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Introductie

Hoewel de chirurgische behandeling van Median Arcuate Ligament Syndrome (MALS) zowel een duurzame 
symptoomvermindering van 68% als een significant verbeterde kwaliteit van leven (QoL) geeft, is er nog altijd 
geen (inter)nationale consensus over het bestaan en de behandeling van MALS. Om een einde te maken aan het 
debat en evidence-based richtlijnen op te kunnen stellen voor de behandeling van MALS adviseerden de twee 
recente internationale richtlijnen om Coeliac Artery (CA) release te vergelijken met een sham operatie in een 
dubbelblind, gerandomiseerd onderzoek.

Methode

In de Coeliac Artery Release of Sham Operatie studie (CARoSO), worden zeventig patiënten onderzocht, 
waarvan de helft een endoscopische retroperitoneale CA release ((e)CAR) ondergaat en de andere helft een 
sham operatie. Primaire uitkomsten zijn QoL en symptoomvermindering, de follow-up is twee jaar.

Resultaten

De CARoSO studie zal de effectiviteit van (e)CAR aantonen als minimaal invasieve en kosteneffectieve 
behandeling voor MALS of een einde maken aan een zinloze behandeling.

Conclusie



Als de studie aantoont dat (e)CAR een effectieve behandeling is van MALS dan kunnen naar schatting 490 
patiënten per jaar worden behandeld. Effectieve behandeling van MALS zal naar verwachting zorgen voor een 
gezondheidswinst van 6.05 Quality Adjusted Life Years (QALYs) per patiënt en een besparing van M€4.3 per 
jaar (verlies van productiviteit en gezondheidszorg consumptie door MALS). Als eCAR niet effectief blijkt dan 
zal tussen 250 en 1200 k€ per jaar worden bespaard (kosten ingreep). De resultaten van deze studie zullen 
worden omgezet in een sterke aanbeveling in de (inter)nationale richtlijnen en zullen worden toegepast in de 
dagelijkse praktijk.
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