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I DUTCH SUMMARY (NEDERLANDSE SAMENVATTING)

In de afgelopen drie decennia is endovasculair aneurysma herstel (EVAR) 
de voorkeursbehandeling geworden voor electieve abdominale aorta 
aneurysmata (AAA). Echter, is de toepassing van EVAR onderwerp van 
discussie in het geval van geruptureerde AAA's (rAAA's) en in patiënten met 
uitdagende aneurysma anatomie. Dit proefschrift gebruikt cohort data om 
de uitkomsten van EVAR in rAAA’s te evalueren en de gevolgen van het 
gebruik van EVAR bij uitdagende aorta anatomie. In dit proefschrift wordt 
ook duurzaamheid van EVAR en de evolutie van stent grafts bestudeerd 
aan de hand van data uit historische cohorten. Aangezien dit onderzoek 
voornamelijk data uit registraties gebruikt geeft het een goed beeld van 
de effectiviteit van EVAR in een alledaagse populatie, in tegenstelling tot 
resultaten van geselecteerde populaties zoals in gerandomiseerde studies 
(RCT’s).1-4

DEEL ÉÉN: GERUPTUREERDE ABDOMINALE AORTA 
ANEURYSMATA

Een AAA kan resulteren in een ruptuur wat tot een levensbedreigende 
situatie leidt indien geen behandeling wordt gestart. In Hoofdstuk 2 
beschrijven we de ontwikkelingen in de behandeling van rAAA’s, de nadruk 
ligt hierin op het gebruik van EVAR.

Binnen de pre-hospitale en spoedeisende hulp zorg is er een verschuiving 
van massale vocht toediening naar gecontroleerde hypotensie geweest.5, 

6 Een streef bloeddruk bestaat niet vanwege natuurlijke variaties, huidige 
richtlijnen adviseren wel een waarde tussen de 50 en 100 mmHg.7, 8 Het is 
echter belangrijker om te zorgen dat de patiënt bij bewustzijn blijft en er 
geen tekenen zijn van cardiale ischemie.

Wanneer de patiënt geschikt is voor behandeling dan is de 
voorkeursbehandeling nog steeds onderwerp van discussie. In tegenstelling 
tot studies in electieve AAA-chirurgie wordt er in RCT’s bij rAAA geen 
voordeel gezien van EVAR boven open herstel (OR).9-11 Echter, registratie 
data bij rAAA patiënten laten wel een overlevingsvoordeel zien voor EVAR 
boven OR.12, 13 Een belangrijk verschil tussen de RCT’s en registratie data 
is de strikte patiënt selectie van gerandomiseerde studies. De AJAX en 
ECAR-studie includeerde slechts 22% en 20% van geschikte patiënten, 
respectievelijk.10, 11 Deze lage inclusiepercentages hebben het risico op 
potentiele bias en daarom zouden de RCT’s niet een reflectie zijn van de 
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dagelijkse praktijk. De Britse IMPROVE-studie onderscheidt zich hiervan, 
omdat deze RCT is ontworpen om te bepalen welke strategie, EVAR-eerst 
of OR-eerst, het beste is. Echter strategie toewijzing leiden niet altijd tot het 
ondergaan van die specifieke behandeling. In de EVAR-eerst groep werden 
slechts 54% endovasculair behandeld.14 Ondanks het hoge percentage aan 
wisselingen in behandeling heeft de consciëntieuze uitvoering een grote 
hoeveelheid betrouwbare data opgeleverd over verschillende aspecten 
van rAAA zorg. Een recente publicatie gebaseerd op de IMROVE-studie laat 
lange termijn voordelen zien van de EVAR-strategie: na 3-jaar follow-up 
was de endovasculaire strategie geassocieerd met een betere overleving, 
hogere kwaliteit van leven en reductie van kosten.15 Follow-up informatie 
van de AJAX-studie, gecombineerd met een cohort van niet geïncludeerde 
patiënten, toonde geen verschil in overleving of re-interventies.16

Een meta-analyse van Reimerink et al. spreekt van een overall mortaliteit 
tot wel 81% als gevolg van rAAA’s.17 Perioperatieve sterfte varieert van 25 tot 
50%.10, 11, 14, 17, 18 Volgens sommige studies is er zelfs geen kans op overleving 
bij patiënten die gereanimeerd (CPR) moeten worden.19, 20

Wij hebben 199 rAAA patiënten bestudeerd in 3 niet-academische 
opleidingsziekenhuizen gedurende een periode van 5-jaar, de resultaten 
staan beschreven in Hoofdstuk 3. Wij zagen dat 11.6% van de patiënten 
werd afgewezen voor behandeling, dit is laag ten opzichte van de 40% uit 
een groot Engels cohort.18 Preoperatieve CPR was noodzakelijk in 13 (7.4%) 
van de 199 patiënten, in de meerderheid van de gevallen (76.9%) werd dit 
in het ziekenhuis uitgevoerd. Twee van de 13 gereanimeerde patiënten 
ondergingen EVAR, beiden hebben het overleefd, de overleving van de 11 
OR-patiënten was 38.5%. De kleine aantallen en de retrospectieve opzet van 
de studie zorgen dat het niet mogelijk is om sterkte conclusies te trekken. 
Het is wel duidelijk, in tegenstelling tot het advies uit eerdere studies, dat 
patiënten die CPR nodig hebben niet automatisch afgewezen moeten 
worden voor behandeling.19, 20 Endovasculaire behandeling is mogelijk en, 
op basis van theoretische gronden, heeft het misschien zelfs de voorkeur.

Eén van de redenen om geen EVAR te verrichten in rAAA patiënten is 
de noodzakelijke preoperatieve beeldvorming en planning. Succesvolle 
behandeling kan belemmerd worden door een gebrek aan voldoende tijd en 
een beperkte stent graft inventaris. Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van 
EVAR bij de behandeling van niet-geruptureerde (n=773) en geruptureerde 
aneurysmata (n=90) in één ziekenhuis gedurende 15 jaar.
Conform het protocol destijds werd 53.3% van de rAAA’s behandeld met een 
aorto-uni-iliacaal device, in de niet geruptureerde groep was dit 8.3%. Het 
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operatieve succes was 95.0% voor de niet-geruptureerde AAA’s en 90.0% 
(p = .052) voor geruptureerde AAA’s. Meer intra-operatieve type Ia endoleaks 
werden gezien in de geruptureerde groep op de afsluitende angiografie 
(6.9% vs. 2.8%, p = .038). Het merendeel van deze type Ia endoleaks was 
niet meer aanwezig bij de 30-dagen controle en behoefte geen secundaire 
interventie. Gedurende de follow-up was er geen significant verschil in het 
percentage secundaire interventies tussen de groepen. Overall 5-jaars 
overleving was significant lager in de geruptureerde groep (48.1% vs. 65.2% 
p < .001), dit werd niet veroorzaakt door secundaire interventies of late 
aneurysma gerelateerde sterfte. Op grond van deze data concludeerde we 
dat EVAR veilig kan worden uitgevoerd in geruptureerde aneurysmata met 
vergelijkbare technische uitkomsten.

DEEL TWEE: EVAR IN UITDAGENDE AORTA ANATOMIE

De hoofdreden om geen EVAR te verrichten in rAAA’s is uitdagende anatomie. 
Ongunstige kenmerken zijn aanwezig in tot wel 80% van de patiënten.21, 22 
In Hoofdstuk 5 rapporteren we de uitkomsten van rAAA patiënten met 
ongunstige hals anatomie (HNA) en patiënten met gunstige hals anatomie 
(FNA) volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant (IFU). Endovasculaire 
behandeling werd verricht in 39 patiënten, bij 17 (44%) was er sprake van 
ongunstige infrarenale hals karakteristieken. Er werd een vergelijkbaar 
technisch succes verkregen (FNA 100% vs. HNA 88% p = .184) maar in de 
HNA-groep waren meer aanvullende behandeling nodig om dit te bereiken 
(FNA 0% vs. HNA 23%, p = .029). Na één jaar follow-up werden er geen 
verschillen gezien. Deze kleine serie laat zien dan rAAA's met ongunstige 
hals anatomie succesvol met EVAR behandeld kunnen worden, wel moet 
er een operatieteam met voldoende endovasculaire ervaring zijn en een 
ruime inventaris.

De criteria voor anatomische geschiktheid in de IFU sluiten een grote groep 
patiënten uit voor electieve behandeling met EVAR.23 Zij die niet geschikt 
worden geacht voor conventionele EVAR kunnen behandeld worden met, 
fenestrated EVAR (f-EVAR), chimney EVAR (ch-EVAR) of branched EVAR (b-
EVAR). Dit zijn uitdagende technieken die opmaatgemaakte stents gebruiken 
of combinaties van stents. Echter, meerdere studies laten goede resultaten 
zien van conventionele EVAR in uitdagende anatomie.24-26 Het is belangrijk 
om te erkennen dat deze studies kleine groepen, retrospectieve series en 
casus uit één centrum beschrijven waardoor er een risico op bias is. De 
“Endurant for Challenging Anatomy: Global Experience (EAGLE) Registry” werd 
gestart om prospectief data te vergaren en resultaten te evalueren één 
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stap buiten de geldende IFU. In- en exclusiecriteria met betrekking tot de 
infrarenale hals werden opgesteld om patiënten te selecteren die buiten de 
IFU waren, maar nog altijd binnen bepaalde grenzen.

Korte termijn resultaten van de EAGLE Registry worden weergegeven in 
Hoofdstuk 6. De EAGLE Registry heeft 150 patiënten geïncludeerd die 
werden onderverdeeld in drie groepen op basis van de infrarenale hals 
anatomie: Lange hals (> 15mm) met ernstige angulatie, medium hals (10-
15mm) met matige angulatie en korte hals (5-10mm) met beperkte angulatie. 
Alhoewel basiskenmerken overeenkwamen met andere registratie studies, 
heeft de EAGLE registry een relatief hoog percentage vrouwen geïncludeerd 
(18.7%). Technisch succes werd bereik in 93.3% van de geïncludeerde 
patiënten. Van de 10 type Ia endoleaks die op de afsluitende angiografie 
werden gezien was 80% (n=8) spontaan verdwenen bij 30-dagen follow-up. 
Binnen 1 jaar hadden 5 patiënten een interventie nodig vanwege infrarenale 
hals gerelateerde complicaties. Geschat werd dat op 1-jaar follow-up 90.6% 
van de patiënten vrij was van een secundaire interventie. Deze resultaten 
geven aan dat EVAR buiten de IFU, op basis van infrarenale hals anatomie, 
acceptabele uitkomsten geeft. Helaas is vanwege de kleine aantallen 
complicaties een diepgaande analyse niet mogelijk.

Niet alleen de infrarenale hals maar ook iliacale afdichting is uitdagend in 
ongeveer 20% van de patiënten.27, 28 Wanneer verlenging tot in de iliaca 
externa noodzakelijk is kan de arterie iliaca interna (IIA) worden gespaard 
met behulp van een iliacaal branched prothese (IBD) of bedekt worden. 
Richtlijnen adviseren occluderen van de IIA met coil embolisatie maar in 
Hoofdstuk 7 beschrijven we het effect van bedekken zonder embolisatie. De 
middellange termijn resultaten van het verlaten van coil embolisatie bij 79 
patiënten zijn beschreven.29 In de populatie, waarin zowel geruptureerde als 
niet-geruptureerde aneurysmata zijn geïncludeerd, werden type II endoleaks 
vanuit de IIA in slechts twee patiënten gezien. Kort na het diagnosticeren 
van de endoleaks hadden beide patiënten een aneurysma ruptuur op basis 
van een type III endoleak; het oorzakelijk verband is nog onduidelijk. Eén 
patiënt overleefde een spoedingreep niet. Bilclaudicatio werd in 28% van 
de patiënten gedocumenteerd maar dit duurde zelden langer dan één jaar. 
Deze resultaten geven aan dat het achterwege laten van coil embolisatie een 
laag risico op endoleaks heeft en beperkte bijwerkingen. Met inachtneming 
van een gebrek aan bewijs die embolisatie van IIA ondersteunt, moet alleen 
bedekking overwogen worden, helemaal omdat embolisatie, tijd, contrast 
en materialen behoeft waarbij verkeerd geplaatste coils tot ischemische 
complicaties kan lijden.30
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DEEL DRIE: LANGE TERMIJN RESULTATEN VAN EVAR

De Achilleshiel van EVAR is altijd de noodzaak voor secundaire interventies 
en beperkt lange termijn klinisch succes. In tegenstelling tot OR, heeft EVAR 
veel meer secundaire interventies nodig om voor langdurige uitsluiting van 
het aneurysma te zorgen. Echter, vanwege beperkte beschikbaarheid van 
lange termijn data is de incidentie onduidelijk. Daarbij is er geen informatie 
vanuit een directe onderlinge vergelijking van verschillende type grafts.

Hoofdstuk 8 beschrijft de 10-jaar resultaten van behandeling met de 
voorloper van de Endurant stent graft, de Talent stent graft (Medtronic 
Vascular, Santa Rosa, Cal, USA). Informatie van een 149 patiënten groot 
cohort met 10-jaar follow-up toonde dat 20.7% van hen een secundaire 
ingreep nodig hadden, 60% in het eerste jaar en 80% binnen 5 jaar. 
Nagenoeg driekwart van alle patiënten ervaarde geen symptomen van de 
stent problemen. Deze resultaten tonen dat reguliere follow-up geïndiceerd 
is voor tijdige identificatie van complicaties.

Het is onduidelijk of de resultaten van Hoofdstuk 8 ook gelden voor andere 
stent grafts. Vergelijkingen van stents zijn schaars en niet specifiek genoeg 
om conclusies te trekken.31, 32 In Hoofdstuk 9 vergelijken wij de Talent 
stent graft met de opvolger, de Endurant stent graft. Ons doel was om te 
bestuderen hoe ontwerpveranderingen de middellange termijn resultaten 
beïnvloeden. Retrospectief hebben we 90 Talent patiënten met 131 Endurant 
patiënten vergeleken. Patiënt en aneurysma karakteristieken waren 
gelijk in beide groepen, patiënten in de Endurant groep hadden wel een 
smallere aorta bifurcatie (30mm vs. 39mm, p < .001). Vergelijkbaar succes 
werd verkregen waarbij de operatieduur in de Endurant groep korter was, 
mediaan van 94 min vs. 127 min (p < .001).

Opvallend, en in tegenstelling tot de verwachtingen, liet de Endurant groep 
geen verbeterde vrijheid van secundaire interventies zien: op 5-jaar was 
dit 72% voor de Talent en 75% voor de Endurant. De reden voor secundaire 
interventies was wel anders. De Talent groep had voornamelijk infrarenale 
hals gerelateerde problemen waar de Endurant groep meer iliacale 
interventies werden verricht.
Variaties in het soort complicaties vragen mogelijk om andere follow-up 
programma’s. Kennis van specifieke stent karakteristieken kan ook helpen 
om de meest geschikte prothese voor de individuele patiënt te selecteren.

A
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