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Introductie

Arteriële of veneuze stentplaatsing in de thoracic outlet (TO) wordt beschouwd als bail-out optie bij 
behandeling van bloedingscomplicaties danwel stenoserend of aneurysmatisch vaatlijden. De langere termijn 
resultaten zijn niet bekend. Deze multicenter case-serie beschrijft de duurzaamheid van veneuze en arteriële 
stents in de TO.

Methode

Patiënten uit vijf Nederlandse ziekenhuizen met een arteriële of veneuze stent in de TO , ongeacht de indicatie, 
werden retrospectief (2013-2020) geïdentificeerd. Het primaire eindpunt was stent-falen gedefinieerd als: 
symptomatische stenose, compressie, fractuur of occlusie van de stent. Secundaire eindpunten waren 
symptoomvrije  follow-up en re-interventies. In de analyse werd onderscheid gemaakt tussen stentplaatsing na 
versus zonder chirurgische TO decompressie (TOD).

Resultaten

Zesentwintig patiënten met 11 arteriële en 15 veneuze stents, geplaatst vanwege PTA-resistente stenose bij TO 
syndroom, iatrogeen of traumatische letsel, radiotherapie fibrose of dissectie werden geïncludeerd. De mediane 
follow-up bedroeg 19 en 14 maanden in respectievelijk de arteriële en veneuze groep. Acht (73%) patiënten in 
de arteriële en negen (60%) in de veneuze groep ontwikkelde stent-falen. Re-interventies werden verricht bij 
zeven (64%) patiënten in de arteriële en negen (60%) in de veneuze groep. Bij de laatste follow-up waren zes 
(64%) patiënten in de arteriële en 11 (73%) in de veneuze-groep klachtenvrij. Re-interventies en stent-falen 
traden vaker op na stentplaatsing zonder TOD vergeleken met stentplaatsing na decompressie. (Tabel I)



Etiologie, stent falen, re-interventies en symptomen tijdens laatste follow-up moment van arterieel en veneus 
geplaatste stents in de thoracic outlet. VTOS: veneus thoracic outlet syndroom, ATOS: arterieel thoracic outlet 
syndroom, Nvt: niet van toepassing, TOD: thoracic outlet decompressie, n: aantal, PTA: percutane 
transluminale angioplasty. * Bij een patiënt met een re-occlusie werd geen re-interventie verricht gezien slechts 
milde symptomen. ** Bij een patiënt met een gebroken en geoccludeerde stent werd geen re-interventie verricht 
gezien slechts milde symptomen.

Conclusie



Deze multicenter heterogene cohortserie toonde een aanzienlijk risico op falen van zowel arteriële als veneuze 
stents geplaatst in de TO. Bij vermeende indicatie tot stentplaatsing in de TO dient complementerende TOD te 
worden overwogen.
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