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Beschrijving onderzoek 
Een aneurysma van de abdominale aorta (AAA) is een aandoening die voornamelijk bij 
mannen voorkomt. Uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek dat onder mannen met een 
AAA is uitgevoerd worden geëxtrapoleerd naar vrouwen met een AAA, maar het is de vraag 
of dat valide is, omdat het beloop van een AAA bij vrouwen anders lijkt te zijn dan bij 
mannen.  
Vrouwen hebben bij dezelfde aneurysmadiameter een hoger ruptuurrisico dan mannen, en 
zij hebben een slechtere uitkomst in geval van een ruptuur. Het lijkt daardoor 
gerechtvaardigd om vrouwen bij een kleinere aneurysmadiameter te opereren dan mannen. 
Echter, recente publicaties over een Engelse patiëntenpopulatie laten zien dat vrouwen die 
een electieve operatie ondergingen slechtere uitkomsten hadden dan mannen.1,2 Dit roept 
vragen op t.a.v. de situatie bij de Nederlandse patiënten. 
 
Uit een eerdere DSAA-aanvraag van dr. Lindeman, waarbij de vraagstelling betrekking had 
op sekseverschillen in de epidemiologie van het geruptureerd abdominaal aneurysma, kwam 
het volgende naar voren. Vrouwen hadden een hogere 30-dagen-mortaliteit dan mannen na 
behandeling van een geruptureerd AAA. Gezien het significante leeftijdsverschil in deze 
groep, lijkt leeftijd één van de verklarende factoren voor het sterfteverschil. 
Na een electieve operatie was er ook een hogere 30-dagen-mortaliteit bij vrouwen (2,9%) 
dan bij mannen (1,4%). Bij deze patiënten was er echter geen significant leeftijdsverschil, 
waardoor het de vraag is of dit mortaliteitsverschil onafhankelijk en significant geassocieerd 
is met geslacht. En indien dit zo is, is de vervolgvraag welke factoren dan onafhankelijk 
geassocieerd zijn met mortaliteit bij vrouwen? 
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In de huidige DSAA-aanvraag willen wij deze vragen beantwoorden voor de 
asymptomatische patiënten. Waar de eerdere DSAA-aanvraag van dr. Lindeman zich alleen 
richt op de patiënten met een geruptureerd aneurysma, willen wij in de huidige aanvraag 
alleen kijken naar de patiënten die middels electieve operatie aan een asymptomatisch 
aneurysma zijn behandeld. De patiënt die geopereerd wordt in verband met een 
geruptureerd aneurysma is een wezenlijk andere patiënt dan de patiënt die wordt 
geopereerd aan een asymptomatisch aneurysma. Separate analyses zijn daarom 
noodzakelijk. 
 
Allereerst dient er een analyse plaats te vinden of het mortaliteitsverschil significant en 
onafhankelijk geassocieerd is met geslacht of dat er niet toch andere verklarende factoren 
zijn. Daartoe dient een multivariabele logistische regressie-analyse plaats te vinden met alle 
patiënten, waarbij geslacht en andere relevante factoren in het model worden meegenomen. 
Relevante factoren die meegenomen worden in het model zijn o.a. co-morbiditeit en 
anatomische kenmerken van het abdominaal aneurysma.  
 
Indien uit dit multivariabel model blijkt dat geslacht onafhankelijk geassocieerd is met 
mortaliteit, zal er een aanvullende multivariabele logistische regressie-analyse plaatsvinden 
met alleen vrouwen en eenzelfde analyse met alleen mannen. Indien uit de aanvullende 
analyse met alleen vrouwen onafhankelijk geassocieerde factoren worden gevonden, zal 
worden gekeken hoe deze factoren zijn verdeeld over mannen en vrouwen. Aansluitend 
zullen de onafhankelijk geassocieerde factoren bij alleen vrouwen ook vergeleken worden 
met de factoren bij alleen mannen, om te kijken of er verschillen bestaan.  
 
Gezien het feit dat de DSAA over steeds meer patiënten beschikt, is er ook een voldoende 
grote groep vrouwen waarvan klinische data beschikbaar is. Dankzij deze grootte kan een 
multivariabel model gemaakt worden die zou kunnen leiden tot nieuwe en betrouwbare 
inzichten.  
 
Onderzoeksvraag  
Primaire onderzoeksvraag 
Is geslacht onafhankelijk geassocieerd met 30-dagen-mortaliteit na electieve operatie van 
het asymptomatisch AAA wanneer gecorrigeerd wordt voor co-morbiditeit, medicatiegebruik, 
intoxicaties, peroperatieve gegevens en anatomische kenmerken?  
 
Welke factoren van co-morbiditeit, medicatiegebruik, intoxicaties, peroperatieve gegevens of 
anatomische kenmerken zijn geassocieerd met 30-dagen-mortaliteit bij vrouwen? Wat is de 
verdeling van eventuele onafhankelijke significante factoren tussen vrouwen en mannen? 
 
Welke factoren van co-morbiditeit, medicatiegebruik, intoxicaties, peroperatieve gegevens of 
de anatomische kenmerken van het abdominaal aneurysma zijn geassocieerd met 30-
dagen-mortaliteit bij mannen? Verschillen deze factoren met die van de vrouwen? 
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Secundaire onderzoeksvraag 
Zijn er significante verschillen in de mate en type van postoperatieve complicaties tussen 
mannen en vrouwen?  
 
Hypothese 
Geslacht is onafhankelijk geassocieerd met 30-dagen-mortaliteit na vaatchirurgische 
behandeling van het asymptomatisch abdominaal aneurysma, na correctie voor relevante 
factoren. 
 
Primaire eindpunten 

 30-dagen-mortaliteit 
 
Secundaire eindpunten 

 Postoperatieve complicaties 
 
 
Beoogde publicatie 
Sex-related differences in mortality and other outcomes after repair for an asymptomatic 
abdominal aortic aneurysm: a population-based study of the Netherlands 


