
 

2017.1 
 

 
Goedgekeurde aanvraag gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek  
DSAA201707 
 
Datum 
Maart 2017 
 
Titel onderzoek 
Operatief herstel van aneurysmata van iliacale arteriën – karakteristieken en uitkomsten van 
de Nederlandse patiëntenpopulatie. 
 
Contactpersoon 
Hamid Jalalzadeh, AMC, Amsterdam 
 
Aanvragersgroep 
H. Jalalzadeh, AMC 
R. Indrakusuma, AMC 
Dr. M.J.W. Koelemay, AMC 
Prof. dr. R. Balm, AMC 
 
Beschrijving onderzoek 
Een aneurysma van iliacale arteriën (AIA) is een relatief zeldzame aandoening die 2% van 
alle abdominale aneurysmata betreft. AIA worden in toenemende mate endovasculair 
geopereerd. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de goede uitkomsten van endovasculaire 
AIA-behandelingen hebben geleid tot een toename van electieve operaties van AIA (Buck et 
al. JVS 2015). 
 
Ondanks de toename in operaties is er nog discussie over de diameter waarbij electieve 
operaties van AIA overwogen moet worden. In tegenstelling tot bij de infrarenale 
aneurysmata van de abdominale aorta (en de bekende grenswaarde van 5,0 en 5,5 cm bij 
respectievelijk vrouwen en mannen) bestaat er geen internationale consensus over de 
indicatie tot operatief ingrijpen bij AIA (Murphy et al. Endovasc Today 2012). De meeste 
aanbevelingen omtrent diameters variëren tussen 3 en 4 cm (Huang JVS 2008, Murphy et al. 
Endovasc Today 2012). De reden dat de behandeling van AIA niet goed gedefinieerd is komt 
onder andere door de zeldzaamheid van de aandoening. 
 
Door gebruik te maken van DSAA-data willen we de Nederlandse klinische praktijk omtrent 
AIA-operaties in kaart brengen. Wij willen vaststellen bij welke diameters de Nederlandse 
vaatchirurgen besluiten tot electieve operaties van een AIA. Deze diameters willen we ook 
vergelijken met patiënten die een operatie voor een AIA-ruptuur ondergaan. 
Verder beogen wij de postoperatieve uitkomsten van deze patiënten in kaart te brengen. 
Naar ons weten is deze zeldzame patiëntengroep eerder slechts in één grote studie 
gerapporteerd (Buck et al. JVS 2015). Andere studies betreffen betrekkelijk kleine case-
series. 
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