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Introductie

De nieuwe Europese richtlijn adviseert om patiënten na EndoVascular Aneurysm Repair (EVAR) waarbij de 
initiële postoperatieve CT-scan geen afwijkingen laat zien pas na 5 jaar opnieuw te controleren. Het doel van 
deze studie: inzicht verkrijgen in de manier waarop patiënten na EVAR worden gecontroleerd in Nederland.

Methode

Retrospectieve analyse van patiënten met een asymptomatisch infrarenaal aneurysma van de abdominale aorta 
(AAA) die een electieve EVAR ondergingen tussen januari 2007 en januari 2012 met follow-up tot december 
2018. Patiënten met een initiële abnormale CT-scan werden geëxcludeerd. Data werd verzameld in 16 
ziekenhuizen. Patiënten werden ingedeeld in twee groepen: met of zonder jaarlijkse beeldvorming. 
Hypothetisch werd er geen verschil verwacht in overleving tussen patiënten met en zonder jaarlijkse 
beeldvorming en werden er meer reïnterventies verwacht in de groep die jaarlijkse beeldvorming onderging. 
Overleving werd berekend met de Kaplan-Meier methode.

Resultaten

Alle opeenvolgende patiënten (n=1596) werden geanalyseerd met een gemiddelde follow-up duur van 89.1 
maanden (interkwartielafstand 52.6). Het merendeel onderging geen jaarlijkse beeldvorming (n=1044) er was 
geen verschil in baselinekarakteristieken. Het percentage reïnterventies was niet verschillend bij patiënten met 
en zonder jaarlijkse beeldvorming, p=0.091. Aneurysma ruptuur trad op in 1.8% bij patiënten zonder jaarlijkse 
beeldvorming (19/1044) en in 1.8% bij patiënten met jaarlijkse beeldvorming (10/552) na gemiddeld 73 
maanden (SD=44.7). De overleving was significant lager in de groep met jaarlijkse beeldvorming (p< 0.001), 
Figuur 1.



Kaplan-Meier overlevingscurve voor patiënten met en zonder jaarlijkse beeldvorming

Conclusie

Jaarlijkse beeldvorming lijkt geen beschermend effect te hebben op de overleving en minder beeldvorming kan 
overwogen worden bij patiënten met een initiële postoperatieve CT-scan zonder afwijkingen. Hoewel een 
ruptuur na EVAR zeldzaam is, lijkt jaarlijkse beeldvorming niet te beschermen tegen het optreden van een 
ruptuur.
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