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SAMENVATTING 
 
Endovasculaire behandeling van geruptureerde of ongeruptureerde intracraniële aneur
platina spiraaltjes (coils) is effectief en veilig. Coiling van intracranië kent enkele 

afgesloten. In deze gevallen is voor de patiënt met een recent geruptureerd aneurysma het risico op 
een recidief bloeding op korte termijn niet helemaal weggenomen. Een tweede tekortkoming is de 
mogelijkheid dat een goed afgesloten gecoiled aneurysma na verloop van tijd weer gedeeltelijk 

intraluminale stolsels. Vervolgonderzoek met beeldvorming wordt dan ook geadviseerd. Angiografie 
is het standaard controle onderzoek na coiling. Omdat dit een invasief onderzoek is dat met röntgen 
stralen gepaard gaat is er een kleine kans op neurologische complicaties. 
 
Magnetische resonantie angiografie (MRA) is een niet-invasieve beeldvormende techniek waarbij 
geen röntgenstralen wordt gebruikt. MRA wordt al enige tijd ingezet als alternatief voor angiografie 
in de beoordeling van de mate van afsluiting , maar de resultaten zijn nog 
niet eensluidend.  
In Hoofdstuk 2 vergelijken we katheter angiografie met 3 Tesla MRA. We laten zien dat de niet-
invasieve 3D time-of-flight techniek (TOF-MRA) geschikt is als follow-up onderzoek van gecoilde 
intracraniële aneurysma s om de mate van occlusie van het aneurysma vast te stellen. 
In Hoofdstuk 3 tonen we aan dat TOF-MRA en MRA met intraveneus contrast (CE-MRA) op 3 Tesla 
gelijkwaardig zijn in het beoordelen van de mate van occlusie van het gecoilde aneurysma. Het 
toedienen van intraveneus contrast lijkt dus geen meerwaarde te hebben. TOF-MRA zonder 
intraveneus contrast heeft daarom de voorkeur. In de nabije toekomst kan TOF-MRA de invasieve 
angiografie grotendeels vervangen als vervolgonderzoek na coilen. 
In Hoofdstuk 4 hebben we 46 gepubliceerde artikelen over coilen gereviewed. We vonden dat meer 

eling goed zijn afgesloten. Ongeveer 20% van de 
gecoilde aneurysma s heropent in verschillende mate na verloop van tijd en de helft van de 

ehandeld. De andere helft wordt niet aanvullend 
behandeld omdat de heropening ongunstige geometrische verhoudingen heeft of omdat 
aanvullende behandeling in de klinische context niet geïndiceerd is. Mogelijke risicofactoren van 
heropening zijn; grootte van het aneurysma > 10 mm en locatie van het aneurysma in de 
posterieure circulatie.  
 
Een belangrijk vraagstuk is het tijdstip van ontstaan van de heropening na coilen. Kan een 
aneurysma dat op het 6 maanden vervolg onderzoek goed is afgesloten op een later moment nog 
heropenen?  
In Hoofdstuk 5 hebben we in meerdere ziekenhuizen een lange termijn vervolg studie uitgevoerd 
(LOTUS) van patiënten met een na 6 maanden goed afgesloten gecoild aneurysma. Van de 104 
patiënten met 111 gecoilde aneurysma s had, gemiddeld 6 jaar na de coiling, slechts 1 aneurysma 
aanvullende behandeling nodig. Hieruit concluderen we dat als een aneurysma goed is afgesloten 
op de 6 maanden vervolg angiografie, de kans op heropening waarvoor een behandeling is nodig is 
in de eerste 6 jaar na coiling heel erg klein is. 
In Hoofdstuk 9 hebben we de incidentie van recidief subarachnoïdale bloedingen op de lange 
termijn bij 283 patiënten met een gecoild geruptureerde aneurysma onderzocht. 
waren op de 6 maanden vervolg angiografie goed afgesloten. De incidentie van recidief bloedingen 
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na coilen hebben we vergeleken met die na Bij patiënten 
met een goed afgesloten gecoiled aneurysma na 6 maanden was het risico op een recidief bloeding 
kleiner is dan bij patiënten met een geclipt aneurysma. 
 
Een andere reden voor vervolg beeldvorming is het toenemende besef dat een geruptureerd 
aneurysma, een uiting is van een algemene ziekte van de intracraniële vaten en niet een 
gebeurtenis die eenmalig is. Een aanzienlijk deel van de patiënten die zich presenteren met een 
intracranieel aneurysma blijken meerdere aneurysma s te hebben.  
In Hoofdstuk 10 hebben we 3D-angiografie met conventionele 2D-angiografie vergeleken voor de 

. Met 3D-angiografie werden meer additionele aneurysma s 
gevonden dan met 2D-angiografie. 

mt met de 
grootte, wordt vervolgonderzoek geadviseerd om groei op te sporen. Daarnaast kunnen op 

ruptuur.  
Weinig is bekend over het tempo van groei van onbehand

 
 
In Hoofdstuk 6 hebben we uit de LOTUS studie groep een subgroep geselecteerd van 65 patiënten 
die precies 5 jaar na coilen MRA vervolgonderzoek hadden. Bij deze patiënten bepaalden we de 

was één aneurysma minimaal toegenomen in grootte 

geïndiceerd.  
In Hoofdstuk 7 werden 26 patiënten die voor de behandeling van hun aneurysma een carotis 
afsluiting hadden ondergaan in het verleden, vervolgd met MRA. Na een gemiddeld vervolg van 4.1 
jaar werden er, ondanks de toegenomen hemodynamische stress in de cirkel van Willis na carotis 
afsluiting, geen nieuwe  
De uitkomsten van deze beide studies suggereren dat zowel het risico op aneurysma nieuwvorming 
als het risico op groei van een onbehandeld additioneel aneurysma, erg klein is. Daardoor is het 
risico op een subarachnoïdale bloeding uit deze aneurysma s bijzonder gering. Bij patiënten met 
een goed afgesloten aneurysma na 6 maanden is in de eerste 5 jaar vervolg beeldvormend 

nodig.  
Grotere studies zijn nodig om eventuele subgroepen van patiënten of an
identificeren die zich anders gedragen en toch heropenen na adequate occlusie na 6 maanden. 

jonge patiënten of patiënten met familiair voorkome  
In Hoofdstuk 8 hebben we patiënten met een gecoild aneurysma dat heropend en aanvullend 
behandeld was langdurig vervolgd. Het bleek dat deze aanvullend behandelde 
zelden opnieuw heropenden en opnieuw aanvullend behandeld moesten worden. Daarom is bij 
deze patiënten regelmatig vervolg onderzoek met MRA noodzakelijk, bijvoorbeeld elke 1 tot 3 jaar. 
Vooralsnog zou regelmatig MRA vervolgonderzoek ook kunnen plaatsvinden bij patiënten met een 
verhoogd risico, zoals jonge pati
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aneurysma. In figuur 1 is een voorstel voor een vervolg schema weergegeven. 
Het is nog niet duidelijk of patiënten baat hebben bij vervolgonderzoek na meer dan 5 tot 10 jaar na 
behandeling. Het aanbieden van zeer lange termijn vervolgonderzoek kan voor een patiënt 
tweeledig uitpakken; enerzijds bij patiënten met angst voor nieuwvorming van aneurysma  kan het 

maar 
anderzijds kan de kwaliteit van leven negatief worden beïnvloed als er wel nieuwe aneursyma s 
worden gevonden die kunnen of hoeven worden behandeld.  
 
Kortom, voor het overgrote deel van de patiënten met een gecoiled aneurysma dat goed is 
afgesloten na 6 maanden is verder vervolgonderzoek niet nodig omdat het risico op een 
subarachnoïdale bloeding door heropening van het gecoilde aneurysma, nieuwvorming van 

kunnen identificeren.  
 
 
 

  
 
Figure 1 
Voorstel schema beeldvormend vervologonderzoek na coiling van een intrcranieel aneurysma. 
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