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In deel I van dit proefschrift worden technologieën voor het detecteren en 
voorkomen van complicaties na EVAR onderzocht en in deel II worden 
complicaties na het plaatsen van EVAS onderzocht.  

In deel Ia wordt een nieuwe 3D methodologie voor het bepalen van de positie en 
appositie van endografts in de abdominale en thoracale aorta onderzocht. De 
illustratieve casussen in hoofdstuk twee laten zien dat kleine veranderingen in 
de aorta nek morfologie en endograft positie en appositie kunnen worden 
gedetecteerd met het gebruik van nieuwe CT-analyse software. Daarnaast laten 
de casussen zien hoe kleine veranderingen in nek morfologie, endograft positie 
en appositie kunnen worden gedetecteerd maanden voordat complicaties zoals 
type Ia endoleak zichtbaar en gerapporteerd worden in radiologie verslagen. De 
illustratieve patiënten met een endoleak of endograft migratie uit dit hoofdstuk 
laten allen veranderingen in de afstand tot de endograft ten opzichte van de nier 
arterie, tilt, endograft expansie of het afnemen van de appositie oppervlak zien. 
Deze veranderingen waren al eerder zichtbaar dan op de laatste periodieke CT 
scan waarop nog geen endoleak te zien was of voordat migratie werd 
gerapporteerd. Patiënten die geen complicaties hadden lieten ook geen 
significante veranderingen zien in positie en appositie tijdens de follow-up. De 
waarschuwingssignalen die gevonden worden met de nieuwe CT-analyse software 
zouden waarschuwingssignalen kunnen zijn voor het krijgen van complicaties. 
Deze signalen bestaan onder andere uit het vergroten van het appositie oppervlak 
door aorta dilatatie; het verkleinen van de aorta nek oppervlak door expansie van 
het aneurysma of door migratie van de endograft; het vergroten van de afstand 
tussen de nier arteriën en de endograft door migratie; door het vergroten van de 
endograft expansie; of door het verkleinen van de kortste appositie afstand door 
aneurysma expansie of migratie. Deze signalen laten zien dat de aorta aan het 
dilateren is, de endograft aan het dilateren is, of dat er vroege endograft migratie 
is. Het eerder detecteren van deze complicaties kan ertoe leiden dat er minder 
invasieve en dure re-interventies ondernomen moeten worden.  

In hoofdstuk drie wordt de software uit hoofdstuk twee uitgebreid om ook 
gebruikt te kunnen worden voor TEVAR. Daarvoor zijn aanpassingen gedaan om 
om te kunnen gaan met de grotere hoeken van de aortaboog en oppervlaktes die 
gestent worden. Daarnaast is de distale appositie een belangrijke parameter voor 
een succesvolle uitkomst na TEVAR. Distale complicaties hebben een andere 
oplossing nodig ten opzichte van proximale complicaties. Voornamelijk ook omdat 
viscerale arteriën niet overstent mogen worden. De waarschuwingssignalen die 
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gebruikt worden bij EVAR in hoofdstuk twee kunnen wellicht ook gebruikt worden 
voor TEVAR. Deze signalen bestaan onder andere uit het afnemen van de 
appositie, het kleiner worden van de afstand van de appositie lengtes, en de 
expansie van de endograft naar zijn originele diameter. Wanneer een endograft 
volledige expansie heeft zullen de radiale krachten, die ervoor zorgen dat de 
endograft op zijn plek blijven, significant afnemen waardoor er bloed kan lekken 
tussen de endograft en aorta wand tijdens systole. Kleine veranderingen, 
gecombineerd met volledige endograft expansie, kunnen de oorzaak zijn van 
circumferencieel verlies van appositie tijdens de gehele hart cyclus en kunnen 
ervoor zorgen dat er weer druk staat in het aneurysma. Dit hoofdstuk laat zien 
dat er excellente interobserveer overeenkomst is voor alle positie en appositie 
parameters voor de nieuwe CT-analyse software [ICC tussen 0.821-0.995]. 

In deel Ib worden EndoAnchors ter preventie en voor het oplossen van endoleaks 
besproken. In hoofdstuk vier wordt de associatie tussen het plaatsen en het 
succesvol oplossen van endoleaks onderzocht. In totaal werden er 560 
EndoAnchors geplaatst in 86 patiënten. Daarvan werd 29% niet goed en buiten 
hun aanbevolen gebruik geplaatst; boven de endograft of op een positie waar er 
een 2 mm gat tussen de endograft en aorta wand zat. Alleen EndoAnchors zijn 
niet in staat om zulke gaten te dichten waardoor een endoleak bij een gat niet 
wordt opgelost door het plaatsen van EndoAnchors. Dan moeten extra materialen 
gebruikt worden, zoals extensie cuffs. Goed penetrerende EndoAnchors hadden 
een hoek ten opzichte van de aorta wand dichter bij de 90° dan EndoAnchors die 
niet goed of helemaal niet penetreerden. Het niet goed kunnen plaatsen van 
EndoAnchors zou voorkomen kunnen worden door nauwkeurige preoperatieve 
planning, door optimaal gebruik te maken van plaatsingstechnieken en door een 
diepgaande kennis van het aanbevolen gebruik van EndoAnchors. In hoofdstuk 
vijf wordt de duurzaamheid van succesvol penetrerende EndoAnchors 
onderzocht. In totaal werden bij 54 patiënten, 360 EndoAnchors geplaatst. 
Daarvan hadden 187 (51.9%) EndoAnchors een initieel goede penetratie waarvan 
er 182 (97.4%) goede penetratie bleven houden na 13 [8-23] maanden follow-
up. Van de 5 EndoAnchors die niet goed bleven, penetreerden er 4 twijfelachtig 
en 1 penetreerde niet. De duurzaamheid van EndoAnchors is goed na een jaar 
follow-up.  

In deel II van het proefschrift worden de complicaties en oorzaken van 
complicaties na EVAS onderzocht. In hoofdstuk zes wordt onderzocht of er vocht 
uittreding uit intraluminale trombi is als er druk op wordt uitgeoefend. Dit zou 
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ervoor kunnen zorgen dat het volume van abdominale intraluminale trombi 
afneemt tijdens en na EVAS, waardoor de stabiliteit van de EVAS configuratie in 
de abdominale aorta in het geding komt. Bij 21 patiënten zijn de intraluminale 
trombi verkregen tijdens een open abdominale aneurysma operatie. De trombi 
zijn uitgeperst in een compressie opstelling met een druk van 200 mmHg 
(vergelijkbaar met EVAS). In totaal werd er gemiddeld 5.7 mL (inter-kwartiel 
range van 8.4 mL) vloeistof verplaatst. Histologisch onderzoek liet een 
vermindering van de mediale laag van de trombi zien. Dit was het resultaat van 
compressie van de vochthoudende canaliculi in de mediale laag. Vocht 
verplaatsing kan dus effect hebben op de stabiliteit van de endobags en de 
stentframe.  

In hoofdstuk zeven wordt de invloed van verschillende endograft configuraties 
op de aorta polsgolfsnelheid en structurele stijfheid in een in-vitro aorta model 
getest. Drie verschillende abdominale endografts (AFX, Endurant II en de Nellix) 
werden geïmplanteerd in identieke silicone aneurysma modellen. In een silicone 
model werd geen endograft (controle) geplaatst en een ander silicone model 
bevatte een aorta tube graft (Gelweave). De polsgolfsnelheid was significant lager 
in de controle groep in vergelijking met de AFX, Endurant, Nellix en tube graft 
modellen (13.00 ± 1.20, 13.40 ± 1.17, 18.18 ± 1.20, 16.19 ± 1.25 en 15.41 ± 
0.87 m s−1, respectievelijk (P < 0.05)). De structurele stijfheid van de AFX was 
significant lager in vergelijking met het controle model (4718N m−1 versus 5115N 
m−1 (P < 0.001), respectievelijk), terwijl alle andere modellen een hoger 
structurele stijfheid lieten zien. Endograft plaatsing in de silicone modellen zorgde 
voor een hogere polsgolfsnelheid vergeleken met het silicone model zonder 
endograft. Alle modellen lieten een grotere structurele stijfheid zien over het 
gemeten traject in vergelijking met het controle model, op het AFX model na.  

In hoofdstuk acht wordt onderzocht hoe nauwkeurig de 3D positie van het Nellix 
stentframe en veranderingen in positie bepaald kunnen worden. Een methode 
wordt beschreven en gevalideerd voor de kwantificatie en visualisatie voor deze 
3D positie bepaling. De stentframes van de EVAS kunnen namelijk naast distale 
migratie ook lateraal verplaatsen en er kan stentframe buiging voorkomen in het 
aneurysma. De normale definitie van distale migratie gaat voor EVAS dus niet op. 
De methode kan een nauwkeurige 3D positie van de EVAS configuratie bepalen, 
waardoor kleine veranderingen zichtbaar worden die met een standaard CTA niet 
zichtbaar zijn. In het hoofdstuk worden drie types verplaatsing geïdentificeerd: 
verplaatsing van het proximale en/of distale eind van de stentframes, laterale 
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verplaatsing van een of beide stentframes, en het buigen van de stentframes. 
Goede interobserveer overeenkomst werd gevonden voor de maximale 
verandering in stent tot stent afstand (ICC 0.070, p <0.05) met een gemiddeld 
absoluut verschil van 0.5 mm [interkwartiel range van 0.3-0.7 mm]. Perfecte 
interobserveer overeenkomst werd gevonden voor alle andere 
verplaatsingsparameters (ICC: 0.877 – 0.958) met een gemiddeld absoluut 
verschil tussen de 0.2 mm en 0.7 mm. Daarnaast kan de verplaatsing 
voorspellend zijn voor verminderde sealing en stabiliteit van de Nellix 
endosysteem.  

In hoofdstuk negen wordt de initiële proximale plaatsing en seal van de Nellix 
endograft onderzocht door gebruik te maken van CTA analyse software. De EVAS 
techniek is gebaseerd op de complete sealing van de aneurysma mantel en aorta 
nek. De CTA analyse software kan de oppervlakte in de aorta nek berekenen dat 
niet gebruikt wordt voor deze sealing. Dit is het oppervlak tussen de nier arteriën 
en de endobags van het Nellix systeem. Dit hoofdstuk laat zien dat de helft van 
de potentiele seal niet gebruikt wordt door een te lage positionering van de 
endograft (4 tot 5 mm onder de nier arteriën). Dit kan komen door het gebrek 
aan radiopaque markers op de endobags, waardoor deze tijdens de procedure 
moeilijk accuraat te plaatsen zijn. De lage plaatsing kan ook de oorzaak zijn van 
de hoger dan verwachtte complicatie aantallen na EVAS.  

Om risico factoren te vinden voor het krijgen van complicaties na EVAS, worden 
in hoofdstuk 10 de peroperatieve anatomische karakteristieken geïdentificeerd 
die complicaties na EVAS voorspellen. In totaal werden de preoperatieve 
anatomische karakteristieken van 261 EVAS patiënten uit 3 grote EVAS centra in 
Nederland gemeten. De regressie analyse laat zien dat grote aorta nek diameter, 
korte aorta nek lengte en de ratio tussen de maximale aneurysma diameter en 
aneurysma lumen diameter preoperatieve anatomische voorspellers zijn voor 
migratie van de endograft (≥5mm), endoleak (allen) en aneurysma groei 
(>5mm). De optimale afkap punten zijn 21.3 mm voor nek diameter, 18.5 mm 
voor nek lengte en 1.35 voor de aneurysma diameter ratio. Daarnaast werden in 
2016 de gebruikers instructies aangepast om het aantal complicaties te 
verminderen. Ondanks deze aanpassing hadden nog steeds 28% van de patiënten 
migratie, een endoleak en/of aneurysma groei.       

Conclusie 
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Kleine veranderingen in EVAR en TEVAR kunnen worden gedetecteerd met CT-
analyse software. Vroege detectie van deze veranderingen kunnen ervoor zorgen 
dat minder invasieve en dure re-interventies gedaan moeten worden voordat 
ernstige complicaties optreden. Daarnaast kan de software zorgen voor een betere 
patiënt specifieke follow-up.  

Bijna 30% van alle EndoAnchors die geplaatst worden bij acute of late endoleaks 
zijn niet goed geplaatst. In het overgrote deel komt dit door het gebruikt van de 
EndoAnchors buiten hun specificaties. Daarom is nauwkeurige preoperatieve 
planning, het optimale gebruik van intra-operatieve plaatsingstechnieken en het 
volgen van de gebruikers instructies erg belangrijk. Als EndoAnchors correct 
geplaatst worden is de duurzaamheid goed.  

Preoperatieve anatomische karakteristieken voor het ontstaan van migratie 
(≥5mm), endoleak (allen) en aneurysma groei (> 5mm) na EVAS zijn een grote 
nek diameter, korte aorta nek en de ratio tussen de maximale aneurysma 
diameter en de aneurysma lumen diameter. Ondanks het aanpassen van de 
gebruikers instructies komen deze complicaties nog steeds voor in 30% van de 
patiënten na middellange follow-up duur. Deze complicaties kunnen het gevolg 
zijn van een onstabiele configuratie van de huidige generatie van Nellix 
endosystemen in de abdominale aorta. Lange termijn data is nodig om de 
duurzaamheid en de toekomst voor de huidige Nellix systemen te bepalen. Tot 
dan moet het gebruik van EVAS gestopt worden.     
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