijnt de pijn weer. Oorzaak is vaak 
een vernauwing van de slagaders. De vaat- 
chirurgen en radiologen van het Zaans Medisch 
Centrum werken nauw samen om patiënten weer 
pijnloos te laten bewegen. Nieuw in het team  
zijn vaatchirurg Kak Khee Yeung en interventie- 
radioloog Burgo Jansen. 

Burgo Jansen: “Mijn aandachtsgebied binnen de 
radiologie zijn de interventies. Dit zijn voor de patiënt 
minimaal belastende ingrepen, vaak via een prik-
gaatje in de huid, waarbij ik op een beeldscherm zie 
wat ik doe. Wanneer een patiënt van de vaatchirurg 
bijvoorbeeld een vernauwde slagader heeft, dan 
verzorg ik de dotterbehandeling als dat nodig is. Via 
de lies passeren we de vernauwing en brengen we 
een ballonnetje in dat we in de slagader opblazen. 
Soms plaatsen we ook een stent (buisje – red.).” 
Jansen doet overigens niet alleen interventies: net 
als de andere radiologen beoordeelt hij ook rönt-
genopnames, echo’s, CT’s en MRI’s van patiënten.
Dankzij zijn opleiding in het Amsterdam UMC en 
ervaring in het Antoni van Leeuwenhoek neemt 
Jansen veel kennis mee: “We kunnen hier nu bijvoor-
beeld interventies in de kleinere vaten doen. Zo 
kunnen we niet alleen grote bloedingen behandelen, 
maar ook een kleinere darmbloeding.”

Samenwerking
Bij het verhelpen van vaatproblemen vullen de 
vaatchirurgen en interventieradiologen elkaar goed 

aan. Jansen: “Eens per week bespreken we alle 
patiënten. En bij complexe operaties staan we 
samen in de operatiekamer. Bijvoorbeeld wanneer 
we een prothese in de aorta plaatsen bij iemand 
met een aneurysma (uitstulping in de slagader – 
red.).” Vaatchirurg Kak Khee Yeung vult aan: “We 
werken dan in de hybride operatiekamer, waar alle 
doorlichtingsapparatuur is ingebouwd. Zo kunnen 
we nog beter zien wat we doen. Het Zaans Medisch 
Centrum is een van de weinige met zo’n ok.”

Kak Khee Yeung kent het ziekenhuis als geen ander: 
“Ik heb hier ooit mijn opleiding gedaan en nu werk ik 
hier weer één dag in de week. De andere dagen ben 
ik behalve vaatchirurg ook research director in het 
Amsterdam UMC.”

Academische kennis
Yeung is blij met de samenwerking tussen Zaandam 
en Amsterdam. “Patiënten die eigenlijk naar een 
academisch ziekenhuis moeten, kunnen nu bij mij in 
hun eigen ziekenhuis terecht, zonder lange wacht- 
tijden. En is opname in een academisch ziekenhuis 
nodig, dan is dat zo geregeld.” Ook patiënten met 
minder complexe vaatproblemen profiteren van de 
samenwerking: “De nieuwste behandelmethoden en 
therapieën die in het Amsterdam UMC worden 
toegepast, delen we meteen. Dat is goed nieuws 
voor patiënten in de Zaanstreek.” 

Nog meer expertise voor  
mensen met vaatproblemen

Moet je bij vaatproblemen altijd dotteren?
Als vaatchirurg ziet Kak Khee Yeung wekelijks 
vele patiënten met vaatproblemen. Daaronder 
ook mensen met een vernauwing van de slag- 
aders. Een medische ingreep is niet altijd direct 
nodig, weet Yeung: “Onderzoek toont aan dat 
drie maanden looptherapie kan helpen. Het 
lichaam maakt dan zelf nieuwe vaten aan die 
een omleiding vormen om de vernauwing heen. 
Helpt dat niet, dan biedt een dotterbehandeling 
of een stent uitkomst. Ook na zo’n operatie is 
het zaak om te blijven bewegen. Want één keer 
vaatpatiënt, blijf je vaatpatiënt.” 

Meer informatie 
Meer weten over vaatzorg en de nieuwe specia- 
listen? Kijk op www.zaansmedischcentrum.nl/
hartvaatcentrum  

“Patiënten met complexe  
vaatproblemen kunnen  

hier terecht.”


