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samenvatting in het neDerlanDs

Coiling wordt in toenemende mate toegepast als behandeling voor intracraniële 

aneurysma’s, met gunstige resultaten op de korte termijn. Een nadeel van coiling is het 

risico op heropening van het aneurysma op langere termijn meestal door inklinking 

van de coils met het inherente risico op een herhaalde bloeding. Om heropende 

aneurysma’s te detecteren wordt herhaald beeldvormend onderzoek gedurende langere 

tijd geadviseerd. Tot op heden is niet duidelijk hoe lang en hoe frequent patiënten met 

een gecoild intracranieel aneurysma vervolgd moeten worden en of er subgroepen 

zijn met een hoger of lager risico op heropening. In dit proefschrift proberen we deze 

vraagstukken op te lossen.

In HOOFDSTUK 2 hebben we een systematische literatuurstudie uitgevoerd 

naar de resultaten van beeldvormend vervolgonderzoek bij patiënten met gecoilde 

intracraniële aneurysma’s. We vonden 42 studies van meer dan 50 patiënten met 

vervolgonderzoek, in totaal meer dan 8000 aneurysma’s. De mate van occlusie van 

een gecoild aneurysma hebben we uitgedrukt als adequaat of incompleet. Adequate 

occlusie betekent een volledige of bijna volledige afdichting van het aneurysma met 

coils. Incomplete occlusie betekent dat een deel van het aneurysma niet afgesloten 

is (figuur 1). Met coiling kan ongeveer 90% van de aneurysma’s initieel adequaat 

worden afgesloten, bij 10% blijft een deel van het aneurysma nog open. Beeldvormend 

vervolgonderzoek toonde heropening na verloop van tijd bij 21% van de aneurysma’s. 

Omdat de vervolgduur van de studies sterk varieerde, was het niet mogelijk het 

tijdstip van heropening te bepalen. Het bleek dat ongeveer de helft van de heropende 

aneurysma’s wordt bijbehandeld, de andere helft niet, omdat het technisch moeilijk is 

door ongunstige geometrie van de vaten of omdat het niet geïndiceerd is in de klinische 

context van de individuele patiënt. Combinatie van de geïncludeerde studies liet zien 

dat aneurysma’s gelokaliseerd in de posterieure circulatie en aneurysma’s groter dan 

10 mm een verhoogd risico hebben op zowel vroege als late heropening en dus ook voor 

bijbehandeling. 

Eerdere studies rapporteerden tegenstrijdige bevindingen over het tijdstip van 

heropening van gecoilde aneurysma’s. Sommige vonden meer heropende aneurysma’s 

bij langere vervolgduur, andere claimen dat vrijwel alle aneurysma heropeningen 

zich voordoen binnen 6 maanden na coiling. Deze tegenstrijdigheid is verwarrend in 

de dagelijkse klinische praktijk: als meer heropende aneurysma’s gevonden worden 

bij langer vervolg dan zou herhaald beeldvormend vervolgonderzoek nodig zijn bij 
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alle aneurysma’s om deze late heropening te detecteren. Als gecoilde aneurysma’s die 

adequaat afgesloten zijn bij het 6 maanden vervolgonderzoek echter niet later alsnog 

heropenen, dan zou herhaald vervolg niet nodig zijn. In HOOFDSTUK 3 presenteren 

we een lange termijn MR angiografie vervolg studie (LOTUS) van 400 patiënten met 

440 adequaat afgesloten aneurysma’s op het eerste beeldvormende vervolg onderzoek 

6 maanden na coiling (ongeveer 80% van alle gecoilde aneurysma’s). De gemiddelde 

vervolgduur was 6 jaar. We concludeerden dat als een aneurysma adequaat is afgesloten 

na 6 maanden, de kans op heropening waarvoor bijbehandeling nodig is in de volgende 

4.5- 12.9 jaar zeer laag is (<1%). Late heropening van aneurysma’s in deze grote 

subgroep van patiënten was met 3% infrequent. Risicofactoren voor heropening waren 

aneurysma’s groter dan 10 mm (odds ratio 4.7) en locatie op de basilaristop (odds ratio 

3.9). 

Beeldvormend vervolgonderzoek wordt niet alleen gebruikt om de occlusiestatus 

van gecoilde aneurysma’s te bepalen maar ook voor detectie van nieuw ontstane 

aneurysma’s en groei van additionele onbehandelde aneurysma’s. Een substantieel deel 

van patiënten met een gecoild aneurysma heeft nog andere aneurysma’s die vaak niet 

worden behandeld omdat ze zeer klein zijn. Men is er steeds meer van doordrongen 

dat een aneurysma niet een eenmalige gebeurtenis is, maar waarschijnlijk een uiting 

van een gegeneraliseerde ziekte van de intracraniële bloedvaten. Dit betekent ook dat 

een patiënt die eenmaal een aneurysma heeft gehad later mogelijk nieuwe aneurysma’s 

zal ontwikkelen. Er is weinig bekend over de groeisnelheid van kleine onbehandelde 

aneurysma’s en de frequentie en het tijdstip van het ontstaan van nieuwe aneurysma’s 

en dus over de noodzaak van beeldvormend vervolg onderzoek. In HOOFDSTUK 4 

presenteren we de 5-jaars incidentie van groei van onbehandelde aneurysma’s en 

ontwikkeling van nieuwe aneurysma’s bij 276 patiënten met een gecoild aneurysma. 

Na 5 jaar vonden we nieuwe aneurysma’s bij minder dan 1% van de patiënten. Groei 

van onbehandelde aneurysma’s trad op bij 8% van de patiënten maar meestal was deze 

groei minimaal en bijbehandeling of verder vervolgonderzoek werd niet nodig geacht. 

De opbrengst van vervolgonderzoek met MR angiografie na 5 jaar in de zin van detectie 

van additionele aneurysma’s die behandeld moesten worden was zeer laag (1%). Uit 

de resultaten van de twee studies uit de hoofdstukken 3 en 4 kunnen we concluderen 

dat het niet zinvol is om 5 jaar na coiling te screenen met MR angiografie, noch voor de 

detectie van late heropening, noch voor detectie van nieuwe aneurysma’s of groei van 

additionele aneurysma’s. 

Voor patiënten zou lange termijn vervolgonderzoek voor detectie van heropening 

van gecoilde aneurysma’s en groei van nieuwe aneurysma’s aan de ene kant opluchting 
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kunnen geven als de uitslag goed is maar aan de andere kant ook angst kunnen 

veroorzaken wanneer kleine additionele aneurysma’s worden gevonden die vervolgens 

niet behandeld worden. In HOOFDSTUK 5 hebben we deelnemers aan onze lange 

termijn MR angiografie vervolg studie na coiling verzocht vragenlijsten in te vullen 

over stemming en angst. Van de 120 deelnemers rapporteerde de helft een probleem 

te hebben met angst of depressieve gevoelens ten tijde van de MR angiografie. 

Patiënten met gecoilde aneurysma’s die meer dan 5 jaar na coiling vervolgd werden zijn 

vaker angstig en hebben vaker depressieve gevoelens dan de algemene Nederlandse 

populatie. Een negatieve uitslag (geen nieuwe bevindingen) als goed nieuws voor de 

patiënt zorgde slechts voor een kortdurend gevoel van opluchting maar verlaagde angst 

en depressieve gevoelens niet substantieel na 3 maanden. Geen enkele patiënt had 

echter spijt van deelname aan het vervolgonderzoek. Verrassend was, dat een positieve 

uitslag (met nieuwe bevindingen) noch de kwaliteit van leven beïnvloedde, noch een 

toegenomen angst veroorzaakte voor een nieuwe bloeding. De beslissing om patiënten 

met een gecoild intracranieel aneurysma lange termijn vervolg onderzoek aan te bieden 

zou dus alleen gemaakt moeten worden op basis van klinische relevantie, geruststelling 

als voornaamste doel is niet voldoende. 

In HOOFDSTUK 6 hebben we de subgroep geëvalueerd van patiënten met een 

gecoild aneurysma dat incompleet afgesloten is bij het eerste vervolg onderzoek na 6 

maanden. Het betreft hier ongeveer 20% van alle patiënten met een gecoild aneurysma. 

De klinische en angiografische resultaten op lange termijn zouden enorm kunnen 

verschillen van hun adequaat afgesloten tegenhangers. We hebben een retrospectieve 

studie uitgevoerd bij 124 patiënten met een incompleet afgesloten aneurysma. Naast de 

klinische en angiografische resultaten en het aantal bijbehandelingen op lange termijn 

werd vooral gelet op het vóórkomen van late complicaties door een nieuwe bloeding, 

voortgaande groei van het aneurysma of door complicaties van de bijbehandelingen. 

We concludeerden dat een strategie van beeldvormend vervolgonderzoek en zo 

mogelijk bijbehandeling, leidt tot een lage incidentie van late complicaties. Bloedingen 

en toenemend massa effect door voortdurende groei van het gecoilde aneurysma waren 

even vaak verantwoordelijk voor deze late complicaties. Er waren geen complicaties van 

bijbehandelingen of angiografische vervolgonderzoeken. Aneurysma’s in de posterieure 

circulatie waren oververtegenwoordigd in ons cohort. Groeiende gecoilde aneurysma’s 

waren vooral grote basilaristop aneurysma’s die hersenstamcompressie veroorzaakten 

met een slechte prognose op de korte termijn.
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Deels gethromboseerde aneurysma’s die zich presenteren met massa effect 

vormen een zeer kleine subgroep van endovasculair behandelde aneurysma’s (4% 

in ons cohort), met al bekende veel slechtere angiografische en klinische resultaten 

dan aneurysma’s zonder intraluminale thrombus. Omdat deze aneurysma’s zelden 

voorkomen was deze groep nog nooit beschreven als afzonderlijke entiteit. In 

HOOFDSTUK 7 hebben we een retrospectieve studie verricht van 56 patiënten met 

een deels gethromboseerd aneurysma met klinisch massa effect en die endovasculair 

behandeld zijn, hetzij met coiling, hetzij door afsluiting van het moedervat. Dertig 

aneurysma’s waren gecoild en 26 waren behandeld met moedervat afsluiting. De 

resultaten op lange termijn van moedervat afsluiting waren veel beter dan die van 

coilen van deze aneurysma’s. Na moedervat afsluiting bleven alle aneurysma’s 

permanent afgesloten en de meeste aneurysma’s werden kleiner na verloop van tijd 

met vermindering van neurologische symptomen van massa effect. Na coiling was vaak 

bijbehandeling nodig, en sommige aneurysma’s bleven groeien met soms progressieve 

ernstige symptomen van massa effect. Voor deels gethromboseerde aneurysma’s heeft 

moedervat afsluiting duidelijk de voorkeur. Wanneer dit niet getolereerd wordt of niet 

mogelijk is, moeten chirurgische opties worden overwogen voordat wordt overgegaan 

tot coiling.

figuur 1. Mate van occlusie van een gecoild aneurysma (schematisch).
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conclusies

Voordat we de studies uit dit proefschrift uitvoerden, hebben we de volgende 

doelstellingen geformuleerd:

• Een systematische literatuurstudie verrichten naar angiografische resultaten 

en bijbehandeling na coiling van intracraniële aneurysma’s.

• De opbrengst en het psychologisch effect evalueren van MR angiografie 

vervolgonderzoek >5 jaar na coiling bij patiënten met adequate occlusie van 

het aneurysma op het eerste vervolg onderzoek na 6 maanden.

• Het evalueren van de klinische en angiografische resultaten op lange termijn 

bij patiënten met incomplete occlusie van een gecoild aneurysma op het eerste 

vervolgonderzoek na 6 maanden.

• Het bepalen van de klinische en angiografische resultaten op lange termijn 

na endovasculaire behandeling van patiënten met deels gethromboseerd 

aneurysma.

Na het uitvoeren van de studies die worden gepresenteerd in dit proefschrift, 

kunnen we het volgende concluderen:

• Van alle gecoilde aneurysma’s laat 21% heropening zien op beeldvormend 

vervolgonderzoek en 10% wordt bijbehandeld. Mogelijke risicofactoren voor 

vroege en late heropening gecombineerd zijn locatie van het aneurysma in de 

posterieure circulatie en aneurysma’s groter dan 10 mm.

• In de eerste 5-10 jaar na coiling is late heropening van het aneurysma, 

gedefinieerd als eerste keer heropenen na het eerste vervolgonderzoek na 

6 maanden, zeldzaam. Tevens is het ontwikkelen van nieuwe aneurysma’s 

en klinisch significante groei van additionele aneurysma’s zeldzaam. De 

opbrengst van MR angiografie vervolg 5-10 jaar na adequate coiling is dus zeer 

laag, in termen van het detecteren van heropening en additionele aneurysma’s 

die behandeld moeten worden. Beeldvormend vervolg onderzoek op de lange 

termijn kan worden overwogen in de klinische context van de individuele 

patiënt, bijvoorbeeld een jonge patiënt met multipele aneurysma’s of een 

patiënt met een groot aneurysma in de posterieure circulatie, maar het wordt 

niet aanbevolen indien het enige doel van follow-up geruststelling van de 

patiënt is.
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• Een strategie van beeldvormend vervolg onderzoek en zo mogelijk 

bijbehandeling wordt aanbevolen bij patiënten met een gecoild aneurysma 

dat incompleet is afgesloten op het eerste vervolg onderzoek na 6 maanden. 

Bijbehandeling na coilen en angiografische vervolg onderzoek hebben een zeer 

lage kans op complicaties. Gecoilde grote basilaristop aneurysma’s moeten 

frequenter en langduriger worden vervolgd om groei en heropening tijdig te 

ontdekken, zelfs na jarenlange stabiele occlusie. 

• Deels gethromboseerde aneurysma’s met massa effect die worden 

gecoild hebben een hogere kans op heropening, multipele behandelingen 

met mogelijke complicaties en continue groei, vergeleken met deels 

gethromboseerde aneurysma’s die worden behandeld met moedervat 

afsluiting. Behandeling van deze aneurysma’s moet bij voorkeur met 

moedervat afsluiting gebeuren en coiling moet alleen worden overwogen 

indien er geen andere chirurgische alternatieven zijn. Frequent en langdurig 

beeldvormend vervolgonderzoek wordt aanbevolen bij patiënten met deels 

gethromboseerde aneurysma’s die zijn gecoild. 
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imPlicaties

beeldvormend vervolg onderzoek van gecoilde aneurysma’s 
na het eerste vervolg onderzoek na 6 maanden. 
Bij alle gecoilde aneurysma’s is het eerste vervolgonderzoek na 6 maanden een cruciaal 

moment. Wij stellen de volgende schema’s voor, verdeeld in twee subgroepen:

Adequaat afgesloten gecoilde aneurysma’s na 6 maanden 
De grote meerderheid van patiënten in deze subgroep, die bestaat uit ongeveer 80% van 

alle gecoilde aneurysma’s, kan als genezen worden beschouwd. In eerdere literatuur is 

beschreven dat het jaarlijkse risico op ruptuur van additionele aneurysma’s en adequaat 

afgesloten aneurysma’s zeer laag is. Met dit gegeven in het achterhoofd, lijkt screening 

in de eerste 5-10 jaar niet zinvol. Een selecte groep patiënten heeft mogelijk wel baat 

bij screening na 5 jaar, zoals jonge patiënten met multipele aneurysma’s, patiënten met 

meerdere eerste- of tweedegraads familieleden met aneurysma’s, of patiënten met zeer 

grote aneurysma’s in de posterieure circulatie. Wanneer lange termijn beeldvorming 

wordt overwogen, is MR angiografie de beeldvormende techniek van keuze, bij 

voorkeur op een 3 Tesla scanner en zonder toediening van contrast. Ieder risico op 

complicaties door de methode van beeldvorming, zoals met 3-vaten angiografie, weegt 

zwaarder dan de lage verwachte opbrengst. 3 Tesla MR angiografie zonder contrast 

heeft niet alleen een verwaarloosbaar risico op complicaties, maar beeldt tegelijkertijd 

alle hersenbloedvaten af, waardoor het detecteren van nieuwe aneurysma’s en groei van 

onbehandelde additionele aneurysma’s mogelijk is. 

Incompleet afgesloten gecoilde aneurysma’s na 6 maanden 
Wanneer heropening van een gecoild aneurysma wordt gezien op het eerste 

vervolg onderzoek na 6 maanden, moet bijbehandeling worden overwogen. Zowel 

bijbehandelde als niet bijbehandelde heropende aneurysma’s moeten verder worden 

vervolgd, bijvoorbeeld initieel elke 2 jaar en later elke 3-5 jaar. Voor gecoilde grote 

basilaristop aneurysma’s en deels gethromboseerde aneurysma’s wordt frequenter 

beeldvormend vervolgonderzoek geadviseerd. 
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aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 
Het blijft onduidelijk of beeldvormend vervolg onderzoek na adequate coiling zinvol 

is na de eerste 5-10 jaar. Daarnaast moet nog worden opgehelderd of periodieke 

beeldvormende vervolgonderzoeken bij hoogrisico patiënten kosteneffectief is. 

Bewezen groei van aneurysma’s wordt gezien als risicofactor voor ruptuur, 

omdat aneurysmagrootte direct gerelateerd is aan ruptuurrisico en omdat groeiende 

aneurysma’s als instabiel kunnen worden beschouwd. Het is tot op heden niet duidelijk 

of patiënten met minimale groei (1 of 2 mm) van kleine additionele aneurysma’s baat 

hebben bij langdurige beeldvormende vervolgonderzoeken. 
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