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Epidemiologie

Definitie  
 AAA = 1,5 x diameter renale aorta (+/- 2cm)   
 pathologisch > 3cm 

Incidentie  
 <60j verwaarloosbaar  
 daarna toename 4-9% 

Risicofactoren  
 familiaal voorkomen, leeftijd, roken, mannelijk,  
 risicofactoren atherosclerose (DM, aHT, chol, ...)



!

Aparte entiteiten  
bindweefselaandoeningen (Marfan, Ehlers-Danlos);  
infecties (Salmonella, Syfilis) 

Geassocieerde aneurysmata  
popliteaal, iliacaal, visceraal, (thoracaal)

Epidemiologie 
vervolg



Kliniek

!

Meestal asymptomatisch 
Buikpijn, rugpijn, scrotale pijn 
Bij rupturerende aneurysmata: tekens van 
hypovolemische shock 
Symptomen tgv complicaties bv perifere embolisatie



Diagnose

Meestal toevallige vondst  
Pulsatiele massa bij klinisch onderzoek 
Echo (screening) 
CT-angio 
MRI-angio 
Angiografie

screening: bij mannen > 55-60j
zeker indien familiaal belast (zelfs op jongere leeftijd)



Behandeling

Follow-up  
  asymptomatisch   <5 cm bij vrouwen 
         <5,5 cm bij mannen 

Open chirurgie (broekprothese):  
      jonge patiënten  
  niet geschikt voor endoprothese 

Endovasculair (endoprothese):  
    oudere patiënten  
      hoog-risico patiënten



Behandeling 
AAA endoprothese



Indicaties tot terugbetaling  
AAA   > 5cm bij vrouwen  
   > 5,5cm bij mannen 
   symptomatische AAA 
   rupturerende AAA 

Soms noodzaak tot pre-operatieve embolisatie van 
zijtakken ter preventie endoleak (bv a.iliaca interna) 

Bij korte infrarenale hals of juxta- of suprarenaal 
aneurysma, soms mogelijkheid gefenestreerde 
endoprothese

Behandeling 
AAA endoprothese



Algemene complicaties chirurgie  
wondinfectie, … 

!

Specifieke complicaties endoprothese: endoleak 
  type I: thv uiteinde stent  
  type II: langs zijtakken  
  type III: doorheen stent tgv bv fractuur 
  type IV: stentporositeit (endotension)

Complicaties 
AAA endoprothese



Case reports 
DBR, man, 82j

Raadpleging: pijn linkerlies/been 
Angio-CT: aneurysma iliaca communis links 56mm, ruptuur
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DBR, man, 82j



morbied obees, opname nav longembolen  
toevallige vondst   
 popliteaal anuerysma li 47mm 
 AAA 65mm

Case reports 
HR, man 76j
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follow-up van gekend AAA, op 53mm  
pijnklachten: symptomatisch AAA

Case reports 
BR, man 80j



Endoleak type II op 1 mnd FU
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Case reports 
6 mnd follow-up



„Nurse, get on the internet, go to SURGERY.COM, 
scroll down and click on the ‚Are you totally lost?’ icon.”


