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Samenvatting g 
Inn 1999 werden in Nederland 3769 percutane transluminale angioplastieken (PTA of 
'Dotterbehandeling'),, 1125 thrombo-endarterectomiëen (verwijderen van plaque van 
dee binnenkant van de slagader) en 3332 bypass operaties uitgevoerd in verband met 
symptomatischh perifeer arterièel vaatlijden (PAV) (bron: Prismant, Utrecht). In totaal 
werdenn 3628 patiënten behandeld na diagnostische angiografle, het traditionele "gou-
denn standaard" (of liever, referentie standaard) onderzoek voor het stellen van de dia-
gnosee PAV. Angiografle is een invasief onderzoek, heeft een gering risico op complica-
tiess en vereist vaak een korte opname. Nauwkeurige, niet-invasieve diagnostische tests 
zoudenn de noodzaak voor angiografle kunnen beperken. In de afgelopen 20 jaar is een 
groott aantal niet-invasieve tests voor diagnostiek van PAV beschikbaar gekomen. Deze 
testss kunnen worden verdeeld in tests die gebruikt worden voor screening op het vóór-
komenn van afwijkingen in de slagaders van de benen en tests voor het localiseren en 
graderenn van de ernst van die afwijkingen. Het doel van dit proefschrift was om de 
wetenschappelijkee onderbouwing voor het gebruik van niet-invasieve tests voor de dia-
gnostiekk van PAV na te gaan en om de mogelijkheid van een volledig niet-invasieve 
workupp te onderzoeken voor patiënten met ernstige ischemie van het been. 

Inn de inleiding in hoofdstuk 1 worden de resultaten beschreven van een systematisch 
literatuurr overzicht van onderzoeken die gepubliceerd werden tussen 1976 en 1993 
waarinn niet-invasieve diagnostische tests voor de evaluatie van PAV werden vergeleken 
mett angiografle als referentie test. In de 624 gevonden artikelen werd 697 keer een test 
geëvalueerd.. Na onafhankelijke beoordeling door drie onderzoekers bleven er 106 stu-
diess van voldoende methodologische kwaliteit over voor verdere analyse. De sensitivi-
teitt van anamnese en lichamelijk onderzoek (palpatie van pulsaties, auscultatie en de 
testt van Burger) varieerde tussen 64% en 96%, met een specificiteit tussen 62%o en 
85%o,, om significante afwijkingen ergens in de beenarteriën aan te tonen. Het meten 
vann de Enkel-Arm Index (EAI) met behulp van Doppler is een nuttige test voor screening. 
Bijj  een afkappunt van 0.97 was de sensitiviteit 94%> en de specificiteit 97%o voor het 
aantonenn van afwijkingen ergens in de beenarteriën. Er werden geen vergelijkende stu-
diess gevonden die bewijs leverden voor de vaak gehanteerde stelling dat de EAI bij 
patiëntenn met diabetes mellitus onbetrouwbaar is ten gevolge van niet-comprimeerbare 
voetarteriënn door mediasclerose. De looptest heeft geen beter onderscheidend vermo-
genn dan EAI meting, maar kan een indruk geven over de maximale loopafstand. De 
loopafstandd is echter een slecht reproduceerbare parameter. Segmentele bloeddrukmeting, 
Dopplerr signaal analyse en pols volume metingen zijn allen inferieur aan duplex scanning 
(DS)) en Magnetische Resonantie Angiografle (MRA) voor het localiseren en graderen 
vann afwijkingen in het aortoüiacale en femoropopliteale traject. De betrouwbaarheid 
vann angiografle als referentie test werd niet vaak onderzocht. Intra-arteriële Digitale 
Subtractiee Angiografle (iaDSA) lijk t het meest nauwkeurig voor het afbeelden van de 
onderbeensvaten.. Er werden discrepanties gerapporteerd tussen angiografle en intra-
arteriëlee drukmetingen (IAP). Sommigen hebben een voorkeur voor de functionele 
informatiee die IA P geeft, maar er is geen bewijs dat behandeling ingesteld op basis van 
IA PP de uitkomst van interventies kan beïnvloeden. 
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Tott 1994 waren er reeds 71 studies over evaluatie van de beenarteriën met DS gepu-
bliceerd.. Hoofdstuk 2 beschrijft een systematische review en meta-analyse van 16 studies 
diee DS en angiografie vergeleken voor de beoordeling van PAY De Piek Systolische 
Snelheidd (PSV) ratio bleek een nauwkeurige parameter om de ernst van afwijkingen te 
graderen.. De geschatte gepoolde sensitiviteit en specificiteit voor het aantonen van een 
stenosee > 50% of een occlusie in het aortoiliacale traject waren respectievelijk 86% 
(95%% BI, 80-91) en 97% (95% BI, 95-99) en respectievelijk 80% (95% BI, 74-85) en 
96%% (95% BI, 94-98) in het femoropopliteale traject. De nauwkeurigheid van DS voor 
beoordelingg van de onderbeensarteriën was lager met een sensitiviteit van 83% (95% 
BI,, 59-96) en een specificiteit van 84% (95% BI, 69-93). De hoge diagnostische nauw-
keurigheidd van DS voor beoordeling van het aortoiliacale en femoropopliteale traject 
makenn DS een betrouwbaar alternatief voor routine diagnostische angiografie. In ver-
schillendee management studies werd de geschiktheid van DS voor het verwijzen voor 
eenn PTA of operatie in patiënten met voornamelijk claudicatio intermittens bevestigd. 

Uitt de meta-analyse kwam naar voren dat DS nog onvoldoende was geëvalueerd voor 
beoordelingg van de onderbeensarteriën. Patiënten met ernstige ischemie van het onder-
beenn hebben over het algemeen afwijkingen op meerdere nivo's in de beenarteriën. Een 
nauwkeurigee beoordeling is technisch moeilijk, zowel met DS als angiografie, maar 
essentieell  om een interventie te kunnen plannen. Hoofdstuk 3 beschrijft een pilot studie 
vann DS voor beoordeling van de onderbeensarteriën vergeleken met angiografie. Pulse 
Generatedd Runoff (PGR) werd ook geëvalueerd, omdat het meer distale arteriën zou 
kunnenn aantonen dan angiografie. De pilot studie voldeed aan de verwachtingen waarop 
eenn prospectieve vergelijkende studie van DS, PGR en iaDSA voor beoordeling van de 
onderbeensarteriënn werd gestart. Deze studie wordt beschreven in hoofdstuk 4 en omvat 
1200 opeenvolgende patiënten met ernstige ischemie van het onderbeen. Doorgan-
kelijkheidd van de poplkeale, crurale en voetarteriën werd gegradeerd met B-Mode en 
Dopplerr parameters. De algehele overeenstemming tussen DS en iaDSA, uitgedrukt in 
gewogenn K-waardes, voor beoordeling van de poplkeale en crurale arteriën was redelijk, 
enn goed in de a. poplitea en a. tibialis anterior. De overeenstemming voor beoordeling 
vann de voetarteriën was redelijk. De sensitiviteit voor detectie van occlusies in de pop-
lkealee en crurale arteriën varieerde van 53% tot 81% met een specificiteit tussen 80% 
enn 96%. In 74/126 (59%) van de onderzochte benen was het op basis van DS/PGR 
voorgesteldee beleid identiek aan het op basis van iaDSA definitief gevoerde beleid. In 
23/299 (79%) femoropopliteale bypasses en 15/37 (41%) femorocrurale bypasses we-
zenn DS/PGR dezelfde acceptorarterie aan als iaDSA. De geschatte primaire en secun-
dairee patency en limb salvage rates waren na twee jaar respectievelijk 58%, 80% en 92% 
naa femoropopliteale bypass chkugie en 84%, 85% en 82% na een femorocrurale bypass. 

Dee overeenstemming tussen DS en iaDSA was aanzienlijk, doch niet perfect. 
Discrepantiess kunnen verscheidene oorzaken hebben, onder meer interobserver varia-
tie.. In hoofdstuk 5 wordt de interobserver variatie onderzocht van beoordeling van de 
onderbeensarteriënn met iaDSA en de op basis van iaDSA geformuleerde behandel-
plannen.. Er werd een random selectie gemaakt van 48 angiogrammen van deelnemers 
aann de vergelijkende studie, die onafhankelijk werden beoordeeld door 4 beoordelaars. 
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Opp het nivo van de a.poplitea kon 1% van de segmenten niet goed beoordeeld worden 
enn in de voet was 22% niet te beoordelen. De algehele overeenstemming voor beoorde-
lingg van de doorgankelijkheid, uitgedrukt in gewogen K-waardes was goed in de a.poplitea, 
redelijkk in de crurale arteriën en matig in de voetarteriën. De overeenstemming was 
goedd tot uitstekend voor detectie van geoccludeerde en volledig normale segmenten in 
dee a.poplitea en crurale arteriën en matig tot redelijk voor detectie van segmenten met 
ernstigee afwijkingen. In 55% van de gevallen stelden ten minste 3 (van de 4) beoorde-
laarss hetzelfde beleid voor en in 75% ten minste 2 (van de 3) vaatchirurgen. Geconclu-
deerdd werd dat iaDSA, volgens de criteria gebruikt in het vergelijkende onderzoek, 
geschiktt is voor detectie van volledig normale of geoccludeerde popliteale en crurale 
arteriën,, maar niet voor detectie van ernstige afwijkingen. Bovendien is de evaluatie van 
dee concordantie van 2 diagnostische modaliteiten als overeenstemming in behandel-
plannenn niet valide, gezien de aanzienlijke interob server variatie. 

DSS wordt vaak bekritiseerd vanwege het feit dat de nauwkeurigheid van het onder-
zoekk afhankelijk is van degene die het uitvoert. Geringe interobserver variatie is inder-
daadd vereist wanneer DS wordt gebruikt voor klinische besluitvorming. In hoofdstuk 6 
registreerdenn 2 vaadaboranten onafhankelijk van elkaar de PSV en gradeerden zij de 
onderbeensarteriënn met B-Mode en Doppler parameters in 24 opeenvolgende patiën-
ten.. De interobserver overeenstemming van PSV metingen uitgedrukt als intra-class 
correlatiee coëfficiënt (ICC) was goed voor de popliteale- en onderbeensarteriën (ICC 
0.90,, 95% BI 0.86-0.93) en redelijk voor de voetarteriën (ICC 0.64, 95% BI, 0.37-0.81). 
Dee overeenstemming voor gradering van de doorgankelijkheid was goed in de a.poplitea 
enn de crurale arteriën met gewogen K-waardes tussen de 0.60 en 0.80 en redelijk in de 
voetarteriënn (gewogen K tussen 0.49 en 0.54). 

HoofdstukHoofdstuk 7 beschrijft een studie waarin het beleid bij 114 opeenvolgende patiënten 
mett ernstige ischemie van het onderbeen primair werd gebaseerd op DS en PGR en 
angiografiee slechts nog op indicatie werd verricht. In 97/125 (78%) benen werd het 
beleidd bepaald op alleen DS. Dit was inclusief 83% van de femoropopliteale en 38% 
vann de femorocrurale bypasses. Bij deze laatste ingrepen had PGR geen aanvullende 
waarde,, aangezien het niet kon helpen de beste acceptorarterie te kiezen. De ziekenhuis-
sterftee van deze groep patiënten was 8/114 (7%) en de geschatte overleving na 1 jaar 
wass 86%, evenals het percentage behouden benen. De geschatte primaire en secundaire 
patencyy en limb salvage rates waren respectievelijk 75%, 93% en 83% na twee jaar na 
eenn femoropopliteale bypass en respectievelijk 35%, 73% en 74% één jaar na 
femorocruralee bypass. De patiëntkarakteristieken, indicatie voor een specifieke behan-
delingg en uitkomsten van behandeling waren vergelijkbaar met het cohort uit de verge-
lijkendee studie. Concluderend kan worden gesteld dat in een vaatcentrum met expertise 
inn DS van de onderbeensarteriën het beleid voor een groot deel van de patiënten met 
ernstigee ischemie van het onderbeen kan worden gebaseerd op DS, zonder dat dit nade-
ligee effekten heeft op de uitkomsten tijdens opname en na één tot twee jaar follow-up. 

Magnetischee Resonantie Angiografie is ook een zich snel ontwikkelende niet-invasieve 
diagnostischee modaliteit. Hoofdstuk 8 is een systematische review en meta-analyse van 
MRAA vergeleken met angiografie voor beoordeling van de beenarteriën. Gezien het 
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grotee aantal MRA protocollen dat geëvalueerd werd in de 34 geïncludeerde studies, 
werdenn Summary Receiver Operating Characteristic curves geconstrueerd om het on-
derscheidendd vermogen van MRA uit te drukken. MRA heeft een hoge diagnostische 
nauwkeurigheidd voor het aantonen van een stenose > 50% of occlusie in alle beenarte-
riën.. Het gebruik van 3-Dimensionale MRA met Gadolinium contrast versterking (3DGd) 
heeftt de diagnostische nauwkeurigheid van MRA voor beoordeling van alle arteriën in 
bekkenn en been significant verbeterd in vergelijking met 2-Dimensionale MRA (rela-
tievee diagnostische odds ratio 2.8 (95% BI, 1.2-6.4)). De geschatte punten van gelijke 
sensitiviteitt en specificiteit waren respectievelijk 94% en 90% voor 3DGd en 2D MRA. 
Dee meerderheid van de onderzochte patiënten werden echter vanwege claudicatie on-
derzochtt en niet in verband met kritieke ischemic 

Implicatiess voor de praktijk 
Dee resultaten van de studies in dit proefschrift tonen dat de initiële beoordeling van 
patiëntenn met symptomatisch perifeer arteriëel vaatlijden simpel kan zijn. Op basis van 
anamnese,, lichamelijk onderzoek en EAI meting kan nauwkeurig een onderscheid wor-
denn gemaakt tussen aan- en afwezigheid van significante afwijkingen in de beenarteriën. 
Dee afkapwaarde van de EAI kan worden gekozen afhankelijk van het feit of de test 
wordtt gebruikt om afwijkingen aan te tonen of uit te sluiten. Een looptest kan even-
tueell  inzicht geven in de maximale pijnvrije loopafstand. EAI gemeten na inspanning 
zall  waarschijnlijk niet beter kunnen differentiëren tussen aan- of afwezigheid van 
obstructievee afwijkingen in de beenarteriën dan EAI in rust. 

Eenn belangrijker vraag is hoe de verdere diagnostiek te verrichten. Angiografie wordt 
all  decennia lang met succes gebruikt voor het stellen van de definitieve diagnose en het 
instellenn van een behandeling en voorlopig zal dit ook wel zo blijven, ondanks de snelle 
opkomstt van DS en MRA. Idealiter wordt angiografie alleen verricht indien een inter-
ventiee wordt overwogen en hetzelfde uitgangspunt dient te worden gehanteerd bij het 
gebruikk van niet-invasieve en funktionele tests. Het feit dat niet-invasieve tests "pa-
tiënt-vriendelijk""  zijn moet niet automatisch inhouden dat zij overvloedig worden aan-
gevraagd,, aangezien diagnose niet los kan worden gezien van therapie. 

Dee keuze om DS te gebruiken voor niet-invasieve beoordeling vereist nauwe samen-
werkingg tussen vaadaborant, vaatchirurg en interventieradioloog. Idealiter heeft de 
vaadaborantt een erkende opleiding gevolgd en is hij /zij ervaren in de diagnostiek met 
DSS van de arteriën van de onderste extremiteit. Om betrouwbare onderzoeken te waar-
borgenn en onderling vertrouwen te kweken is kontinue feedback noodzakelijk. Bij voor-
keurr bespreken vaadaboranten lastige onderzoeken onderling en ontvangen zij infor-
matiee over de bevindingen tijdens angiografie of operatie. In onze kliniek werd een 
dergelijkee bespreking wekelijks gehouden. Hierdoor werd veel geleerd over de moge-
lijkhedenn en valkuilen van DS van de onderbeensarteriën. De resultaten van de 
interobserverr studie van DS in hoofdstuk 6 maken duidelijk dat het mogelijk is mede op 
dezee manier tot een goede interobserver overeenstemming te komen. 
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Wanneerr het DS onderzoek betrouwbaar wordt uitgvoerd is het veilig een diagnostische 
enn behandelstrategie a priori gebaseerd op DS te volgen, en angiografie alleen op indi-
catiee te verrichten, zelfs bij patiënten met ernstig perifeer vaatlijden, zoals beschreven in 
hoofdstukhoofdstuk 7. In verscheidene andere, zij het voornamelijk retrospectieve, studies werd de 
veiligheidd van op DS gebaseerde femoropopliteale en femorocrurale bypass chirurgie 
beschreven,, met goede resultaten op korte en middellange termijn. 1O Ondanks deze 
studiess zullen veel radiologen en vaatchirurgen aarzelen een interventie te plannen op 
doorr de vaadaborant aangeleverde informatie. Een mogelijke verklaring hiervoor is 
gelegenn in het feit dat zelfs wanneer de informatie van DS is vastgelegd op een diagram 
off  videoband, het niet op kan tegen het psychologische voordeel van angiografie en 
MRAA dat deze onderzoeken kunnen worden nagezien wanneer men maar wil en onaf-
hankelijkk van degene die het onderzoek verrichtte. Hierbij dient men zich te realiseren 
datt interindividuele variatie in het vastleggen van beeldinformatie tijdens angiografie 
enn MRA eveneens een zekere mate van subjectiviteit induceert. 

Eenn groot aantal studies toonde aan dat MRA nauwkeurig is voor de beoordeling van 
dee arteriën in bekken en been. Tot op heden zijn er evenwel weinig management studies 
gepubliceerd.. In twee studies werd succesvol gebruikt gemaakt van MRA voor het 
plannenn van een PTA. 6'7 In sommige vroege studies detecteerde MRA meer runoff 
vatenn dan conventionele angiografie en werd het behandelplan op grond van deze in-
formatiee gewijzigd. Dit waren echter geen geprotocolleerde studies. Echter, in één stu-
diee werd de mogelijkheid van MRA aangetoond om angiografie te vervangen voor het 
plannenn van perifere bypass chirurgie. 8 Het is te verwachten dat meer van dergelijke 
onderzoekenn in de nabije toekomst zullen worden gepubliceerd zodat de rol van MRA 
voorr de praktijk dan volledig op waarde kan worden geschat. 

Onzee management studie in hoofdstuk 7 maakte duidelijk dat PGR niet kon helpen de 
bestt geschikte ontvanger arterie te vinden voor een femorocrurale bypass. In een follow-
upp studie die niet in dit proefschrift is opgenomen kon bovendien de eerder gerappor-
teerdee voorspellende waarde van PGR voor de duurzaamheid van een femorocrurale 
bypasss niet worden gereproduceerd. We moeten dan ook concluderen dat PGR geen 
waardee heeft voor diagnostiek en klinische besluitvorming en derhalve niet gebruikt 
moett worden in de praktijk. 

Suggestiess voor onderzoek 
Dee wetenschappelijke onderbouwing voor het gebruik van tests voor het aantonen of 
uitsluitenn van perifeer arteriëel vaatlijden is solide. Het is niet te verwachten dat andere, 
simpelerr tests dan EAI bepaling zullen worden ontwikkeld. 

Eenn belangrijker vraag kan zijn welke beeldvormende of funktionele diagnostische 
modaliteitt kan worden beschouwd als referentie standaard om afwijkingen te localiseren 
enn een definitieve diagnose te stellen. In alle vergelijkende onderzoeken die werden 
beschrevenn in dit proefschrift werd angiografie als referentie standaard gebruikt. De 
mogelijkhedenn en beperkingen van angiografie hoeven hier niet te worden herhaald, 
maarr andere modaliteiten die met een referentie standaard worden vergeleken presteren 
perr definitie minder dan de standaard. Voor de beoordeling van het aortoiüacale en 
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femoropoplitealee traject 20uden DS en MRA ook als referentie standaard kunnen die-
nen,, aangezien de overeenstemming met angiografie groot was voor deze trajecten. Dit 
geldtt niet voor de crurale arteriën waarvoor significante discrepanties werden gevon-
denn wanneer DS en MRA werden vergeleken met angiografie. Het is gesuggereerd dat 
angiografiee is niet geschikt om als referentie standaard te fungeren voor de evaluatie 
vann deze arteriën, en dat intra-operatieve angiografie (IOA) nauwkeuriger zou zijn. 
Echter,, het gebruik van IOA als referentie standaard introduceert verificatie bias, aan-
gezienn alleen patiënten die geopereerd worden de referentie test kunnen ondergaan. 
Aann de andere kant kan IOA wel informatie opleveren over de nauwkeurigheid van 
angiografie. . 

Eenn tweede vraag kan zijn of er significante verschillen zijn in diagnostische nauw-
keurigheidd van DS en MRA voor de beoordeling van de bekken en beenarteriën. Deze 
vraagg zou eenvoudig kunnen worden beantwoord door DS, MRA en angiografie simul-
taann te vergelijken. Onderzoekers lijken echter slechts in één van beide modaliteiten te 
geloven;; tot op heden zijn er slechts drie, niet-conclusieve, onderzoeken verschenen en 
dann nog slechts voor het iliacale traject. 9 n Het zal nog jaren duren voordat deze vraag 
zall  worden beantwoord. Een minder tijdrovende methode om vergelijkingen te maken 
enn hypotheses te genereren is het doen van meta-analyses. In een recente meta-analyse 
werdd de diagnostische nauwkeurigheid van 3DGd MRA en kleuren DS vergeleken met 
angiografiee als referentie standaard.12 De conclusie van dit inderzoek was dat 3DGd 
MRAA een beter onderscheidend vermogen heeft dan kleuren DS. Zoals de auteurs ook 
opmerkenn moet deze uitkomst met enige voorzichtigheid worden beschouwd. Verschil-
lenn in studie design, onderzoekspopulaties en setting en een weinig transparante rap-
portagee kunnen een deel van de gevonden verschillen verklaren. Bovendien zullen 
kontinuee technische innovaties de diagnostische prestaties van MRA en DS verbeteren. 
Inn onze meta-analyse konden we aantonen dat MRA met Gd kontrast een significant 
beterr onderscheidend vermogen heeft. De mogelijke toegevoegde waarde van power 
Dopplerr en DS met kontrast moet nog worden onderzocht. Ten slotte hoeven MRA en 
DSS niet noodzakelijkerwijs als concurerende onderzoeken worden beschouwd, maar 
kann ook de aanvullende waarde ten opzichte van elkaar worden bestudeerd. 

Hett derde en mogelijk belangrijkste onderwerp voor toekomstig onderzoek is dat 
diagnosee in het licht van therapie moet worden gezien. Hoewel het wenselijk is dat er 
nogg meer vergelijkende studies worden gedaan, al is het maar voor kontinue kwaliteits-
controle,, zou in volgend onderzoek de impact op klinische besluitvorming en de eva-
luatiee van verschillende behandelstrategiën centraal moeten staan. Dit kan worden ge-
daann middels besliskundige modellen of in gerandomiseerde klinische trials. 

Eenn voorbeeld van klinische besliskunde voor behandelstrategiën voor claudicatio 
intermittenss is gegeven door de Vries en Hunink. 13 Zij concludeerden dat de winst in 
effectiviteitt door bypass chirurgie voor claudicatio intermittens niet wordt gerechtvaar-
digdd door de additionele kosten ten opzichte van een strategie die looptraining en PTA 
combineert.. Helaas werden verschillen in diagnostisch traject niet in dit inderzoek be-
trokken.. Mol en Bossuyt hebben een helder overzicht gegeven over de rol van beslis-
kundee voor de evaluatie van diagnostische en behandelstrategiën. u Samengevat wor-
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denn alle relevante combinaties van diagnostiek en therapie in een beslisboom uitgezet. 
Utilitiess worden aan alle mogelijke uitkomsten toegekend om de verschillende combi-
natiess te kunnen vergelijken. Met behulp van sensitiviteitsanalyse kan de robuustheid 
vann het model worden getoetst. 

Hett feit dat in onze en andere studies angiografie kon worden vervangen door DS of 
MRAA voor bypass operaties betekent slechts dat dit inderdaad mogelijk is, maar geens-
zinss dat een niet-invasieve work-up beter is voor de gezondheid van de patiënt dan een 
behandelingg gebaseerd op angiografie. In het onderzoek in hoofdstuk 7 werd duidelijk 
datt het veilig was beslissingen te nemen op basis van DS bij patiënten met ernstig 
perifeerr vaatlijden zonder negatieve effecten na twee jaar follow-up. Hypothetisch zou 
dee introductie van DS om een behandeling in te stellen hebben kunnen leiden tot een 
anderee behandeling voor iedere individuele patiënt dan op basis van angiografie, maar 
niett tot andere uitkomsten voor de hele onderzoekspopulatie. 

Gerandomiseerdee diagnostische trials zouden opheldering kunnen verschaffen over 
dee beste diagnostische strategie. Er zijn verschillende designs voor zulke trials beschik-
baar.. Patiënten kunnen worden gerandomiseerd voor één van de te onderzoeken dia-
gnostischee modaliteiten en worden behandeld naar gelang het resultaat van die test. 
Verschillenn in uitkomsten tussen patiënten kunnen na een bepaalde periode worden 
gemeten.. Een dergelijk design toetst echter niet een diagnostische test maar een test en 
behandelstrategie.. Een meer informatief design zou kunnen zijn waarin de patiënten 
allee te onderzoeken tests ondergaan en alleen worden gerandomiseerd in geval van 
discordantee testuitslagen.15 Een dergelijk design heeft echter het nadeel dat een grote 
steekproeff  noodzakelijk is. Onafhankelijk van het design dat gekozen wordt, is het 
noodzakelijkk dat wordt vastgehouden aan vooraf vastgelegde indicaties voor een speci-
fiekee behandeling om de relatieve bijdrage van de te onderzoeken diagnostische moda-
liteitenn aan de gevonden verschillen in uitkomsten te kunnen bepalen. 

Omm het even of besliskunde wordt gebruikt of gerandomiseerde trials, beide metho-
denn vereisen informatie over de voor en nadelen van verschillende behandelingen voor 
chronischh perifeer vaatlijden. Dit vormt een uitdaging voor verder onderzoek aange-
zienn de effectiviteit van behandelingen slechts voornamelijk is aangetoond in obser-
vationelee onderzoeken en niet in gerandomiseerde klinische trials. De effectiviteit is 
derhalvee slechts ^/-evidence based en kan verder worden uitgezocht. Misschien is dit 
eenn verklaring voor de interobserver variatie in klinische besluitvorming bij vaatchirurgen 
diee wij vonden in hoofdstuk 5 en ook werd gerapporteerd in andere onderzoeken. 

Meerr bewijs voor de effectiviteit van conservatieve behandeling, PTA en bypass chi-
rurgiee zou kunnen helpen de beste behandeling te kiezen voor de individuele patiënt. 
Eenn belangrijk punt hierbij is hoe de effectiviteit van een behandeling moet worden 
beoordeeld.. Terwijl radiologen en chirurgen geïnteresseerd zijn in patency en limb salvage 
rates,, zou kwaliteit van leven een belangrijker uitkomstmaat kunnen zijn voor de pa-
tiënt.tiënt. De beoordeling van kwaliteit van leven bij patiënten met perifeer vaatlijden is een 
nogg onontgonnen terrein.16~19 

Hett is duidelijk dat in ervaren handen de niet-invasieve beoordeling en management 
vann patiënten met symptomatisch perifeer vaatlijden mogelijk en veilig is. Een volgende 
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stapp zou kunnen zijn om meer duidelijkheid te krijgen in de relatieve effectiviteit van 
verschillendee behandelingen van perifeer vaatlijden om zodoende een raamwerk te maken 
voorr de toekomstige evaluatie van verschillende diagnostische (en dus) therapeutische 
strategiën. . 
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