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Beschrijving onderzoek  
Het aneurysma van de abdominale aorta (AAA) is een abnormale dilatatie van de 
abdominale aorta en is vaak asymptomatisch. Dilaterend vaatlijden van de abdominale 
aorta geeft een kans op een ruptuur en is levensbedreigend. Bij ruptuur wordt zelfs een 
percentage van tot wel 80% mortaliteit gerapporteerd.1 Vanwege de hoge mortaliteit 
wordt bij diagnose aanbevolen om patiënten met een AAA poliklinisch onder controle te 
zien waarna bij een aorta diameter van 5.0-5.5 cm een electieve operatie wordt overwogen. 
Dit kan zowel via een open (open surgical repair (OSR)) als endovasculaire procedure 
(endovascular aneursym repair (EVAR)) plaatsvinden.2  
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aorta geeft een kans op een ruptuur en is levensbedreigend. Bij ruptuur wordt zelfs een 
percentage van tot wel 80% mortaliteit gerapporteerd.1 Vanwege de hoge mortaliteit 
wordt bij diagnose aanbevolen om patiënten met een AAA poliklinisch onder controle te 
zien waarna bij een aorta diameter van 5.0-5.5 cm een electieve operatie wordt overwogen. 
Dit kan zowel via een open (open surgical repair (OSR)) als endovasculaire procedure 
(endovascular aneursym repair (EVAR)) plaatsvinden.2  
Voor mannen en vrouwen lijkt het natuurlijk klinisch beloop te verschillen.1,3 AAA heeft een 
hogere prevalentie onder mannen dan vrouwen. Echter, vrouwen lijken hogere morbiditeit 
en mortaliteit te hebben na een operatie. De oorzaak van deze discrepantie in mortaliteit 
tussen mannen en vrouwen na een electieve operatie is onduidelijk. Het geslachtsverschil in 
mortaliteit blijft tevens bestaan na het corrigeren voor bekende confounders, zoals 
hypertensie en hoge leeftijd.1,3 Het corrigeren hiervan is van belang zodat een associatie 
tussen geslacht en mortaliteit niet vanwege een andere factor beïnvloed wordt.4  
Echter, het is mogelijk dat wellicht onbekende confounders een rol spelen die het verschil 
kunnen verklaren. Middels een instrumentele-variabele-analyse is het mogelijk om ook voor 
deze onbekende confounders te corrigeren. Oftewel, deze statistische analyse zal 
onderzoeken of de mortaliteitverschillen in geslacht blijven bestaan na het corrigeren voor 
onbekende confounders. Hiervoor wordt het percentage vrouwen per ziekenhuis als 
instrumentele variabele gebruikt. De DSAA beschikt over data over een ruime hoeveelheid 
patiënten, wat de database uitermate geschikt maakt voor de instrumentele-variabele-
analyse. De statistische analyses kunnen apart toegepast worden op patiënten die electief 
of in de acute setting zijn geopereerd. Patiënten met een geruptureerd aneurysma kunnen 
namelijk als een separate groep worden beschouwd. 
De huidige aanvraag verschilt met een eerdere DSAA aanvraag: “Sekseverschillen in 
postoperatieve uitkomsten na electieve behandeling voor een asymptomatisch abdominaal 
aneurysma in Nederlandse ziekenhuizen”, omdat de vorige aanvraag zich richt op patiënten 
die middels een electieve operatie aan een asymptomatisch aneurysma zijn behandeld. In 
de huidige aanvraag worden alle patiënten meegenomen die aan een AAA geopereerd zijn 
middels OSR of EVAR. Tevens wordt er met een andere statistische analyse het 
mortaliteitsverschil tussen mannen en vrouwen onderzocht, waarbij gecorrigeerd wordt 
voor onbekende confounders. De groepen mannen en vrouwen worden op deze manier 
vergelijkbaar gemaakt voor de uitkomst mortaliteit. 
 


