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Samenvatting

Samenvatting in het Nederlands

De introductie van ballonangioplastiek voor coarctatio aortae in kinderen, 
adolescenten en volwassenen vormde de aanleiding voor dit proefschrift. Hoewel 
de lange-termijnsresultaten van chirurgische behandeling in de loop van de jaren 
waren verbeterd, bracht het minder invasieve karakter van angioplastiek en de 
bemoedigende eerste resultaten van deze techniek zijn wijdverspreide toepassing als 
alternatieve behandeling teweeg. Er bestond desondanks onzekerheid ten aanzien van 
het risico op aneurysmavorming en recoarctatie voor deze patiënten op de lange 
termijn. Meer onderzoek naar resultaten op lange termijn werd daarom al bepleit in 
vroege rapporten over angioplastiek.

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van ballonangioplastiek als primaire behandeling 
van coarctation van de aorta in 30 kinderen binnen één centrum. Deze patiënten werden 
vanaf introductie van de techniek in 1990 gedurende een periode van 10 jaar voor 
deze aandoening behandeld. Er kwam geen mortaliteit voor en 28 van 30 procedures 
waren onmiddellijk succesvol, waarbij de druksprong met gemiddeld 23 mmHg 
significant werd verminderd. Vier patiënten (13%) ontwikkelden een recoarctatie. Er 
werd geen aneurysmavorming ontdekt. Deze uitstekende resultaten op lange termijn 
tonen aan dat ballonangioplastiek voor niet eerder behandelde coarctatie in kinderen 
een efficiënte en veilige behandelwijze kan zijn. Of angioplastiek even effectief en veilig 
op volwassen leeftijd kan worden uitgevoerd, is onderwerp van debat geweest. De 
resultaten van angioplastiek werden daarom vergeleken en samengevat voor patiënten 
van verschillende leeftijden. Deze studie vormt, met inbegrip van de resultaten van 
angioplastiek voor recoarctatie, onderwerp van hoofdstuk 3. Hoewel de gemiddelde 
daling van de drukgradiënt beduidend hoger was voor volwassenen in niet eerder 
behandelde coarctatie, bleken zowel de onmiddelijke als lange-termijnsresultaten niet 
verschillend voor volwassenen in vergelijking tot kinderen voor zowel niet eerder 
behandelde als recidief coarctatie. Hierbij was de gemiddelde duur van follow-
up 4,9 jaar. Samenvattend bleken de prestaties van ballonangioplastiek voor niet 
eerder behandelde coarctatie in kinderen en volwassenen gelijkwaardig, waarbij de 
technische uitvoering tussen de groepen niet verschilde. Wegens het beperkte aantal 
uitgevoerde procedures kon ballonangioplastiek in recidief coarctatie slechts op 
de kinderleeftijd worden aanbevolen. De studies in deze eerste twee hoofdstukken 
werden meerdere jaren voorafgaand aan het verschijnen van dit proefschrift 
uitgevoerd. De behandelresultaten werden door de auteurs voor specifiek deze 
patiënten niet systematisch vervolgd na die tijd. In de vele studies die in de afgelopen 
10 jaar beschikbaar zijn gekomen, worden bevredigende resultaten gerapporteerd, 
maar een zekere morbiditeit, en soms mortaliteit, wordt wel waargenomen. Op 
basis van dergelijke bevindingen in andere centra en ervaringen in de onze, moet 
rekening worden gehouden met risico’s in de behandeling van aangeboren en recidief 
coarctatie. De informatievoorziening van patiënten en hun ouders dient wat dit 
betreft ook zorgvuldig te zijn. Alvorens angioplastiek met chirurgische behandeling 
te vergelijken in een geselecteerde groep patiënten, werden de resultaten van de 



138

Samenvatting

belangrijkste twee soorten chirurgische technieken op lange termijn geëvalueerd 
voor een ongeselecteerde patiëntengroep. Deze 262 patiënten waren gedurende 
een gemiddelde periode van 28 jaar vervolgd. De resultaten worden beschreven in 
hoofdstuk 4. Zoals te verwachten, bleek de aanwezigheid van complexe intracardiale 
misvormingen geassocieerd met mortaliteit in deze patiënten. Een andere, meer 
opmerkelijke bevinding was de associatie tussen resectie van de richel in het kader 
van een verwijdingsaortoplastiek, gebruikmakend van polytetrafluoroethyleen, met 
meer aneurysmavorming en aanhoudende hypertensie, in vergelijking tot resectie 
in combinatie met end-to-end anastomose. Hypoplasie van de aortaboog en leeftijd 
onder één maand bij reparatie waren geassocieerd met recoarctatie. Hoofdstuk 5 
bestaat uit de vergelijking van chirurgische reparatie met ballonangioplastiek voor 
de specifieke groep patiënten met een leeftijd tussen 3 maanden en 16 jaar oud 
met een geïsoleerde, plaatselijk gelokaliseerde coarctatie. Gelet op deze gunstige 
patiëntenkarakteristieken zouden voor beide behandelmodaliteiten bevredigende 
resultaten op lange termijn kunnen worden verwacht. Vergelijkende gegevens waren 
echter beperkt. Tijdens follow-up, met een gemiddelde duur van langer dan 5 jaar, 
werd geen verschil gevonden in directe succeskans en de kans op herhaalde interventie 
tussen deze technieken. Het ziekenhuisverblijf was evident langer na chirurgische 
reparatie. Hoofdstuk 6 beschrijft de vondst van een aneurysma van de aorta in een 
asymptomatische 43-jarige man, die 25 jaar voordien was behandeld door middel 
van verwijdingsaortoplastiek met Dacron. Deze casus illustreert de noodzaak van 
levenslange begeleiding na coarctatiechirurgie. Voorts wordt de rol van MR-angiografie 
daarin benadrukt. De vorming van aneurysmata op korte en lange termijn na primaire 
ballonangioplastiek in adolescenten en volwassenen met coarctatie is een belangrijk 
punt van bezorgdheid geweest. Hoofdstuk 7 rapporteert over een reeks volwassen 
patiënten die door ballonangioplastiek werd behandeld. Hoewel er onmiddellijk na 
behandeling een intimascheur werd vastgesteld in 8 van 29 procedures, werd geen 
aneurysmavorming gevonden bij vervolgangiografie en MRI. 

Hoge cardiovasculaire complicatierisico’s zijn gemeld in coarctatiepatiënten, zelfs 
indien met direct succes behandeld. Om uit te vinden of dit gepaard gaat met 
bepaalde vaateigenschappen, werden het aortastroomprofiel van dergelijke patiënten 
onderzocht door applanatie-tonometrie en MR-metingen. Hoofdstuk 8 concentreert 
zich op 11 patiënten met een aanvankelijk succesvolle coarctatiebehandeling, 
waarin de impulsgolf werd geanalyseerd door middel van applanatie tonometrie. 
De resultaten daarvan werden vergeleken met die van metingen in 14 gematchte 
controles. De doelstelling van deze studie was stroomeigenschappen te identificeren 
die oorzaak kunnen vormen van voorbarige vasculaire schade waarmee deze patiënten 
worden geconfronteerd. Er werd een vroegtijdiger reflectie van de aortadrukgolf 
gevonden in patiënten, vergeleken met controlepersonen. Overeenkomstig hiermee 
werden een ongunstige verhoging van de maximale systolische druk en verlenging 
van de systolische periode bepaald. Deze bevindingen vormen een mogelijke (deel)
verklaring voor hoge cardiovasculaire complicatierisico’s die bestaan ondanks 
coarctatiebehandeling met een fraai anatomisch resultaat. 
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Met hetzelfde doel als dat in hoofdstuk 8 werden de eigenschappen van de proximale 
en distale aorta van volwassen patiënten na coarctatiebehandeling bepaald door 
middel van magnetische resonantie. In hoofdstuk 9 wordt deze studie beschreven. 
Opnieuw werden resultaten vergeleken tussen patiënten en gematchte controles. 
Lagere distensibiliteit en de hogere snelheid van de polsgolf werden wel vastgesteld 
in de aorta ascendens, maar niet in het distale segment van de thoracale aorta van 
patiënten. Die ongunstige bevindingen zijn ook al beschreven in experimentele en 
ongecorrigeerde coarctatie bij pasgeborenen, evenals bij pasgeborenen na succesvolle 
chirurgische reparatie. Deze studie toont deze veranderingen ook aan in patiënten 
die succesvol zijn behandeld na de kinderjaren. Dit rechtvaardigt een intensief en 
levenslang toezicht op de cardiovasculaire risico’s van deze patiënten. 


