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Nederlandse samenvatting

De thesis geeft een inzicht in acute contrast geïnduceerde nierschade en langetermijneffecten 
van jodiumhoudend contrast op nierfunctie, evenals blootstelling aan ioniserende straling 
in de endovasculaire behandeling van de onderste extremiteiten. Ook is een alternatieve 
techniek beschreven in de behandeling van iliacale TASC II A en B-laesies en een manier 
om acute contrast geïnduceerde nierschade te voorkomen door furosemide geforceerde 
diurese met afgestemde intraveneuze hydratie. Tot slot zijn gedragscomponenten die van 
invloed zijn op de therapietrouw in gesuperviseerde looptherapie in kaart gebracht. 

Het tweede hoofdstuk beschrijft de langetermijneffecten van jodiumhoudend contrast 
op de nierfunctie in patiënten die zich voor het eerst presenteren op de polikliniek met 
Rutherford klasse II en III perifeer arterieel vaatlijden. Patiënten werden behandeld 
met gesuperviseerde looptraining of een endovasculaire interventie. Veranderingen in 
eGFR (estimated glomerular filtration rate) werden na een jaar vergeleken tussen de 
twee verschillende interventiegroepen. Resultaten toonden een klinisch relevante en 
significante lange termijn verlies van nierfunctie na een endovasculaire interventie tegen 
perifeer arterieel vaatlijden in vergelijk met de controlegroep.   

Voortbordurend op het voorgaande hoofdstuk wordt in hoofdstuk drie de 
langetermijneffecten van jodiumhoudend contrast op de nierfunctie in patiënten met 
kritieke ischemie (Rutherford klasse IV-VI) bestudeerd die of een endovasculaire interventie 
of een open chirurgische interventie ondergingen. eGFR na een jaar werd vergeleken, 
evenals het aantal patiënten welke een versnelde achteruitgang in nierfunctie ervaarden 
(>4 ml/min binnen een jaar). Resultaten toonden permanente lange termijn verlies in 
nierfunctie na een endovasculaire interventie in de behandeling van kritieke ischemie. Het 
verlies in nierfunctie was significant groter wanneer vergeleken met patiënten die een open 
chirurgische interventie ondergingen. 

Hoofdstuk vier geeft een inzicht in de blootstelling aan ioniserende straling bij de 
endovasculaire behandeling van patiënten met symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden. 
In dit deze observationele cohortstudie werden DAP (dose area product), PSD (peak skin 
dose), fluoroscopie tijd en volume van gebruikt contrastmedium gemeten of berekend. 
Resultaten werden gestratificeerd aan de hand van patiëntkarakteristieken en anatomisch 
locatie van de interventie. Het hoofdstuk toont aan dat ondanks een kortere fluoroscopie 
tijd er een grotere blootstelling aan straling is in aorta-iliacale interventies, wanneer wordt 
vergeleken femoro-popliteale of infra-popliteale interventies.    
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In de zoektocht naar een preventieve maatregel tegen acute contrast geïnduceerde 
nierschade en de effecten van ioniserende straling werd een gerandomiseerd onderzoek 
opgezet, welke wordt besproken in hoofdstuk 5. Een relatief nieuwe applicatie van een 
reeds langer bestaande beeldvormende techniek werd ingezet in de behandeling van TASC 
II A en B-laesies op iliacaal door gebruik te maken van duplex. Technisch succes werd 
geëvalueerd waarbij duplex geleide PTA (DuPTA) werd vergeleken met conventionele 
PTA. De resultaten toonden aan dat de duplex geleide PTA een realistisch en non-
inferieur alternatief is in de behandeling van perifeer arterieel vaatlijden op iliacaal niveau.  
Overigens werd een significant grotere reductie in PSV (peak systolic velocity) bereikt bij 
gebruik van duplex geleide PTA. 

De resultaten in hoofdstuk drie toonde aan dat 19% van de patiënten met Rutherford 
klasse IV-VI, die behandeld werden met een endovasculaire interventie, acuut contrast 
geïnduceerde nierschade ontwikkelden. Om inzicht te krijgen in deze acute effecten van 
het jodiumhoudend contrast op de nierfunctie wordt in hoofdstuk zes de acute- en 
lange-termijn nierfunctie na duplex geleide PTA en conventionele (contrast gemedieerde) 
PTA in patiënten met iliacale TASC II A en B-laesies vergeleken. Echter werden er geen 
significante verschillen in regressie van nierfunctie geconstateerd. Daarbij ontwikkelde 
geen van de patiënten een significante reductie in eGFR. 

Endovasculaire behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden wordt vaak 
gecompliceerd door comorbiditeiten zoals pre-existente chronische nierschade, waardoor 
ze vatbaarder zijn voor acute contrast geïnduceerde nierschade. Om op dit probleem 
te anticiperen ontvangen patiënten met chronische nierschade pre- en posthydratie. 
Echter wordt er vaak te voorzichtig en in een te laag volume gehydreert om een adequate 
bescherming te bieden, uit angst voor overvulling en pulmonaal oedeem. Hoofdstuk 
7 omvat een studieprotocol aangaande de Renalguard, welke ons in staat stelt om de 
toe te dienen volume af te meten aan furosemide geforceerde diurese ten tijde van de 
endovasculaire interventie. Zodoende kan er een constante verhoogde perfusie over de 
nieren worden gegenereerd, zonder risico op overvulling, longoedeem of volumedepletie. 
Om een valide alternatief te bieden in de diagnostiek naar acute contrast geïnduceerde 
nierschade worden volgens het studieprotocol ook biomarkers in de urine gemeten, 
vier uur na de endovasculaire procedure. Hierdoor willen wij in een vroeger stadium 
de potentieel gedane nierschade vaststellen, gezien de gouden standaard middels serum 
creatinine 48-72 uur nodig heeft om een significante stijging te laten zien.  
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Waar de vorige hoofdstukken de mogelijke negatieve gevolgen van endovasculaire 
interventies en potentiele alternatieve technieken beschrijven is het devies nog altijd; 
‘voorkomen is beter dan genezen’. Patiënten die zich voor het eerst presenteren op de 
polikliniek heelkunde met perifeer arterieel vaatlijden komen vaak met klachten van 
claudicatio intermittens. De eerste stap in de behandeling, gebaseerd op internationale 
richtlijnen, is om gesuperviseerde looptraining voor te schrijven. Ook al laten studies een 
significante toename zien in pijnvrije loopafstand en uitgestelde aanvang van de claudicatie, 
is de therapietrouw bij gesuperviseerde looptherapie laag. In hoofdstuk 8 worden de 
gedragsdeterminanten geïdentificeerd welke bijdragen aan de lage therapietrouw. Een 
vragenlijst werd opgesteld met gebruik van het I-CHANGE model, welke werd verzonden 
naar 200 patiënten die na initiële presentatie met claudicatio intermittens gesuperviseerde 
looptraining was voorgeschreven. Patiënten die hun loopafstand hadden vergroot na 
gesuperviseerde looptraining hadden een significant betere kennis, positieve attitude en 
lage negatieve attitude ten opzichte van gesuperviseerde looptraining. Het verbeteren 
van de determinanten kennis, attitude en de eigen overtuiging dat je in staat bent je 
gedrag te veranderen (self-efficacy) kunnen leiden tot een verbeterde therapietrouw en dus 
verbetering van de pijnvrije loopafstand. Hierdoor kan de noodzaak om over te gaan op 
een chirurgisch interventie worden voorkomen of uitgesteld. 




