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SAMENVATTING 

In dit proefschrift worden verschillende aspecten onderzocht van het stellen van de 

diagnose, de behandeling en de uitkomst van patiënten met perifeer arterieel 

vaatlijden (PAV) en in het bijzonder met kritieke ischemie (KI). 

De diagnostische accuratesse van computed tomography angiography (CTA) voor het 

aantonen van een occlusie, een > 50% stenose of een normaal bloedvat in patiënten 

met PAV wordt beschreven in hoofdstuk 2. Wij hebben een meta-analyse gedaan 

naar de diagnostische waarde van CTA in vergelijking met intra-arteriële digitale 

subtractie angiografie voor het aantonen van een > 50% stenose of een occlusie in 

de aorto-iliacale, femoropopliteale of crurale arteriën in patiënten met PAV. De 

studies die in aanmerking kwamen, includeerden hoofdzakelijk patiënten met 

claudicatio intermittens (CI). CTA identificeerde occlusies correct in 94% van de 

segmenten, de aanwezigheid van een meer dan 50% stenose in 87% van de 

segmenten en de afwezigheid van een significante stenose in 96% van de segmenten. 

Overstagering kwam voor in 8% van de segmenten en onderstagering in 15% van de 

segmenten. We hebben geconcludeerd dat CTA een accurate modaliteit is voor het 

aantonen van de aanwezigheid en uitgebreidheid van PAV in patiënten met CI. Er is 

weinig onderzoek gedaan naar de accuratesse van CTA in patiënten met KI, dus 

conclusies voor deze groep patiënten kunnen niet worden getrokken. Tevens kunnen 

er geen definitieve conclusies worden getrokken wegens methodologische zwakheden 

van de beoordeelde studies. 

 

Wanneer eenmaal de locatie en uitgebreidheid van de laesies in KI is vastgesteld 

kunnen deze behandeld worden op twee manieren, ofwel chirurgisch ofwel percutaan. 

De twee meest gebruikelijke percutane technieken zijn percutane transluminale 

angioplastiek (PTA) of subintimale angioplastiek (SA). PTA werd voor het eerst 

beschreven door Charles Dotter in 19641 en in het begin van de jaren negentig werd 

SA ontdekt.2,3 SA wordt nu toegepast door veel endovasculaire specialisten over de 

gehele wereld. In hoofdstuk 3 hebben we een systematische review gedaan naar de 

resultaten van SA voor PAV. Matige kwaliteit van methodologie en verslaglegging 

stonden een meta-analyse in de weg. Technisch succes van SA varieerde tussen de 

80 en 90%, met minder succes voor crurale laesies in vergelijking met 

femoropopliteale laesies. Complicaties waren niet ernstig and complicaties cijfers 

varieerden tussen de 8 en 17%. Primaire patency na een jaar was ongeveer 50%, 

waarbij een hoog percentage limb salvage, tussen de 80 en 90 %, en klinisch succes 

was tussen de 50 en 70%. Gebaseerd op deze resultaten kan SA een belangrijke rol 

spelen in de behandeling van PAV, met name in het geval van KI. Ondanks matige 
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patency na 1 jaar kan SA mogelijk dienen als ‘tijdelijke bypass’ voor wond genezing 

en behoud van het been. 

 

In hoofdstuk 4 hebben we SA geëvalueerd in patiënten met KI veroorzaakt door 

lange crurale occlusies, die waren gepland voor een amputatie vanwege het 

ontbreken van chirurgische opties voor revascularizatie. In een periode van 17 

maanden hebben we 26 benen geëvalueerd. Technisch succes van SA was hoog, 

88%. Uiteindelijk was er in 10 van de 26 benen geen amputatie nodig. Een grote 

amputatie was onvermijdelijk in 10 benen (7 onderbeens amputaties en 3 

bovenbeens amputaties). Cumulatieve afwezigheid van grote amputatie na 12 

maanden was 59% (standaard error 11%). In 6 benen kon amputatie beperkt 

worden tot een kleine amputatie. Zeven patiënten (28%) overleden gedurende 

follow-up. SA van de crurale arteriën lijkt een waardevolle behandelingsoptie ter 

voorkoming van een grote amputatie in patiënten met KI die afstevenen op een 

amputatie vanwege afwezigheid van chirurgische opties. 

 

Ondanks alle verschillende revascularizatie methoden is een amputatie in veel 

patiënten uiteindelijk toch onvermijdelijk. In hoofdstuk 5 hebben we de functionele 

uitkomst geëvalueerd van door-de-knie amputaties en bovenbeens amputaties bij 

patiënten in het laatste stadium van KI. Functionele uitkomst was gericht op het 

dragen van een prothese en loopvermogen. Van 1997 tot en met 2006 werden er 39 

door-de-knie (53%) en 34 bovenbeens amputaties (47%) uitgevoerd. Acht (21%) 

van de 39 door-de-knie amputaties moest worden geconverteerd naar een 

bovenbeens amputatie. Vijftig patiënten (24 bovenbeens amputaties, 26 door-de-

knie amputaties) waren beschikbaar voor follow-up om functionele uitkomst te 

bepalen. Gedurende follow-up liep 71% van de patiënten met een bovenbeens 

amputatie en 69% van de patiënten met een door-de-knie amputatie niet met een 

prothese en liep 29% van de bovenbeens amputaties en 27% van de door de knie 

amputaties ongeveer 50 meter. Concluderend kan slechts een klein gedeelte van de 

patiënten lopen met een prothese en moeten veel door-de-knie amputaties 

uiteindelijk worden geconverteerd naar een hoger niveau. Gebaseerd op deze 

resultaten is een rechtstreeks bovenbeens amputaties te verkiezen boven een door-

de-knie amputatie, indien het juiste niveau van amputatie betwijfeld wordt. 

 

Tenslotte is het belangrijk om het effect van een behandeling te meten. Wat bepaalt 

tevredenheid voor een patiënt na een behandeling? Wanneer is een behandeling 

succesvol vanuit het gezichtspunt van een clinicus? In welke mate zijn perfusie 

parameters belangrijk en wat is de positie van kwaliteit van leven en niveau van 

activiteiten van het dagelijks leven als uitkomst maten? In hoofdstuk 6 presenteren 
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we een zoektocht naar de beste maat om het effect van een behandeling te meten. 

In studies naar PAV gebruiken we allemaal verschillende eindpunten, zoals maximale 

en pijnvrije loopafstand, enkel/arm index, limb salvage, patency van een 

vaatprothese en kwaliteit van leven. In de spreekkamer echter is het antwoord op de 

vraag ‘hoe gaat het met u’ de belangrijkste maat van effect. Welke eindpunten 

komen het dichtst bij het antwoord op deze vraag? Is dat een enkel/arm index of is 

kwaliteit van leven een beter eindpunt? 

 

In hoofdstuk 7 hebben we de AMC Linear Disability Score (ALDS) geëvalueerd in 62 

patiënten met CI en KI. We vergeleken de ALDS met de Vascular Quality of Life 

Questionnaire (VascuQol). Behalve 4 andere domeinen heeft de VascuQol een domein 

Activity, welke hetzelfde aspect van gezondheid meet als de ALDS doet. De 

gemiddelde ALDS was significant hoger in patiënten met CI (gemiddelde 80, 

standaard deviatie (SD) ±10) in vergelijking met patiënten met KI (gemiddelde 64, 

SD ±18). Interne consistentie van de ALDS, uitgedrukt in Cronbach’s α coëfficiënt, 

was uitmuntend (α > 0.90). Er was een sterke samenhang tussen de ALDS en het 

invaliditeits gerelateerde Activity domein van de VascuQol (r = 0.64), waarmee 

convergente validiteit werd bevestigd. Concluderend is de ALDS een veelbelovend 

klinimetrisch instrument om mate van invaliditeit te meten in patiënten met 

verschillende stadia van PAV. 

 

In hoofdstuk 8 hebben we een cohort beschreven van 92 patiënten met KI in wie 

we kwaliteit van leven (KvL) en mate van invaliditeit hebben bepaald. 

Tevens hebben we de relatieve bijdrage onderzocht van multipele factoren die deze 

functionele gezondheids indices kunnen verklaren. KvL, gemeten met de VascuQol, 

van 3.0 ± SD 0.9. Niveau van invaliditeit, gemeten met de ALDS, was 65, ± SD 19. 

De ALDS was significant lager in vrouwen, patiënten die een stroke hadden gehad en 

oudere patiënten. De combinatie van deze 3 karakteristieken verklaarde 24% van de 

variantie van de scores op de ALDS. Echter, zowel in de univariate als in de 

multivariate analyse konden we geen significante factoren aantonen die het niveau 

van KvL konden verklaren. De VascuQol en de ALDS verschilden niet tussen 

patiënten met rustpijn of ischemisch weefselverlies. 

IMPLICATIES VOOR DE KLINISCHE PRAKTIJK 

Resultaten van dit proefschrift laten zien dat CTA een accuraat instrument is om de 

aanwezigheid en uitgebreidheid van PAV aan te tonen, in het bijzonder in patiënten 

met CI. Een recent onderzoek liet ook zien dat CTA en MRA (magnetische resonantie 

angiografie) klinisch meer bruikbaar waren als initiele test in de diagnostische work-

up van patiënten met PAV dan met echo Doppler. Tevens lieten ze zien dat CTA een 
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kostenbesparing oplevert ten opzichte van zowel MRA als echo Doppler.4 Echter, 

lokale beschikbaarheid, ervaring, stralingsdosis en contrast media die nodig zijn voor 

de scan zijn belangrijke factoren om in beschouwing te nemen bij niet-invasief 

onderzoek naar PAV. De meeste studies die we in onze meta-analyse hebben 

geïncludeerd betroffen studies met patiënten met CI. Echter, de eerste stap in de 

behandeling van CI is gesuperviseerde looptraining, wat beeldvorming overbodig 

maakt.5,6 Enkel in het geval van falen van gesuperviseerde looptraining is 

beeldvorming nodig in patiënten met CI. 

Wij hebben aangetoond dat SA behoud van het been kan opleveren, alhoewel de 

lange termijn patency van de gerevascularizeerde segmenten matig is. SA moet 

worden overwogen in de behandeling van patiënten met KI. Zelfs als laatste optie om 

het been van een patiënt te behouden in vergevorderd PAV kan SA behoud van been 

geven. Daarom moeten patiënten naar een interventie-radioloog worden gestuurd 

voordat een amputatie plaats vindt. 

Ondanks voortschrijdende technieken is een grote amputatie toch nodig in veel 

patiënten met KI.6 Een onderbeens amputatie is te verkiezen omdat behoud van het 

kniegewricht betere revalidatie uitkomsten en dus beter functionele uitkomst biedt.7 

In een substantieel deel van de patiënten is zelfs een onderbeens amputatie geen 

optie meer vanwege voortschrijdende necrose of rustpijn en de enige over gebleven 

opties zijn een door-de-knie amputatie of bovenbeens amputatie. 

Resultaten van dit proefschrift laten zien dat de revalidatie uitkomsten gelijk zijn van 

patiënten na een door-de-knie of bovenbeens amputatie. Mede gelet op de korte 

levensverwachting en comorbiditeit van patiënten gepland voor amputatie, verdient 

een primaire bovenbeens amputatie de voorkeur boven een door-de-knie amputatie, 

wanneer er twijfel is over het juiste amputatie niveau. 

 

Wij onderzochten verschillende eindpunten die vaak gebruikt worden binnen de 

vaatchirurgie. Er is geen ultieme uitkomst parameter. De waarde van een effect maat 

hangt af van het type studie en de onderzoeksvraag. Naar onze mening moet het 

meten van effect van een behandeling gebaseerd zijn op zowel parameters vanuit 

patiënten perspectief als vanuit het perspectief van de dokter. KvL is een essentieel 

deel van uitkomstmetingen en niveau van functioneren, als dimensie van KvL, is 

mogelijk nog beter bruikbaar. 

Wij hebben een nieuw, generiek instrument geïntroduceerd in PAV voor het meten 

van het vermogen om activiteiten van het dagelijks leven uit te voeren, de AMC 

Linear Disability Score (ALDS). Het instrument is al onderzocht in patiënten met de 

ziekte van Parkinson, reumatoïde artritis en beroerte met positieve resultaten. In 

patiënten met PAV liet de ALDS goede klinimetrische eigenschappen zien met 

betrekking tot interne consistentie, klinische validiteit en construct validiteit. In de 
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evaluatie van het effect van een behandeling voor PAV kan de ALDS bruikbaar zijn. 

Voor introductie in de klinische praktijk moeten nog wel wat zaken onderzocht 

worden. De relatie met KvL is onbekend en het onduidelijk of een geslaagde 

behandeling ook resulteert in een hogere ALDS. 

KRITISCHE KANTTEKENINGEN 

Bij het bestuderen van patiënten met KI loopt men tegen veel zaken aan betreffende 

patiënten populatie, inclusie van patiënten en follow-up. 

 De patiënten populatie met KI is erg heterogeen. Rustpijn, ulcera en 

gangreen van het been kunnen worden veroorzaakt door chronisch atherosclerotisch 

vaatlijden, maar ook door thrombi van een aneurysma van de arteria poplitea of 

proximale arteriën, of de ziekte van Buerger, of diabetes mellitus. Diabetici zouden 

moeten worden gezien als een aparte entiteit. De pathogenese van een ulcus bij 

diabetes is een combinatie van neuropathie van de perifere zenuwen en arteriële 

insufficiëntie. Naast de etiologie bestaat er ook grote variatie in symptomen van KI. 

Sommige patiënten hebben slechts een klein defect op een van hun tenen, terwijl 

anderen meerdere grote ulcera hebben. 

 De incidentie van KI neemt toe met de leeftijd. Het is bekend dat leeftijd en 

aanwezigheid van risicofactoren voor cardiovasulaire ziekte geassocieerd zijn met 

vasculaire cognitieve stoornissen en vasculaire dementie.8 Gedurende inclusie van 

ons cohort met consecutieve patiënten met KI waren veel patiënten niet in staat 

geïnformeerde toestemming te geven vanwege een cognitieve stoornis. Dit heeft 

geleid tot inclusie van slechts een gedeelte van de populatie met KI en dus tot 

vertekende resultaten. Tevens is het onbekend hoeveel patiënten met KI worden 

behandeld door hun huisarts en nooit in het ziekenhuis zullen komen. De resultaten 

van onze prospectieve cohort studie zijn daarom alleen maar representatief voor 

niet-cognitief gestoorde patiënten die worden behandeld in het ziekenhuis. 

 In deze prospectieve cohort studie wilden we follow-up van 1 jaar bereiken. 

Echter, zoals ook uit de literatuur bekend is, is de mortaliteit van patiënten met 

chronische KI in het eerste jaar na presentatie 20%.6 Slechts een minderheid is 

direct een consequentie van het vaatlijden aan de benen, de meeste patiënten 

overlijden aan complicaties gerelateerd aan coronaria lijden of cerebrovasculaire 

ziekte.9 

Deze mortaliteit resulteert in incomplete follow-up. Op hetzelfde moment laten deze 

getallen ook zien dat de behandeling van KI gezien moet worden als palliatief. De 

consequentie van palliatieve behandeling is dat deze compleet gericht is op comfort 

van de patiënt. Grote, invasieve operaties en lang ziekenhuis opnames verhogen dit 

comfort niet. 
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We hebben verschillende behandelingsoptie geëvalueerd voor patiënten met het 

laatste stadium van KI. Nogmaals willen we benadrukken dat therapie keuze 

gebaseerd moet zijn op de individuele patiënt.10 Patiënt karakteristieken, 

comorbiditeit, niveau van fysiek functioneren en niveau van mobiliteit voor de 

interventie zijn belangrijke factoren voor het bepalen van soort therapie.11 Tevens 

spelen expertise van de dokter en voorkeur van de dokter een belangrijke rol.12 

TOEKOMSTIGE RICHTINGEN 

Toekomstig onderzoek waarin het effect van een behandeling wordt gemeten moet 

meer gericht zijn op patiënt georiënteerde uitkomsten. Hoewel perfusie parameters 

nog steeds belangrijk zijn, is het belangrijkste doel van een behandeling verbetering 

van KvL door verlichting van de symptomen. Tevens, omdat behandeling op maat is 

gemaakt voor de individuele patiënt, is verbetering van KvL meer informatief dan een 

verbetering van de enkel/arm index. 

Om het effect van een behandeling te meten kan een cohort studie bruikbaar zijn om 

inzicht te krijgen in verschillende behandelingen. Echter, het beste bewijs wordt 

geleverd door gerandomiseerde studies waar vertekening van de resultaten door 

selectie uitgesloten kan worden. Ondanks grote inspanningen is het erg moeilijk om 

een grote populatie bij elkaar te krijgen die evengoed worden behandeld middels 

verschillende behandelingen.13 Daarom zijn goed uitgevoerde cohort studies ook 

essentieel. 

Tevens zijn patiënt georiënteerde uitkomst maten nodig om een behandeling op af te 

rekenen, in plaats van surrogaat eindpunten zoals doorgankelijkheid en target lesion 

revascularisation. Deze parameters kunnen belangrijk zijn, maar de klinische 

uitkomst moet worden bepaald door KvL. 

 

Het meten van fysiek vermogen verdient een meer prominente plaats in toekomstig 

onderzoek. Zoals bediscussieerd in dit proefschrift is KvL de meest belangrijke 

uitkomst vanuit patiënt perspectief, maar onderhevig aan andere determinanten, 

zoals persoonlijkheid. 

 

Vermogen om activiteiten van het dagelijks leven uit te voeren is eenvoudig, weinig 

beïnvloedbaar door andere factoren en nauw gerelateerd aan ziekte. Wij hebben 

laten zien dat de ALDS goede klinimetrische eigenschappen bezit in patiënten met 

PAV. Toekomstig onderzoek is nodig om de gevoeligheid van de ALDS te 

onderzoeken, of een geslaagde behandeling ook resulteert in een hogere ALDS, en 

test-retest betrouwbaarheid, of de ALDS hetzelfde blijft in een onveranderde patiënt, 

moet worden onderzocht. 
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Ook moeten we inzicht krijgen in het niveau van invaliditeit van patiënten met PAV 

en de associatie met KvL. In de behandeling van patiënten met PAV probeert de arts 

invaliditeit te verminderen. We verwachten een relatie tussen KvL en invaliditeit, 

echter deze is nog niet bevestigd. Wanneer deze zaken onderzocht zijn kan de ALDS 

gebruikt worden in de klinische praktijk, bijvoorbeeld voor het meten van het effect 

van een behandeling en later een rol spelen in het toewijzen van een behandeling. In 

de behandeling van PAV kan de techniek nog slechts marginaal worden verbeterd, 

maar in het toewijzen van de behandeling is nog steeds ruimte voor verbetering, 

mogelijk met het gebruik van patiënt georiënteerd instrumenten. 
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