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Beschrijving onderzoek 
Momenteel is in de literatuur relatief weinig bekend omtrent uitkomsten na operaties van 
abdominale aneurysmata bij octogenarians. Uit onderzoek is gebleken dat octogenarians 
een hogere kans hebben op complicaties en/of overlijden rondom open en endovasculaire 
ingrepen dan jongere patiënten.1  In de recent gepubliceerde Europese richtlijn voor 
abdominale aneurysma chirurgie worden echter geen aanbevelingen specifiek voor deze 
patiëntengroep gedaan. 2 Komende jaren stijgt het aantal ouderen, waaronder de groep 
octogenarians, in Nederland. 3  Oudere patiënten hebben een grotere kans op het krijgen van 
een abdominaal aneurysma. 4 In de aneurysmazorg zullen octogenarians komende jaren dan 
ook een belangrijke patiëntengroep zijn.  
 
Middels dit onderzoek willen wij de verschillen in indicatie tot opereren en verschillen in 
uitkomsten na open en endovasculaire aneurysma operaties van octogenarians ten opzichte 
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van jongere patiënten in Nederland onderzoeken. Hiermee hopen wij de uitkomsten van 
behandeling bij octogenarians inzichtelijk te maken, om zo handvatten te verkrijgen om de 
zorg voor octogenarians in Nederland te verbeteren. 
 
Onderzoeksvraag:  
Hypothese:  

1. octogenarians hebben een  hogere kans op overlijden binnen 30 dagen na een 
primaire aneurysma operatie dan jongere patiënten 

2. octogenarians hebben een hogere kans op peri- en postoperatieve complicaties na 
een primaire aneurysma operatie dan jongere patiënten 

 
Primair eindpunt  

- 30 dagen mortaliteit 
Secundair eindpunt : 

- Andere peri- en postoperatieve uitkomsten, waaronder peroperatieve complicaties, 
postoperatieve complicaties, chirurgische complicaties, heropname, reïnterventies en 
opnameduur 

 
Onderzoeksvragen:  
1. Zijn de patiëntkarakteristieken van octogenarians verschillend ten opzichte van jongere 
patiënten die primair geopereerd worden aan een abdominaal aneurysma? 
2. Is de indicatie tot een primaire operatie van een abdominaal aneurysma bij octogenarians 
verschillend ten opzichte van jongere patiënten? 
3. Zijn de peri- en postoperatieve uitkomsten van octogenarians verschillend ten opzichte 
van jongere patiënten? 

a.  Zijn de perioperatieve uitkomsten van octogenarians verschillend ten opzichte van 
jongere patiënten? 
b. Is de 30 dagen mortaliteit van octogenarians verschillend ten opzichte van jongere 
patiënten? 

- Welke factoren zijn voorspellers voor 30 dagen mortaliteit bij octogenarians? 
c.Zijn de postoperatieve uitkomsten van octogenarians verschillend ten opzichte van 
jongere patiënten? 

4. Zijn er redenen om de indicatiestelling voor invasieve behandeling bij octogenarians te 
herevalueren? 
 
Onderzoeksopzet: Nationwide retrospective cohort study 
 
Onderzoekspopulatie: Patiënten die in de DSAA geregistreerd zijn en die primair 
geopereerd zijn aan aneurysmata in segment C, in registratiejaar 2013 tot en met 2018.  

 Groep A: leeftijd 80 en ouder  

 Groep B: leeftijd 79 en jonger  
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Statistiek:  
1 + 2 + 3a  Beschrijvende statistiek om tussen groep A en B eventuele verschillen 
in patiëntkarakteristieken, indicatie tot operatie en perioperatieve uitkomsten weer te geven.  
Factoren die meegenomen worden zijn geslacht, leeftijd, comorbiditeiten (pulmonale status 
en cardiale status), soort operatie (open versus endovasculair), grootte van aneurysma, 
urgentie (electief, acuut symptomatisch en acuut geruptureerd), locatie aneurysma 
(abdominale versus iliacale aneurysmata en infrarenaal/juxtarenaal/suprarenaal), vorm 
aneurysma (sacculair of fusiform), pathogenese van aneurysma, hemoglobine, kreatinine, 
systolische bloeddruk, hartfrequentie, glascow coma scale, peroperatieve complicaties, 
peroperatief bloedverlies en gebruik cellsaver, aantal dagen op extra bewaakte opname 
1 + 2 + 3a. Indien nodig: Zoals punt 1, maar nu tevens gestratificeerd voor open 
versus endovasculaire behandeling 
3a + b + c  Beschrijvende statistiek om tussen groep A en B verschillen in peri- en 
postoperatieve uitkomsten weer te geven, gestratificeerd voor open en endovasculaire 
ingrepen, en urgentie van ingreep. Peri- en postoperatieve uitkomsten zijn 30 dagen 
mortaliteit, peroperatieve complicaties, postoperatieve complicaties, chirurgische 
complicaties,  heropname, reïnterventies en opnameduur. 
Afhankelijk van het type variabelen, worden verschillen in peri- en postoperatieve uitkomsten 
onderzocht mbv t-testen en Chi-square testen. 
3b.  Voorspellende factoren voor mortaliteit bij octogenarians zullen worden 
geïdentificeerd door middel van univariabele en multivariabele logistische regressie 
analyses. 
4.  De distributie van de diameter van geruptureerde aneurysmata tussen 
groep A en groep B, gestratificeerd voor mannen en vrouwen wordt vergeleken. Afhankelijk 
van de distributie en verschillen in mortaliteit tussen groep A en B, kunnen er mogelijk 
aanknopingspunten worden gevonden om de operatie-indicatie voor invasieve behandeling 
voor octogenarians te herevalueren. 
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