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Summary 

Part one of this thesis is dedicated to evaluate the potential value of emergency 
endovascular aneurysm repair (eEVAR) in patients with an acute abdominal 
aortic aneurysm (AAA). It also addresses the potential value of EVAR treatment 
for paraanastomotic aneurysms. Additionally, in part two, alternatives to 
computed tomography angiography (CTA) in post-EVAR surveillance were 
explored.  
 
In chapter 1, the rationale for this research is presented. Currently, eEVAR has 
become an accepted treatment option, which is increasingly performed to treat 
acute AAA. Nonetheless, the potential reduction in peri-operative mortality of 
eEVAR compared with conventional open repair in patients with an acute AAA is 
still questionable. 

PART ONE – ACUTE AND PARAANASTOMOTIC ABDOMINAL AORTIC 
ANEURYSMS, EVAR OR OPEN SURGERY? 

The first decision in patients presenting with an acute or paraanastomotic AAA, 
is whether to offer treatment at all (i.e. selective treatment policy). When 
decided to perform an intervention, two treatment options are available: 
conventional “open” AAA repair or the minimally invasive emergency 
endovascular AAA repair (eEVAR). 
 
So far, observational studies comparing endovascular aneurysm repair with 
open surgery in patients with a ruptured AAA are flawed by methodological 
inadequacies. Selection bias occurs mainly by selecting patients with a lower-
risk profile to undergo eEVAR, presumably because these patients need to be 
hemodynamically stable in order to undergo preoperative imaging and have a 
more favorable (i.e. EVAR suitable) anatomic configuration. In order to minimize 
the effect of selection bias, chapter 2 describes a comparison of eEVAR with 
open surgery in patients with a ruptured AAA who all underwent the same 
preoperative imaging protocol and who were all defined anatomically suitable 
for EVAR by two independent experts. Main outcome parameters were 
mortality (intra-operative, 30-day, and 6-month) and length of hospital stay. In 
total, 25 patients underwent eEVAR and 33 EVAR-suitable patients underwent 
an open procedure. An absolute perioperative mortality reduction of 25.5% in 
patients undergoing eEVAR over open surgery was found (P=0.04), which was 
still present after 6 months of follow-up (P=0.04). The median length of hospital 
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stay was 9.5 days (interquartile range 5.0-20.5) after eEVAR and 17.0 days 
(interquartile range 9.5-28.0) after open surgery (P=0.03). These data suggest 
that eEVAR is a superior treatment option compared to open surgery for 
patients with a ruptured AAA that is anatomically suitable for EVAR. 
 
In chapter 3, early and midterm outcomes for eEVAR versus open surgery were 
prospectively described in patients with an acute AAA, both unruptured 
(symptomatic) and ruptured. A total of 240 patients were enrolled in this study, 
111 patients with an unruptured acute AAA and 129 patients with a ruptured 
AAA. Of the patients with an unruptured acute AAA, 47 (42%) underwent eEVAR 
and the all cause mortality as well as the aneurysm-related mortality did not 
differ significantly when compared to open surgical repair at 30-day, 6-, and 12-
month follow-up. Though, increasing aneurysm-related mortality results during 
follow-up were observed in the eEVAR group, whereas aneurysm-related 
mortality in the open repair group remained stable. In patients with a ruptured 
AAA, 25 (19%) underwent eEVAR and the intra-operative, 30-day, 6- and 12-
month mortality rates were 4%, 20%, 28%, and 36% versus 8% (P>0.999), 45% 
(P=0.021), 60% (P=0.004), and 63% (P=0.014) for patients treated with open 
surgery, respectively. Again, aneurysm-related mortality was observed only in 
the eEVAR group during follow-up, but significant differences in aneurysm-
related mortality remained. Furthermore, the length of hospital stay after 
eEVAR compared with length of stay following open surgery in patients with 
either an unruptured aAAA or a ruptured aAAA was significantly reduced by 
5 and 6.5 days, respectively. Based on these results we concluded that a 
reduced 30-day, 6- and 12-month mortality of eEVAR was observed compared 
with open surgery in all patients with an acute AAA, probably due to a lower 
mortality in the ruptured AAA group. Late aneurysm-related mortality occurred 
only in the eEVAR group. Nevertheless, results have to be interpreted with 
caution due to several limitations, including selection bias. 
 
The reported mortality reduction of eEVAR compared with open repair in 
patients with a ruptured AAA, as described in chapter 3, might be flawed by 
selection bias based on anatomical suitability for EVAR. In chapter 4 we 
compared mortality results in EVAR suitable versus non EVAR suitable patients 
with a ruptured AAA, who all underwent preoperative CTA imaging and who 
were all treated with conventional open repair. Anatomical suitability for EVAR 
was determined by two independent experienced reviewers who were blinded 
for earlier evaluation, intervention, and outcome. A total of 82 consecutive 
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patients with a ruptured AAA on pre-operative CTA received open repair and 
were therefore included in this study. CTA revealed an EVAR suitable ruptured 
AAA in 33 patients (40.2%) and a non EVAR suitable ruptured AAA in 
49 patients. At baseline, significantly more male patients were considered EVAR 
suitable on CTA. Intra-operative, 30-day, and 6-month mortality results as well 
as postoperative days of hospital stay were comparable for both groups. 
Therefore, anatomical suitability for EVAR seems not to be associated with 
lower early and midterm mortality in patients treated with open ruptured AAA 
repair. We concluded that the reported reduction in mortality after eEVAR 
compared to open repair is not likely due to selection bias based on anatomical 
AAA configuration. 
 
In chapter 5 we focused on the symptomatic AAA, defined as the existence of 
an AAA with acute onset of abdominal and/or back pain in combination with 
pain at aneurysm palpation and with no signs of rupture on a CTA scan. 
Traditionally this condition requires acute treatment, since it might represent 
imminent rupture. In this chapter, we compared acute symptomatic AAA repair 
with delayed surgery after optimization of patients’ operative conditions. We 
used 12 hours as a cut-off point and adjusted for type of operation and 
potential confounders. A total of 89 patients were included of which 37 patients 
received acute surgery. Although rupture occurred in 1 patient in the acute 
group (2.7%) versus 4 patients in the delayed treated group (7.7%), a trend was 
seen toward lower early mortality rates in patients who received delayed 
surgery. In the group operated within 12 hours, 30-day mortality rate was 
16.2% versus 5.8% in patients treated after 12 hours (odds ratio 0.316; CI 
0.074–1.358). When adjusted for type of surgery (open versus EVAR) and other 
potential confounders, the adjusted odds ratios were 0.305 (CI 0.066–1.405) 
and 0.270 (CI 0.015–4.836), respectively. When using 24 hours as a cut-off 
point, (adjusted) odds ratios were comparable. We concluded that in a 
substantial amount of patients with an alleged symptomatic AAA, delayed 
surgery with patient optimization might be justified. However, it is important to 
realize that the study described in chapter 5 was underpowered and that 
selection bias might have occurred. Further investigation is instigated in order 
to select patients who might benefit from delayed surgery based on specific 
criteria.  
 
Chapter 6 describes a multicenter study in which we described the long-term 
clinical course in an expanded number of patients who underwent endovascular 
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paraanastomotic aneurysms repair (EVPAR) after previous open reconstruction. 
Initial open reconstruction included a tube graft or a bifurcated prosthesis. A 
total of 58 patients with 80 aortic or iliac pseudo or true paraanastomotic 
aneurysms, or both, were treated with an endovascular stent graft. An 
endovascular tube graft was used in 8 patients, a bifurcated stent graft in 32, an 
aortouniiliac stent graft in 7, and an iliac extension graft in 11 patients. Stent 
graft deployment was successful in 55 patients (technical success rate: 95%). 
Median hospital stay was 3 days (range, 1-122 days) and the 30-day mortality 
rate was 3.4% (n=2). The median follow-up was 41 months (range, 0-106 
months). Exclusion was successfully maintained in 86% of the paraanastomotic 
aneurysms. Kaplan-Meier curves showed an annual risk of mortality of 4.0% 
during follow-up and an annual risk of reintervention of 5.8%. A log-rank test 
for equality of reintervention distributions between differences in original 
anatomical presentation of paraanastomotic aneurysms showed no significant 
differences (P=0.131). However, regarding different stent graft configurations, a 
significantly larger proportion of tube and aortouniiliac stent grafts needed 
reintervention during follow-up (P<0.001). The annual reintervention risk was 
3.2% (SE, 0.098%) for bifurcated stent grafts, 16.6% (SE, 0.239%) for tube grafts, 
66.4% (SE, <0.001%) for aortouniiliac stent grafts, and 19.1% (SE, 0.152%) for 
distal iliac extension grafts. We concluded that endovascular exclusion of 
anatomically suitable paraanastomotic aneurysms is feasible and durable. 
Especially patients who received bifurcated stent grafts had lower 
reintervention rates and might be considered as the first-choice treatment 
option. Care should be taken that EVPAR requires an individualized approach 
taking anatomical considerations into account. 

PART TWO – FOLLOW‐UP AFTER ENDOVASCULAR ANEURYSM REPAIR, 
DEPICTING STENT GRAFT RELATED COMPLICATIONS 

In an era where (emergency) EVAR is increasingly performed, shortcomings of 
this minimally invasive technique, such as the requirement of long-term 
imaging surveillance in order to detect stent graft related complications, are 
becoming more relevant. CTA is the most widely used technique for post-EVAR 
surveillance. However, repetitive CTA has several important drawbacks, 
including cumulative radiation dose, and nephrotoxic contrast load. Therefore, 
less harmful alternatives in the follow-up after EVAR in terms of imaging 
modalities or biochemical assays are desirable. 
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In chapter 7 various strategies for endoleak detection in terms of imaging 
techniques and biochemical assays in the follow up after EVAR were discussed. 
CTA follow-up after EVAR is considered the gold standard, with high sensitivity, 
widespread availability, rapid acquisition, and reproducibility. However, 
drawbacks are the cumulative radiation dose and nephrotoxic contrast agent. 
Furthermore, the optimal CT image acquisition protocol is still controversial. 
Promising alternative modalities for endoleak detection without ionizing 
radiation burden and the use of nephrotoxic contrast load are contrast 
enhanced ultrasound (CEUS), magnetic resonance (angiography) imaging 
(MRA), and circulating biomarkers (matrix metalloproteinase). These evolving 
techniques are able to detect and classify endoleaks with increasing sensitivity 
and specificity, reserving a potential prominent role in future post-EVAR follow-
up. However, based on present studies, true recommendations for ideal follow-
up after EVAR cannot be made. 
 
The accuracy of CEUS as an alternative to CTA in the follow-up of patients after 
EVAR with regard to changes in AAA dimensions and detection of endoleaks 
was described in Chapter 8. During EVAR surveillance, 83 patients were 
consecutively enrolled for both CEUS and CTA imaging, yielding 127 paired 
examinations. Good correspondence between the two imaging modalities was 
observed in both anteroposterior and transverse maximal diameters with a 
coefficient of variation of 8.0% and 8.6%, respectively. The interobserver 
variability was low with an interclass correlation coefficient of >0.98 in both 
dimensions. CEUS was able to detect significantly more endoleaks (38 additional 
type II and 2 type I endoleaks) when compared with CTA (53% versus 22%), 
resulting in an intervention in two patients. The number of observed 
agreements was 77/127 (61%), indicating a low level of agreement (κ=0.237). 
The results as reported in chapter 8 indicate that CEUS might be equivalent to 
CTA in post-EVAR surveillance without the risks of contrast-induced 
nephropathy and ionizing radiation load.  
 
In chapter 9 we focused on biochemical assays and the potential clinical 
applicability of MMP-2, -9, and TIMP-1 as a diagnostic tool for the presence of 
endoleakage. In 37 included patients, plasma levels of MMP-2, -9, and TIMP-1 
were determined using enzyme-linked immunosorbent assay. In 17 patients, an 
endoleak was detected on CTA (4 type I, 12 type II and 1 type III endoleak) and 
the other 20 patients were matched controls. In patients with an endoleak 
MMP-9 levels were significantly higher than in patients without an endoleak 
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(P<0.001). The ROC curve of plasma MMP-9 concentrations showed that a cut-
off value of 55.18 ng/ml resulted in a 100% sensitivity and a 96% specificity with 
an area under the curve of 0.988 (P<0.001). However, plasma MMP-9 levels 
could not differentiate between different types of endoleak. The study 
described in chapter 9 shows that plasma concentrations of MMP-9 can 
accurately discriminate between patients with and without an endoleak with 
both high sensitivity and specificity. A prospective clinical trial is needed in 
order to validate the clinical applicability of this assay. 
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Samenvatting 

Dit proefschrift behandelt de positie van de endovasculaire herstelmethode 
(EVAR – EndoVascular Aneurysm Repair) bij patiënten met een acuut 
(symptomatisch of geruptureerd) aneurysma van de abdominale aorta (AAA) of 
een paraanastomotisch aneurysma. Na EVAR is langdurige, misschien wel 
levenslange controle geïndiceerd. Verschillende alternatieven voor de 
gebruikelijke computed tomography angiography (CTA) scan in de follow-up na 
EVAR worden uiteengezet.  
 
In hoofdstuk 1 wordt het doel van dit proefschrift gepresenteerd. Momenteel is 
EVAR een geaccepteerde behandeloptie om het acute AAA te behandelen. Wel 
bestaat nog discussie over de potentiële reductie in perioperatieve mortaliteit 
wanneer deze wordt vergeleken met de conventionele open operatie bij 
patiënten met een acuut AAA.  

DEEL EEN – ACUTE EN PARA‐ANASTOMOTISCHE ANEURYSMA’S VAN DE 
ABDOMINALE AORTA: EVAR OF OPEN CHIRURGIE? 

Bij patiënten die zich presenteren met een acuut of paraanastomotisch AAA 
moet worden beslist of een behandeling al dan niet gewenst dan wel zinvol is. 
Wanneer besloten wordt een interventie te verrichten, bestaan twee 
behandelopties: de conventionele “open” operatie of de minimaal invasieve 
endovasculaire behandeling oftewel EVAR. Tot nu toe worden observationele 
studies die beide behandelmethoden bij patiënten met een geruptureerd AAA 
vergelijken afgezwakt door methodologische tekortkomingen waarbij 
selectiebias een grote rol speelt. Selectiebias kan enerzijds ontstaan door de 
veronderstelling dat patiënten die in aanmerking komen voor emergency EVAR 
(eEVAR) hemodynamisch stabieler dienen te zijn om de noodzakelijke 
preoperatieve beeldvorming te kunnen ondergaan. Anderzijds, doordat enkel 
patiënten met een minder gecompliceerde anatomie van het aneurysma in 
aanmerking komen voor eEVAR. Om de genoemde oorzaken van selectiebias te 
minimaliseren wordt in hoofdstuk 2 eEVAR vergeleken met de open procedure 
bij anatomisch vergelijkbare patiëntgroepen met een geruptureerd AAA. Alle 
patiënten hebben hetzelfde preoperatieve beeldvormingsprotocol doorlopen 
en werden retrospectief door onafhankelijke experts anatomisch geschikt 
bevonden voor eEVAR. Door de opzet van deze studie is tevens de kans op 
selectiebias aangaande hemodynamische instabiliteit of andere demografische 
patiëntkenmerken minimaal tot afwezig. De belangrijkste parameters zijn 
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mortaliteit (intra-operatieve, 30-dagen en 6-maanden mortaliteit) en 
opnameduur. Van de 58 anatomisch eEVAR-geschikte patiënten hebben 25 de 
eEVAR-procedure ondergaan en 33 de open procedure. De studie laat een 
absolute reductie van 25,5% in perioperatieve mortaliteit zien in de eEVAR-
groep vergeleken met de groep die de open procedure heeft ondergaan 
(P=0,04). Dit positieve effect van eEVAR blijkt na 6 maanden onveranderd 
aanwezig (P=0,04). De mediane opnameduur is 9,5 dagen (interkwartiel afstand 
5,0-20,5) na eEVAR en 17 dagen (interkwartiel afstand 9,5-28,0) na open 
chirurgie (P=0,03). Hieruit kunnen we concluderen dat eEVAR een superieure 
behandelmethode is in vergelijking met de open procedure bij patiënten met 
een geruptureerd AAA. 
 
In hoofdstuk 3 worden de vroege- en lange termijnresultaten van eEVAR bij 
zowel symptomatische als geruptureerde AAA’s afgezet tegen de open 
procedure. In totaal zijn 240 patiënten geïncludeerd, waarvan 111 patiënten 
met een symptomatisch AAA en 129 patiënten met een geruptureerd AAA. In 
de groep met een symptomatisch AAA hebben 47 patiënten een eEVAR 
ondergaan (42%) en 54 kregen een open procedure (48%). Op de drie follow-
up-momenten (30 dagen, 6 en 12 maanden) kan geen significant verschil 
worden aangetoond in algehele en AAA-gerelateerde mortaliteit tussen eEVAR 
en de open procedure. Wel wordt gedurende de follow-up een toename in 
aneurysma-gerelateerde mortaliteit gezien in de eEVAR-groep, terwijl deze in 
de groep met de open procedure stabiel blijft.  
In de groep met een geruptureerd AAA hebben 25 patiënten een eEVAR 
ondergaan (19%) en 104 kregen een open procedure (81%). De studie laat hier 
een intra-operatieve, 30 dagen, 6 maanden en 12 maanden mortaliteit zien van 
respectievelijk 4%, 20%, 28% en 36% na eEVAR versus respectievelijk 8% 
(P=1,000), 45% (P=0,021), 60% (P=0,004) en 63% (P=0,014) na een open 
procedure. Ook hier is enkel in de eEVAR-groep een toename in aneurysma-
gerelateerde mortaliteit aangetoond gedurende de follow-up, maar de 
verschillen in aneurysma-gerelateerde mortaliteit blijven significant. Verder 
blijkt de opnameduur na eEVAR significant korter dan na een open procedure 
voor zowel patiënten met een symptomatisch als met een geruptureerd AAA 
met respectievelijk 5 en 6,5 dagen. Op basis van bovenstaande resultaten kan 
worden geconcludeerd dat eEVAR als behandeling voor het geruptureerde AAA 
gepaard gaat met een reductie in 30 dagen, 6 maanden en 12 maanden 
mortaliteit ten opzichte van de open procedure. Deze resultaten komen 
overeen met een meerderheid van de vergelijkbare internationale studies. 
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Echter, het is aannemelijk dat selectiebias is opgetreden. Bovenstaande 
resultaten dienen dan ook met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te 
worden.  
 
De mogelijke invloed van selectie op basis van anatomische criteria op de 
gevonden reductie in mortaliteit ten gunste van eEVAR bij patiënten met een 
geruptureerd AAA (hoofdstuk 3), is het onderwerp van studie in hoofdstuk 4. 
Hierin vergelijken we de mortaliteit van eEVAR-geschikte versus eEVAR-
ongeschikte patiënten met een geruptureerd AAA. Alle patiënten zijn 
behandeld met een open procedure. eEVAR geschiktheid werd door twee 
onafhankelijke en ervaren beoordelaars bepaald aan de hand van een 
preoperatieve CTA. Beiden waren geblindeerd voor eerdere evaluatie, 
interventie en uitkomst. In totaal zijn 82 patiënten geïncludeerd. De 
preoperatieve CTA toont een eEVAR-geschikt geruptureerd AAA in 33 patiënten 
(40,2%) en een eEVAR-ongeschikt geruptureerd AAA in 49 patiënten (59,8%). 
De mortaliteit in beide groepen blijkt niet significant te verschillen met een 
verschil in intra-operatieve, 30 dagen en 6 maanden mortaliteit van 
respectievelijk 4,1% (95% BI: 0,7-20,2%), 3,5% (95% BI: -24,7-18,2%) en 4,7% 
(95% BI: -25,9-16,6). We concluderen dat in deze analyse anatomische 
geschiktheid voor eEVAR niet geassocieerd is met een vermindering in 
mortaliteit op vroege en middellange termijn bij patiënten die behandeld zijn 
met een open procedure voor een geruptureerd AAA. Hieruit kunnen we 
mogelijk extrapoleren dat de gerapporteerde reductie in mortaliteit na eEVAR 
vergeleken met de open procedure niet of nauwelijks het gevolg is van 
selectiebias op basis van anatomische AAA configuratie. 
 
In hoofdstuk 5 focussen we op het symptomatische AAA, gedefinieerd als de 
aanwezigheid van een AAA met acute aanvang van buik en/of rugklachten in 
combinatie met pijn bij palpatie van het aneurysma en zonder tekenen van 
ruptuur op CTA. Deze aandoening representeert mogelijk een dreigende 
ruptuur waarvoor een acute operatie geïndiceerd is. In dit hoofdstuk vergelijken 
we de acute behandeling van het symptomatische AAA met de uitgestelde 
behandeling na optimalisatie van de preoperatieve condities van de patiënt. We 
gebruiken hiervoor 12 uur als afkappunt en hebben gecorrigeerd voor type 
operatie en mogelijke confounders. In de studie zijn 89 patiënten geïncludeerd 
waarvan 37 patiënten een acute operatie hebben ondergaan. De andere 52 
patiënten zijn eerst geoptimaliseerd en daarna (uitgesteld) behandeld. In de 
acuut geopereerde groep is bij 1 patiënt een ruptuur opgetreden (2,7%) 



 

 198 

vergeleken bij 4 patiënten in de uitgesteld geopereerde groep (7,7%). De 30 
dagen mortaliteit in de groep die binnen 12 uur is geopereerd betreft 16,2% 
versus 5,8% in de groep die na 12 uur is geopereerd (OR: 0,316; BI: 0,074-
1,358). Na correctie voor type operatie (open of eEVAR) en andere potentiële 
confounders zijn de gecorrigeerde odds ratio’s respectievelijk 0,305 (BI: 0,066-
1,405) en 0,270 (BI: 0,015-4,836). Wanneer men 24 uur als afkappunt kiest, 
blijven de (gecorrigeerde) odds ratio’s onveranderd. Hieruit hebben wij 
geconcludeerd dat het verantwoord lijkt patiënten met een symptomatisch AAA 
een uitgestelde behandeling te geven, indien de beschikbaar gekomen 
tijdspanne wordt aangewend ter optimalisatie van de patiënt. Vervolg-
onderzoek is aangewezen om patiënten te kunnen selecteren die op basis van 
specifieke criteria voordeel hebben van een uitgestelde operatie. 
 
Hoofdstuk 6 beschrijft de lange termijn resultaten van een multicenter-studie 
naar de uitkomsten van de endovasculaire behandeling van het para-
anastomotische aneurysma na een eerdere open reconstructie. Deze initiële 
open reconstructie kan zowel uit een aortabuis of een aorta-bifurcatie-prothese 
bestaan. In totaal zijn 58 patiënten met 80 pseudo- en/of ware aneurysmata 
van de aorta en/of iliacale arteriën endovasculair behandeld met een 
endoprothese. Een endovasculaire buisprothese is gebruikt bij 8 patiënten, een 
bifurcatie endoprothese bij 32 patiënten, een aorta-uni-iliacale-endoprothese 
bij 7 patiënten en een iliacale extensie bij 11 patiënten. Bij 55 patiënten is een 
succesvolle procedure verricht met een technisch succespercentage van 95%. 
De mediane opnameduur bedraagt 3 dagen (Range: 1-122 dagen) en de 30 
dagen mortaliteit bedraagt 3,4% (n=2). De mediane follow-up is 41 maanden 
met een range van 0-106 maanden. Tijdens de follow-up wordt een jaarlijks 
mortaliteitsrisico van 4,0% en een reïnterventierisico van 5,8% gezien. De 
preoperatieve anatomische presentatie van het para-anastomotische 
aneurysma lijkt geen invloed te hebben op het reïnterventierisico (P=0,131). 
Echter, voor wat betreft de verschillende configuraties van de gebruikte 
endoprotheses zien we wel een significant verschil in reïnterventies na plaatsing 
van een aortabuis of aorta-uni-iliacale endoprothese gedurende de follow-up 
(P<0,001). Het jaarlijkse risico op een reïnterventie is 3,2% (SE: 0,098%) voor de 
bifurcatie endoprothese, 16,6% (SE: 0,239%) voor een endovasculaire 
buisprothese, 66,4% (SE: <0,001%) voor aorta-uni-iliacale endoprotheses en 
19,1% (SE: 0,152%) voor distale iliacale extensies. We concluderen dat 
endovasculaire exclusie van anatomisch geschikte para-anastomotische 
aneurysmata uitvoerbaar en duurzaam is; met name de bifurcatie endo-
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prothese laat een stabiele follow-up zien en mag daarom beschouwd worden 
als eerste-keus-behandeling. Echter, de endovasculaire behandeling van het 
para-anastomotische aneurysma vereist een individuele benadering waarin 
zowel de anatomische configuratie van het aneurysma als de gewenste 
configuratie van de endoprothese moeten worden meegenomen.  

DEEL TWEE – FOLLOW‐UP NA ENDOVASCULAIRE ANEURYSMA 
BEHANDELING, DETECTIE VAN STENTGRAFT GERELATEERDE 
COMPLICATIES 

In een periode waarin (acute) EVAR in toenemende mate wordt toegepast, is 
het belangrijk de keerzijde van deze minimaal invasieve techniek te belichten, 
zoals de noodzaak van langdurige follow-up om stentgraft gerelateerde 
complicaties op te sporen. CTA is de meest gebruikte techniek in de follow-up 
na EVAR. Echter, het herhaaldelijk uitvoeren van een CTA heeft belangrijke 
nadelen waaronder cumulatieve stralingsdosis en het gebruik van nefrotoxisch 
contrast. Minder schadelijke alternatieven in de follow-up na EVAR zijn dan ook 
gewenst. Deze zouden gevonden kunnen worden in de ontwikkeling van 
alternatieve beeldvorming of adequate biomarkers. 
 
In hoofdstuk 7 worden verschillende strategieën voor de detectie van 
endoleaks tijdens de postoperatieve follow-up na EVAR met behulp van 
alternatieve beeldvorming en adequate biomarkers behandeld. CTA follow-up 
na EVAR wordt beschouwd als de gouden standaard. CTA is hoog-sensitief, 
breed toegankelijk, snel en heeft een grote mate van reproduceerbaarheid. 
Echter, de nadelen zijn de cumulatieve stralingsdoses en het herhaald gebruik 
van nefrotoxisch contrastmiddel. Daarnaast is het optimale protocol voor 
follow-up in deze patiëntenpopulatie nog niet uitgekristalliseerd. Veel-
belovende alternatieve modaliteiten voor de detectie van endoleaks zonder 
röntgenstraling of nefrotoxisch contrastmiddel zijn: contrastversterkte duplex 
(CEUS), magnetische resonantie angiografie (MRA) en circulerende biomarkers 
(matrix metalloproteïnases). Deze technieken zijn in staat endoleaks met 
toenemende sensitiviteit en specificiteit te detecteren en te classificeren. 
Hiermee nemen ze een optie op een prominente rol in de follow-up na EVAR. 
Echter, harde aanbevelingen voor de ideale follow-up na EVAR kunnen op basis 
van de hedendaagse literatuur nog niet worden gedaan. 
 
In hoofdstuk 8 gaan we verder in op de rol van CEUS als alternatief voor CTA in 
de follow-up van patiënten na EVAR waarbij we AAA-dimensies en endoleak 
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detectie behandelen. Er zijn 83 opeenvolgende patiënten geïncludeerd 
gedurende de follow-up na EVAR. Deze hebben in totaal 127 gepaarde 
beeldvormende onderzoeken ondergaan in de vorm van zowel CEUS als CTA. Er 
is een goede overeenkomst tussen de twee beeldvormende technieken 
gevonden in zowel antero-posterieure als transversale maximale diameter met 
een variatiecoëfficiënt van respectievelijk 8,0% en 8,6%. De interobserver 
variabiliteit is laag met een interclass correlatiecoëfficiënt van meer dan 0,98 in 
beiden richtingen. CEUS blijkt in vergelijking tot CTA significant meer endoleaks 
te detecteren (53% versus 22%). Additioneel laat CEUS 38 type II en 2 type I 
endoleaks zien, welke bij twee patiënten geresulteerd hebben in een 
reïnterventie. Er blijkt dan ook sprake van een geringe mate van overeenkomst 
(κ=0,237) waarbij slechts 61% van de onderzoeken corresponderen (77/127). 
De resultaten laten zien dat CEUS mogelijk gelijkwaardig is aan CTA in de follow-
up na EVAR zonder de risico’s van contrastnefropathie en blootstelling aan 
radiatie.  
 
In hoofdstuk 9 focussen we op de potentiële klinische toepasbaarheid van de 
biomarkers MMP-2, MMP-9 en TIMP-1 als diagnostische middelen om 
endoleaks aan te tonen. Er zijn 37 patiënten geïncludeerd, 17 patiënten met 
een endoleak op CTA (4 type I, 12 type II en 1 type III endoleak) en 20 gepaarde 
controlepatiënten zonder endoleak. Plasmaconcentraties van MMP-2, MMP-9 
en TIMP-1 zijn bepaald door gebruik te maken van enzyme-linked 
immunosorbent assay. Patiënten met een endoleak hebben een significant 
hogere plasmaconcentratie van MMP-9 dan patiënten zonder endoleak 
(P<0,001). De ROC-curve van de plasmaconcentraties van MMP-9 laat bij een 
afkapwaarde van 55,18 ng/ml een 100% sensitiviteit en 96% specificiteit zien 
met een oppervlakte onder de curve (AUC) van 0,988 (P<0,001). Echter, het 
blijkt niet mogelijk om op basis van plasmaconcentraties van MMP-9 te 
differentiëren tussen de verschillende typen endoleaks. Deze studie laat zien 
dat de plasmaconcentratie van MMP-9 in staat is om met hoge sensitiviteit en 
specificiteit te discrimineren tussen patiënten met en zonder endoleak. Een 
prospectieve klinische studie is vereist om de klinische toepasbaarheid van deze 
analyse te valideren.  
 
 

 

Samenvatting 




