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Beschrijving onderzoek 
In tegenstelling tot fusiforme abdominale aorta aneurysmata (AAA), zijn sacculaire AAA 
zeldzaam en maken zij ongeveer 5% uit van alle abdominale aneurysmata.1 Volgens de 
huidige richtlijnen van de European Society for Vascular Surgery is electieve aneurysma 
chirurgie geïndiceerd bij een diameter van 5.5cm bij mannen en 5.2cm bij vrouwen.2 Echter 
zijn sacculaire AAA niet apart bekeken bij het opstellen van deze richtlijn. De meest recente 
Amerikaanse richtlijn (Society for Vascular Surgery) raadt aan om electieve operaties van 
sacculaire AAA al bij een kleinere diameter uit te voeren, echter zijn hiervoor, gezien de 
zeldzaamheid, nog geen vastgestelde grenswaardes.3 De gedachte dat sacculaire AAA’s bij 
kleinere diameters geopereerd zouden moeten worden heerst al langer. Zo werd in 1992 
door Hollier et al. geadviseerd om atypische aneurysmata, waaronder sacculaire AAA’s, 
onafhankelijk van grootte of presentatie electief te opereren.4 Vanwege de afwijkende, 
asymmetrische vorm en mogelijke etiologische oorzaken zouden sacculaire AAA’s namelijk 
een grotere ruptuurkans hebben.5,6 Daarlaast lieten Krismundsson et al. recentelijk zien dat 
kleine geruptureerde AAA’s (<5.5cm) vaker sacculair van vorm zijn.7 Echter werd door 
Shang et al. geen significant verschil waargenomen in de ruptuurkans van sacculaire AAA’s 
ten opzichte van fusiforme AAA’s.6  
 
In de huidige literatuur ontbreken grotere case series of cohort-studies van patiënten met 
een sacculaire AAA. Er is weinig bekend over het natuurlijk beloop van het sacculaire AAA 
en het is onduidelijk of andere afkapwaardes gehanteerd zouden moeten worden voor de 
electieve chirurgische behandeling. Om deze redenen willen wij met behulp van de DSAA-
data de Nederlandse ervaring omtrent sacculaire AAA’s in kaart brengen. Hierbij willen wij 
kijken of er verschillen zijn tussen de sacculaire en de fusiforme AAA’s wat betreft 
patiëntkarakteristieken, presentatie, behandelingen, uitkomsten en complicaties.   
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Onderzoeksvraag:  
Zijn er verschillen te identificeren in patiëntkarakteristieken, presentatie, behandelingen, 
uitkomsten en complicaties tussen sacculaire en fusiforme AAA’s? 
 
Onderzoeksopzet: 
Methode: Retrospectieve analyse van de cohort van 371 patiënten met sacculaire AAA, 
waarbij er wordt vergeleken met de cohort van patiënten met fusiforme AAA uit de gehele 
dataset van 1 januari 2016 t/m 31 december 2017 van de DSAA. 
 
Statistiek:  
Beschrijvende statistiek (t-toets, chi2-toets) voor patiëntkarakteristieken, klinische 
presentatie, behandeling, en uitkomsten (mortaliteit/complicaties) in de DSAA-populatie. 
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