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Minimaal invasieve techniek ter behandeling 
Het regionaal vaatcentrum Tienen biedt sinds januari 2010 een alternatief aan voor de klas-
sieke broekoperatie voor exclusie van een abdominaal aorta aneurysma (AAA): endovascu-
laire exclusie met behulp van een endoprothese.

Een aneurysma wordt gedefinieerd als een verdubbeling van de 
normale aortadiameter. De incidentie bedraagt 3% voor 50- tot 
65-jarigen en 5 à 8 % voor > 65-jarigen. Het komt viermaal fre-
quenter voor bij mannen. Het AAA vertegenwoordigt 80% van 
alle aneurysmata.

Normale infrarenale aorta Infrarenaal abdominaal aorta aneurysma (AAA)

Indien de diameter van het AAA meer dan 5.5 cm bedraagt, is er 
een inherent gevaar van ruptuur. Het jaarlijks risico op ruptuur 
van 6% stijgt bij verdere toename van de dwarse diameter expo-
nentieel. Behalve de maximale dwarse diameter zijn ook COPD 
en nicotine abusus risicofactoren voor ruptuur. 

Een preventief herstel is aan te raden omdat de mortaliteit van 
ruptuur meer dan 50% is. Het AAA staat momenteel als 12e op 
de ranglijst van doodsoorzaken in westerse landen.

Screening
Meestal is een AAA asymptomatisch tot zijn ruptuur. Zeldzaam 
is er embolisatie naar distaal vanuit het AAA (blue toe syndroom) 
of rugpijn.

Een screening onder de risicopopulatie is absoluut aangewezen, 
met een klinisch onderzoek en een echografie abdomen. Verdere 
diagnostische oppuntstelling met de moderne angio-CT (1mm 
coupes) maakt een arteriografie overbodig.

CT-beeld van AAA                                  Peroperatieve angiografie van AAA

Klassieke behandeling
Vóór het endovasculaire tijdperk werden alle patiënten geope-
reerd via laparotomie om een broek of aortobifemorale greffe in 
te hechten ter vervanging van de aneurysmatisch gedilateerde 
aorta (illustr.). 

Dergelijke ingreep heeft nog altijd een mortaliteit van 4-10%, 
een hospitalisatie van 10 dagen en een revalidatie van 2 maan-
den als consequentie.

Chirurgische procedure: 1. aneurysmazak openen, 2. greffe vasthechten,  
3. aneurysmazak dichtplooien

Procedure
De endoprothese zelf bestaat uit een broek die via percutane 
weg via de liezen onder fluoroscopie infrarenaal geplaatst wordt. 
Vervolgens worden via de twee iliacale vaten bijkomende poot-
jes geplaatst die de prothese verlengen tot in de iliacale vaten. 

Deze procedure vergt een hospitalisatie van 4 dagen en een re-
validatie van 2 weken.

Voorbeelden van endoprothesen (bifurcatie, contralateraal, iliacale extensie)
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Preoperatieve angiografie van AAA                   Endoprothese aorto abdominalis

Postoperatief worden de patiënten jaarlijks gevolgd met ambu-
lante CT-angio om eventuele lekkage (endoleak) op te sporen. 
Deze endoleaks kunnen momenteel in de meerderheid van de 
gevallen eveneens endovasculair behandeld worden.

Ons vaatheelkundig team heeft al een uitgebreide ervaring met 
het plaatsen van een endoprothese. En sinds begin dit jaar kun-
nen we de procedure in het operatiekwartier van Tienen uitvoe-
ren, dankzij goedkeuring van ons regionaal vaatcentrum door het 
R.I.Z.I.V.

Dr. Koen Keirse
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• Het mogelijk switchen van een intraveneuze naar een orale  
 toediening van paracetamol en van een aantal antibiotica en  
 antimycotica die volledig bio-equivalent zijn ongeacht de  
 toedieningswijze. Dit geldt voor ciprofloxacine, clindamy- 
 cine, metronidazole en fluconazole.

• De aanwezigheid van (pseudo)dubbelmedicatie. Daarbij kan  
 het gaan om volledig identieke producten of om geneesmid- 
 delen die een verschillende werkzame stof bevatten met een  
 vergelijkbare therapeutische werking.

• Het opsporen van onvolledigheden of anomalieën in het voor- 
 schrift. Voorbeelden: voorgeschreven Dafalgan®- 
 bruistabletten bij patiënten die eveneens bloeddrukverla- 
 gende middelen innemen, het voorschrijven van opioïde an- 
 algetica zonder associatie van een laxativum.
 De apotheker heeft de mogelijkheid een elektronisch bericht  
 naar de voorschrijvende arts en naar de verpleging te sturen  
 om eventuele suggesties of opmerkingen te formuleren.

• Om een gerichter antibioticabeleid te voeren binnen het  
 ziekenhuis overlegt de klinisch apotheker tweemaal per week  
 met de klinisch bioloog om de lopende antibioticavoorschrif- 
 ten te bespreken. Daarbij worden vooral de restrictieve anti- 
 biotica nagekeken zoals bv. piperacilline, cefepime, ceftazi- 
 dime of aztreonam. 
 Op deze manier is er een gerichte antibioticatherapie moge- 
 lijk voor de individuele patiënt.

Onze klinisch apothekers leveren 
inspanningen om meer aanwezig 
te zijn op de verpleegafdelingen, 
om de verpleegkundigen te onder-
steunen en te adviseren. Hierbij 
kan de aandacht vooral gaan naar 
de continuïteit van de medicatie-
verstrekking met inbegrip van de 
thuismedicatie, het opsporen van 
interacties tussen geneesmidde-
len, advies i.v.m. het gebruik van 
totale parenterale voeding (TPN), 
informatie i.v.m. bewaring, plet-
ten, compatibiliteit I.V.-medicatie.  
Een infuus kun je vaak vervangen 
door een pilletje met dezelfde 
werking. Dat is comfortabeler voor 
de patiënt en ook minder duur.

En dat is het uiteindelijke doel van klinische farmacie: een veilige 
en correcte geneesmiddelentherapie waarbij een optimaal comfort 
beoogd wordt voor de individuele patiënt. 

Liesbet Dumont
Klinisch apotheker
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