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De onderzoeksgegevens over de werkzaamheid van een landelijk bevolkingsonderzoek naar een aneurysma van de abdominale aorta (AAA) zijn
afkomstig uit gerandomiseerde klinische trials (RCT’s) en uit de praktijk.
De trials geven informatie over de werkzaamheid van screening onder
gecontroleerde omstandigheden. De werkzaamheid in de praktijk is vaak
anders. Informatie daarover is beschikbaar in de vorm van praktijkgegevens uit landen waar eerder een screeningsprogramma is ingevoerd.
Aan screenen op AAA en behandelen van AAA zijn ook nadelige effecten
en risico’s verbonden. Deze zijn niet uitgebreid op een systematische
manier onderzocht in RCT’s, maar wel in diverse onderzoeken
beschreven. De nadelige effecten van screening zijn hier samengevat in
de volgorde waarin ze zouden optreden in de loop van een screeningsprogramma.
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De werkzaamheid van screenen op AAA is onderzocht in vier RCT’s van

0,60-1,32). In de MASS-trial was de reductie 0,42 (95%CI: 0,31-0,51), in

eenmalig screenen van mannen van 65 jaar en ouder. De uitkomsten van

de Viborg-studie 0,66 (95% CI: 0,43-0,80) en in Australië 0,91 (95%CI:

de vier RCT’s vertoonden onderling vrij grote verschillen. De commissie

0,68-1,21) voor alle leeftijden en 0,92 (95% CI: 0,62-1,36) voor 65-74

heeft daarom niet alleen de gepoolde gegevens in een meta-analyse

jarige mannen.

beoordeeld, maar ook de verschillen tussen de trials.

2.1 Gepoolde uitkomsten van 4 RCT’s

Tabel 1. Overzicht over de 4 RCT’s waarin het effect van eenmalige AAA-screening
werd onderzocht
RCT

Jaren
Duur
screening followup

Studie
populatie

Aantal Preva
deel
lentie
nemers (AAA
>30
mm)

Partici
patie

Reductie in
AAAgerelateerde
mortaliteit
(95%-BI)

Chichester-trial,
Verenigd
Koninkrijk,
mannen3

1991-1998 15 jaar

Mannen
65 - 80
N=6.040

3.045

7,7%

74%

11%
(-32% - 40%)

Chichester-trial,
Verenigd
Koninkrijk,
vrouwen4

1991-1998 10 jaar

Vrouwen
65 - 80
N=9.342

4.682

1,3%

65%

Geen verschil
in
AAA-ruptuur
(0,19%
controle,
0,30%
screening)

Viborg -trial,
Denemarken5

1994-1998 14 jaar

Mannen
64 - 73
N=12.639

6.333

4,6%

77%

66%
(43% - 80%)

Multicentre
Aneurysm
Screening Study
(MASS)-trial,
Verenigd
Koninkrijk6

1997-1999 13 jaar

Mannen
65 - 74
N=67.770

33.887

4,2%

80%

42%
(31% - 51%)

West-Australië7

2004

Mannen
64 - 83
N=41.000

19.249

7,2%

63%

9%
(-21% - 32%)

Er zijn wereldwijd vier gerandomiseerde gecontroleerde trials gedaan die
het effect, of de werkzaamheid (efficacy) van eenmalige screening op AAA
(tussen 1988 en 1999) evalueerden. Hieronder staan in het kort de resultaten per trial en de gepoolde uitkomsten van een meta-analyse van de
effecten op de lange termijn weergegeven. Vervolgens komende relevante
verschillen tussen de individuele trials aan bod.
De 4 RCT’s zijn uitgevoerd in Engeland, Denemarken en Australië. In
tabel 1 staan de kenmerken en de belangrijkste uitkomsten van de vier
trials weergegeven. In de RCT’s bij mannen lag de AAA-prevalentie (>30
mm) aan het begin van de trial tussen de 4,2% en de 7,7%. Dat is hoger
dan de actuele prevalentie in die landen (1-2%).1,2 De AAA-gerelateerde
mortaliteit was in alle 4 RCT’s lager in de groep die werd uitgenodigd voor
screening dan in de controlegroep. In Chichester (11% reductie) en
West-Australië (8-9%) was het effect klein, terwijl het in Viborg (66%) en
de MASS-trial (42%) groter was.
In de Chichester-studie was de kans op AAA-gerelateerde sterfte in de
uitgenodigde groep een factor 0,89 lager dan in de controlegroep (95%CI:

5
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Diverse reviews en meta-analyses hebben de resultaten van de trials

Tabel 3. Uitkomsten na 13 tot 15 jaar, gepoolde bevindingen 4 RCT’s eenmalige
screening voor mannen van 65 jaar en ouder10
Uitkomst
(pooled, 4 RCT’s)

Incidentie
groep voor
screening
uitgenodigd

Incidentie
controle
groep

Risk ratio (95%CI) Absolute risk
reductie

NNS

AAA-gerelateerde
sterfte

0,61%

0,94%

0,66 (0,47-0,93)

0,32

311

Totale sterfte

45,6%

46,3%

0,99 (0,98-1,00)

0,61

164

die voor screening uitgenodigd werd met de controlegroep, bleek de

AAA-ruptuur

0,66%

1,1%

0,65 (0,51-0,82)

0,38

264

AAA-gerelateerde mortaliteit gedaald, de kans op AAA-ruptuur of

Electieve operaties

2,0%

1,2%

1,83 (1,29-2,59)

1,00 risico toename 100

Noodoperaties

0,23%

0,44%

0,52 (0,42-0,63)

0,21

samengevat.

8,9-14

Het laatste uitgebreide review werd gedaan voor de

Canadian Task force on Preventive Health Care (review/meta-analyse in
201511 met updates in april 2017,15 en aanbevelingen10). Tabel 2 geeft een
overzicht van deze gepoolde bevindingen. Bij vergelijking van de groep

noodoperatie verminderd, maar de kans op electieve operatie toege-

471

nomen. De AAA-gerelateerde mortaliteit op korte termijn, 3-5 jaar na

Er werd een klein, niet significant, effect op totale sterfte gevonden

screening, was in de screeningsgroep 43% lager is dan in de niet-ge-

(1-3%). Een meta-analyse in 2013 na 11-15 jaar follow-up berekende een

screende groep, en op de langere termijn, na 13-15 jaar, 34% lager (zie

2,7% reductie van de all-cause mortality,12 in andere reviews was dit effect

tabel 2).10 Het effect op de kans op ruptuur is vergelijkbaar: dit neemt af

marginally significant bij follow-up van 6-7 jaar of langer.10,11,13,14

met 48% op de kortere termijn en met 35% op de lange termijn. De kans
op een electieve operatie is ruim 3 keer zo hoog in de screeningsgroep op

Er was onvoldoende bewijs voor een effect van screening bij vrouwen.4

de kortere termijn en bijna 2 keer zo hoog op de lange termijn.

De AAA-prevalentie bij vrouwen in de trial in Chichester (65-80 jaar) was
1,3%, een factor 6 lager dan bij mannen in die leeftijdsgroep. Na follow-up

Tabel 2. Uitkomsten na 3 tot 5 jaar, gepoolde bevindingen 4 RCT’s eenmalige screening voor mannen van 65 jaar en ouder10
Uitkomst
(pooled, 4 RCT’s)

Incidentie
groep voor
screening
uitgenodigd

Incidentie
controle
groep

Risk ratio
(95%CI)

AAA-gerelateerde
sterfte

0,16%

0,29%

0,57 (0,44-0,72)

0,13

Totale sterfte

11,9%

12,7%

0,95 (0,88-1,02)

NS

AAA-ruptuur

0,19%

0,35%

0,52 (0,35-0,79)

0,16

Electieve operaties

0,81%

0,26%

3,25 (2,13-4,96)

0,58 risico toename 172

Noodoperaties

0,07%

0,14%

0,50 (0,29-0,86)

0,07

6

Absolute risk
reductie

NNS

periodes van 5 en 10 jaar was er geen verschil in de incidentie van
AAA-ruptuur tussen de gescreende groep en de controlegroep. Het aantal
AAA-rupturen bij vrouwen was laag, zowel in de interventie- als de controlegroep (0,20% na 10 jaar). Bovendien werden de gevonden AAA’s in de
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screeningsgroep vaak niet behandeld, vanwege de lichamelijke conditie of
de eigen keuze van de vrouwen. De vrouwen waren gemiddeld 6 jaar

606
1.389

ouder dan mannen in de Chichester-trial toen ze een AAA kregen. Er
kwamen ook rupturen voor bij vrouwen bij wie tijdens de screening geen
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AAA was ontdekt. De auteurs concludeerden dat AAA-screening voor

recente meta-analyse13 lieten significante verschillen zien voor gemid-

vrouwen niet effectief is.

delde leeftijd op het moment van screenen (<70 vs >70) en voor de prevalentie aan het begin (<7,0% vs >7,0%).

2.2 Verschillen tussen de individuele trials
De 4 RCT’s hadden een grote heterogeniteit in uitkomsten. De Australi-

In de Australische studie was het deelnamepercentage lager dan bij de

sche trial en die in Chichester gaven geen significant lange termijn effect

andere RCT’s bij mannen (63% ten opzichte van 74-80%, zie tabel 1),

op AAA-gerelateerde mortaliteit aan (8-11%),3,7,16 terwijl de grotere MASS-

waardoor een kleiner deel van de interventiegroep daadwerkelijk

trial een 42% reductie rapporteerde6 en de Viborg-trial 66% (zie tabel 1).5

gescreend werd, wat het effect verkleint. Als de deelname in Australië net

De kwaliteit van de studies verschilde: de Viborg trial en de MASS-trial

zo hoog was geweest als in de MASS-trial en de Viborg-trial was het

waren van goede kwaliteit, de West-australische trial en de Chiches-

effect mogelijk meer vergelijkbaar geweest.7

ter-trial werden als voldoende (fair) beoordeeld (Cochrane 2007).8
Daarnaast werd in Australië een relatief groot aantal AAA’s in de controleIn de literatuur worden de verschillen in uitkomsten onder meer verklaard

groep tijdig ontdekt voor electieve operatie waardoor de AAA-mortaliteit in

door verschillen in prevalentie, deelnamepercentage, follow up en opspo-

de controlegroep lager was dan verwacht. Electieve operaties werden

ringsgraad in de controlegroep.

uitgevoerd bij 2,2% van de controlegroep en 2,8% van de groep uitgenodigd voor screening. In Australië is echografie al langere tijd beschikbaar

In de trials in Chichester en Australië was de prevalentie bijvoorbeeld

in de eerste lijn en de regionale screening heeft de huisartsen mogelijk

hoger dan in de trial in Viborg en de MASS-trial. Dit leidde echter niet tot

extra alert gemaakt op AAA’s.7

een groter effect. De hogere prevalentie hing namelijk samen met een
hogere gemiddelde leeftijd bij screening (72-73 jaar in Chichester en

Chichester had een kleinere studiepopulatie en 74% participatiegraad.

Australië en 68-69 jaar in Viborg en MASS). Daardoor werd kwetsbaar-

Door de langere follow-up (15 jaar) waren de participanten ouder bij de

dere populatie geïncludeerd, met gevolgen voor operatiesucces of

eindevaluatie (tot 83 jaar). Vanwege hun oudere leeftijd kon een vrij groot

-bereidheid. De MASS-trial en de trial in Viborg, nodigden mannen van 65

deel van de patiënten die in aanmerking kwam voor een electieve operatie

tot 74 jaar uit, niet tot 80 jaar. Subgroup/sensitiviteits-analyses in de meest

uiteindelijk toch niet geopereerd worden (42/86). Ook waren er een aantal

7
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extra AAA-doden in de groep die bij screening een normale AAA-diameter

Er werd geconstateerd dat van de groep met diagnose AAA en/of perifeer

had, maar later toch een AAA ontwikkelde (de helft van hen had bij initiële

vaatlijden (n=2.506) 46% al voor de screening adequate preventieve

screening een subaneurysma 25-29 mm).3

medicatie kreeg (dus dit deel was al bekend als risicogroep). Van de
overige werd bij 37% met medicatie gestart. Van de 2.506 rookte 38%

2.3 RCT naar AAA en andere hart-en vaataandoeningen:
Denemarken

(current smoker). Slechts een derde hiervan was gemotiveerd om deel te
nemen aan een begeleid antirookprogramma.

In Denemarken werd de VIVA-trial uitgevoerd: een grootschalige gerandomiseerde trial van triple screening op AAA, perifeer vaatlijden en hypertensie bij mannen van 65-74 jaar.17 Een populatie van ruim 50.000
mannen werd verdeeld over interventie- en controlegroep en het effect op
mortaliteit geëvalueerd na 5 jaar. De participatiegraad was 75% en bij
22% van de deelnemers werd een van de drie aandoeningen gedetecteerd.
De prevalentie van AAA was 3,3%: 3,0% had een AAA <55 mm en 0,3%
55 mm of meer (tabel 4). De kleine AAA’s werden doorverwezen voor
jaarlijkse controle. Na 5 jaar had 50% van alle AAA’s een electieve
operatie ondergaan. Er werd een significante reductie van de totale mortaliteit gemeten (7%; 95% CI 2-12%). Het absolute effect was een daling

Tabel 4. Uitkomsten VIVA-trial Denemarken, RCT triple screening op AAA, perifeer
vaatlijden en hypertensie17
Uitkomst

Kerngetallen na 5 jaar follow-up

Uitgenodigd

25.078 (mannen 65-74 jaar)

Deelnemers

18.748 (74,8%)

Kleine AAA (30-54 mm)

558 (3,0%, 0 vals positief)

Grote AAA (>55 mm)

61 (0,11%)

Perifeer vaatlijden

2.052 (10,9%, maar 11% vals positief)

Potentieel hoge bloeddruk, vooraf onbekend

1.962 (10,5%)

Combinatie van twee of drie aandoeningen

473 (11% van positieve testen)

AAA’s voor follow-up CT-scan (>50 mm)

98 (16% van de AAA’s)

Doorverwezen voor operatie (>55 mm)

68 (11% van de AAA’s)

Doorverwezen en geopereerd

60 (88% van doorverwezen)

Doorverwezen en niet geopereerd

8 (2 overleden binnen 5 jaar)

AAA’s in jaarlijkse surveillance

551

Onder surveillance en geopereerd binnen 5 jaar

247 (45%)

van de totale mortaliteit met 60 op 10.000. De daling in AAA-gerelateerde
sterfte betrof 10% van de totale daling in het aantal sterfgevallen (15/149).
De AAA-sterfte was 2,5/10.000 per jaar in de groep uitgenodigd voor
screening en 9,3/10.000 per jaar in controlegroep. Het effect van de
screening op AAA-sterfte was niet significant (38%; 95% CI -2%-62%).

8
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Er is weinig data beschikbaar over de werkzaamheid van ingevoerde

1. In regio’s waar zes of meer jaar gescreend werd was de mortaliteit door

screeningsprogramma’s naar AAA in de praktijk. In Zweden en Engeland

AAA 24% lager dan in gebieden waar de screening nog maar kort

is bevolkingsscreening op AAA al een aantal jaren geleden begonnen

daarvoor (<4 jaar) was begonnen.

(respectievelijk 2006 en 2009) en Wales, Schotland en Noord-Ierland

2. In een cluster-randomized stepped wedge design-analyse (vergelijking

volgden later (2012).18 In Canada en Duitsland geldt sinds kort (respectie-

tussen counties voor en na screening) werd een 25% afname van de

velijk 2017 en 2018) een aanbeveling tot screenen. Bij het opstellen van

AAA-gerelateerde mortaliteit vastgesteld.

die aanbeveling zijn schattingen gemaakt van het effect van AAA-screening. 10,19

3. Lineaire regressie berekende een gemiddelde afname van 4% van de
AAA-mortaliteit per jaar sinds de start van de screening.

Hieronder staan de tot dusver gepubliceerde resultaten van de bevolkingsonderzoeken in Zweden en het Verenigd Koninkrijk samengevat en

Op de lange termijn was de verwachting dat een effect van 40% zou

de verwachtingen ten aanzien van de opbrengst van screening in Duits-

worden bereikt.20 Dit komt neer op 15 voorkomen sterfgevallen per 10.000

land en Canada.

uitgenodigde mannen (NNS 667). Dat is lager dan de verwachting uit
eerdere meta-analyses van de RCT-data van 32-40 per 10.000 (NNS

3.1 Bevolkingsonderzoek Zweden

250-311).13,21

In Zweden is het bevolkingsonderzoek vanaf 2006 geleidelijk uitgerold. Bij
1,5% van de deelnemende 65-jarige mannen werd een AAA >30 mm

Johansson et al. (Lancet)16,22 berekenden voor Zweden dat er, na 6 jaar

gevonden. Het aantal electieve operaties verdubbelde door de screening,

follow-up, maar 2 extra sterfgevallen per 10.000 voorkomen werden in de

terwijl het aantal noodoperaties halveerde (zie tabel 5).20

voor screening uitgenodigde groep ten opzichte van de controlegroep. Dit

In 2006, voor de screening, was de AAA-gerelateerde mortaliteit onder

contrasteert met de (langetermijn)verwachting van 15 per 10.000 in de

mannen van 65 jaar en ouder ten gevolge van ruptuur was ongeveer 80

eerdere publicatie van Wanhainen (tabel 5). De auteurs lijken uit te gaan

per 100.000. Dit aantal daalde geleidelijk vanaf de start van de screening.

van lagere incidentie cijfers dan de auteur van het voorgaande stuk20 en

Een publicatie in 2016 berekende op basis van de gegevens uit de

nemen een sterke ‘natuurlijke’ daling van de incidentie en mortaliteit in de

periode 2006-2014 het effect van screenen op drie manieren:

controlegroep mee (70%, niet gerelateerd aan screening). In een Zweeds
tijdschrift23 reageert de eerste auteur

10
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Tabel 5. Resultaten na 8 jaar nationale AAA-screening Zweden 2006-201420
Uitkomst

Kerngetallen na 8 jaar

Uitgenodigd voor screening

302.957 (mannen 65 jaar)

Deelnemers

254.484 (84%)

hebben. De kritische beschouwing van Johansson maakt duidelijk dat

Totaal aantal mannen met een AAA (>30 mm)

3.891 1,5% van de deelnemers; +650 per jaar

Mannen met een AAA >40 mm

0,27% van de deelnemers (18% van AAA’s
>30mm)

terughoudendheid ten aanzien van lange termijn verwachtingen nodig is;

Mannen met een AAA >50 mm

0,18% van de deelnemers (12% van AAA’s
>30mm)

Mannen met grote AAA >55 mm

0,11% van de deelnemers (7% van AAA’s>30mm)
+45 per jaar

Mannen met AAA-diagnose in follow-up

3.787 (data compleet, 2006-2014)

Electieve operaties

685 (18%) waarvan 42% met EVAR

Het nationale AAA-screeningsprogramma in Engeland is gestart in 2009

Perioperatieve mortaliteit

6 (0,9%)

en dus recenter dan in Zweden. Het programma heeft een complete

(trends in) de prevalentie en opsporing in de niet-gescreende populatie te

er zijn veel onzekerheden en mogelijk is de 40% effect op de lange termijn
(zoals in de verwachte resultaten, tabel 6) een overschatting.

3.2 Bevolkingsonderzoek Engeland

dekking vanaf 2013. Het proces van de screening is goed beschreven,
Tabel 6. Verwachte resultaten AAA-screening Zweden op lange termijn20
Uitkomst

Kerngetallen, verwachting lange termijn

Screen-detected AAA’s uiteindelijk geopereerd

40%

Aantal electieve operaties verdubbelt

360 electieve operaties AAA (+109%)

Aantal hersteloperaties van een AAA-ruptuur
halveert

36 operaties aan rupturen (-59%)

Aantal voorkomen sterfgevallen per jaar

90 voortijdige sterfgevallen door AAA;15/10.000
uitgenodigde mannen (-40%)

maar het effect ervan is nog niet duidelijk vast te stellen.
In de eerste drie jaar van het programma werd bij 1,6% een AAA
gevonden, hiervan werd 12% electief geopereerd, waarvan 1,3% overleed.25 Een analyse van data tot 2013 (zie tabel 7)1 rapporteerde 1,3%
AAA’s, slechts weinig groot (0,1% >54 mm). Van de mannen met een
grote AAA werd 87% electief geopereerd (mortaliteit 0,8%), 6% was niet fit
genoeg of wilde niet geopereerd worden, bij 3% bleek de diagnose vals

negatief op de berekeningen van Johansson et al.16,24 Door de geleidelijke

positief. Het opsporingspercentage was lager dan van tevoren verwacht

invoering van de screening in Zweden is het effect van de natuurlijke

(1,3% ipv 4,0%).

daling over de tijd niet helemaal los te zien van de screening, maar de
analyses van Wanhainen (stepped wedge design)20 lijken juist in die

Het aantal voorkomen sterfgevallen werd vooraf geschat op 52 per

setting geschikt. Het is lastig het ‘echte’ additionele effect van de scree-

10.000. De verwachting was dat 1.900 AAA-doden zouden worden voor-

ning te schatten zonder meer gegevens over de vergelijkbaarheid van

komen per jaar (helft AAA-sterfte).26 Deze verwachtingen zijn nog lastig te

11
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staven. Op basis van de beschikbare gegevens (tabel 7), zullen bij jaar-

Tabel 7. Resultaten in Engeland na 4-5 jaar National AAA Screening Programme
2009-20131
Uitkomst

Kerngetallen na 4 tot 5 jaar

Uitgenodigd voor screening

896.287 (mannen 65 jaar)

worden gedetecteerd en 3.750 kleine AAA’s (1,25%). Als van de grote

Deelnemers

700.000 (78,1%)

AAA’s ongeveer 90% wordt geopereerd en van de kleine AAA’s uiteindelijk

Aantal mannen met kleine AAA (30-44 mm)

7.605 (1,1%)

Aantal mannen met medium AAA (45-54 mm)

1.028 (0,15%)

Aantal mannen met grote AAA (>55 mm)

755 (0,11%)

Eerste 1000 mannen doorverwezen voor
behandeling

AAA >55 mm: 508 bij eerste scan;
430 na +2 jaar surveillance; 62 self-referral

Gezien in vasculair centrum

990 (10 weigerden; 0,1%)

Bevestigde diagnose

958 (32 vals positief; 3,2%)

Electieve operaties

870 (waarvan 46% EVAR)

Peroperatieve sterfte bij electieve operaties

7 (0,8%)

Niet-fit, niet geschikt of operatie geweigerd

57 (5%)

aangenomen dat grofweg de helft van de operabele AAA’s zonder

Niet geschikt voor electieve operatie op dat
moment

31 (3%; tijdelijk terug in surveillance)

screenen toch zou worden ontdekt. Met deze aannames zijn dat 900 extra

Sterfte vóór operatie

6 (0,6%; 2 ruptuur; 2 ‘while under assessment’, 2
niet-AAA gerelateerd)

lijkse deelname van ongeveer 300.000 mannen, 330 grote AAA’s (0,11%)
1

naar schatting 40% (zoals in tabel 6, Zweden), zijn dat ongeveer 1800
operaties. Een deel van de 1800 zijn te verwachten sterfgevallen
vermeden door screening, terwijl een deel anders ook gered zou zijn door
noodoperaties of voortijdige diagnose bij toeval. Uitgaande van de gegevens uit de MASS-trial, waar het aantal electieve operaties tweemaal zo
hoog was in de gescreende groep als in de controlegroep,6 kan worden

electieve operaties per 300.000, ofwel 30 per 10.000 uitgenodigde
mannen. Dat is ongeveer een kwart van het aantal verwachte AAA-sterfgevallen per jaar,26 terwijl de oorspronkelijke verwachting was dat de helft

3.3 Verwachting effect screenen op AAA in Duitsland

van de sterfte voorkomen zou worden (52/10.000).21,25

Duitsland heeft geen systematisch bevolkingsonderzoek naar AAA, maar
heeft aanbevelingen tot eenmalig screenen van mannen >65 jaar via de
eerstelijnsgezondheidszorg opgesteld.27 Er is in het kader daarvan een
‘toekomstverwachting’ berekend (zie tabel 8). De verwachting na 13-15
jaar screening is een daling van de AAA-gerelateerde sterfte van 30 per
10.000 uitgenodigde mannen, bij een prevalentie van 2%.28

12
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Tabel 8. Duitsland: modelberekening screenen 1.000 mannen van 65 jaar28

Tabel 9. Canada 1.000-persons tool29

Uitkomst

Kerngetallen

Screening

Geen screening

Aantal mannen met negatieve uitkomst

Ongeveer 980 van 1.000 gescreende mannen
hebben een negatieve uitslag

45 op 1.000 gevonden met een AAA <55 mm

0 op 1.000 gevonden met een AAA <55 mm

Aantal mannen met positieve uitslag

20 van 1.000 mannen hebben een positieve
uitslag: een diagnose AAA (2%)

8 op 1.000 mannen krijgen een electieve operatie

3 op 1.000 mannen krijgen een electieve operatie

2 op 1.000 mannen krijgen een AAA-ruptuur

4 op 1.000 mannen krijgen een AAA-ruptuur

Aantal mannen met kleine AAA

18 van de 20 met positieve uitslag hebben een
AAA van 30- 54 mm (1,8%)

2 op 1.000 mannen overlijden aan AAA-ruptuur of
complicaties

3 op 1.000 mannen overlijden aan AAA-ruptuur of
complicaties

Aantal mannen met grote AAA

2 van de 20 hebben een AAA van 55 mm of meer
(0,2%)

Aantal gevallen van AAA-ruptuur na 13-15 jaar
screenen

4 op de 1.000 mannen (ten opzichte van 7 op
1.000 zonder screening)

Aantal AAA-sterfgevallen na 13-15 jaar screenen

3 op de 1.000 mannen (ten opzichte van 6 op
1.000 zonder screening)

3.4 Verwachting aanbeveling screenen op AAA in Canada
Ook in Canada is geen bevolkingsscreening gestart, maar is, na een
uitgebreide weging van de bewijslast (in 2017)10, een aanbeveling voor
het screenen van mannen van 65 tot 80 jaar opgesteld. Op de website
van de Canadian Taskforce for Preventive Healthcare staat een schatting
van het te verwachten effect van screenen.29 De aanname voor de prevalentie is hier 4,5%. Door screening neemt het aantal electieve operaties
naar verwachting toe met 50 per 10.000 en daalt de sterfte door AAAruptuur of complicaties met 10 per 10.000.

13
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De screeningsprocedure zelf, echografisch onderzoek van de buik, is

4.1.1 Effecten bij diagnose kleine AAA

acceptabel en heeft geen nadelige effecten. De uitslag, de eventuele

Psychologische effecten zijn te verwachten in de relatief grote groep

follow-up en de eventuele behandeling kunnen wel psychische en fysieke

waarbij een AAA <55 mm wordt gevonden (>90% van screen-detected

nadelige effecten hebben.

AAA’s in Zweden en >95% in Engeland).20,32 Deze groep zal vervolgens
regelmatig op controle moeten komen en zich daardoor opeens patiënt

4.1 Nadelige psychologische effecten

voelen. Ze zullen zich in meer of mindere mate zorgen maken over de

Onderzoek naar de psychologische aspecten van screenen en diagnose

diagnose. Doordat ze hiervan op de hoogte zijn maar tegelijkertijd passief

van AAA lijkt beperkt, zeker in Nederland. Bij de RCT in Viborg, Dene-

moeten wachten, kunnen zij stress ondervinden en angst om gewoon

marken, werd het psychisch welzijn van deelnemers aan de trial verge-

lichamelijk actief te blijven.

leken met dat van niet-deelnemers en niet-uitgenodigden, op het moment
van screenen en een maand later. De onderzoekers concludeerden dat

Recent werden de resultaten van een vragenlijst onderzoek bij een groot

het aanbod van screenen een mild, voorbijgaand, angstverhogend effect

aantal deelnemers (N=5011) aan de AAA-screening in Engeland en Wales

had, waardoor deelnemers lager scoorden op vragen over de kwaliteit van

gepubliceerd.33 Hier werd de mentale en lichamelijke kwaliteit van leven

leven.9,30 Dit effect verdween na een gunstige uitkomst bij de screening

vergeleken tussen mannen met of zonder AAA-diagnose (op basis van

(bewijs van gezondheid), maar bleef 5-7% lager bij personen gediagnosti-

een selectie van acht vragen uit de Medical Outcomes Short Form SF-36).

ceerd met een kleine AAA. Het kwam pas weer terug op het niveau van

De meetmomenten waren vóór en direct na screening en daarna jaarlijks

de controlegroep na operatie.31 De auteurs gaven het belang aan van

herhaald. Het mentale welbevinden was lager direct na de screening,

deelnemers vooraf en tijdens het proces goed voor te lichten over de

maar was terug op het oorspronkelijke niveau na twaalf maanden. Het

procedures en risico’s van screening en te begeleiden tijdens monitoring;

lichamelijk welbevinden was consistent ongeveer 5% lager (gedurende

preventie door voorlichting in de monitoring groep kan mogelijk een

1-3 jaar follow-up) bij mannen met een AAA dan bij mannen zonder, ook in

gunstig effect hebben.30

analyses gecorrigeerd voor comorbiditeit of andere confounders.
Ook in andere onderzoeken werd ook een kortdurend effect of geen effect
gevonden (observationele studies, MASS-trial, Australische trial).34,35 In de
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trial in Australië scoorden deelnemers met AAA niet verschillend op angst

4.1.2 Effecten bij foutpositieve diagnose

en depressie zes maanden na screening, maar ze hadden wel een wat

Echografie is betrouwbaar maar in de praktijk kan het voorkomen dat bij

lagere score op kwaliteit van leven, door minder goede algemene gezond-

vervolgonderzoek toch geen vergrote aorta wordt vastgesteld. Een klein

heid, sociaal functioneren en fysieke pijn.36

percentage van deelnemers zal met een vals positieve uitslag geconfronteerd worden (1-2%: geschatte specificiteit 97-100%).39 In de screening in

Een onderzoek in Zweden37 concludeerde dat na de screening de score

Engeland waren er 32 gevallen op 1000 diagnoses van een grote AAA,

op kwaliteit van leven verlaagd was bij personen die al een lage score

die toch niet aan het criterium voor operatie (>55 mm) bleken te voldoen

hadden vóór de screening (bijvoorbeeld door angst of depressie) én een

(zie tabel 7, vorig hoofdstuk).1 Deze personen ervaren onnodige stress

AAA-diagnose, terwijl in andere groepen (zonder diagnose en/of zonder

gedurende de tijd tussen de screeningsuitslag en de confirmatietest.

lage score vooraf) geen afname werd gezien. Bij bepaalde kwetsbare
groepen kan screenen een sterker negatief effect hebben.

4.1.3 Effecten bij diagnose grote AAA en behandeling
Het nemen van beslissingen over een behandeling roept stress op.

Monitoring van kleine AAA’s gebeurt door regelmatige controles. Die

Onderzoek in Amsterdam (2013)40 liet zien dat (asymptomatische)

kunnen mensen bezorgd maken en angstig, maar ze kunnen er ook door

patiënten met een AAA bij het nemen van beslissingen hoger scoren op

worden gerustgesteld (als het goed gecommuniceerd wordt). Er zou ook

de decisional conflict scale dan gezonde deelnemers, en daardoor een

een positief effect kunnen zijn door het waar nodig inzetten van preven-

beslissing over behandeling vaker uitstellen, en piekeren en zenuwachtig

tieve medicatie (statines, antistollingsmiddelen, bloeddrukverlagende

zijn als ze over de beslissing nadenken. De stress zal groter zijn naarmate

middelen). In een Nederlandse studie waarin 10 patiënten die onder

patiënten langer moeten wachten op operatie. In Engeland ontstond er

surveillance stonden voor een kleine AAA werden geïnterviewd, bleek dat

een wachtlijst voor electieve operaties, de wachttijd was gemiddeld 60-90

zij tevreden waren over de frequentie en opzet van de follow-upproce-

dagen (in 2016), maar in één op de vijf behandelcentra moest een kwart

dures.38

van de patiënten langer dan 140 dagen wachten.41
Een klein deel van de patiënten zal bij diagnose van een grote AAA toch
niet geopereerd willen worden. In de screening in Engeland (tabel 7,
vorige hoofdstuk) weigerden 10 op de 1000 personen met een AAA >55
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mm follow-up. Verder waren er 57 op de 1000 die niet geopereerd werden

over hoe hun leefstijl het AAA kan beïnvloeden en wat ze zelf konden

omdat ze dat niet wilden of omdat het niet mogelijk was (niet fit genoeg;

doen om het te verbeteren.44

categorieën niet uitgesplitst in artikel)1. In een eerdere trial in Engeland
was de turn-down-rate 18% van de verwijzingen tussen 2001-2011. Hier

In Canada werd de patiëntvoorkeur en hun perceptie van nut en risico van

werd beschreven dat patiënten zich bewust waren van een groot gezond-

screening en behandeling van AAA bij 65-80-jarigen onderzocht.45 Aanbe-

heidsrisico waar (op dat moment) niets aan gedaan kon worden. Dit was

velingen waren ook om meer en duidelijker informatie te verstrekken over

een traumatische ervaring voor patiënten die soms al jaren gemonitord

het doel van de screening, een vergelijking te maken met andere reeds

werden voor hun AAA.42

bestaande screeningsprogramma’s, de potentiële risico’s van screenen en
van opereren (in vergelijking met chirurgie in het algemeen) goed in beeld

4.1.4 Belang van goede patiënteninformatie

brengen.

Goed contact met patiënten met een kleine AAA is nodig voor geruststelling en om goed te begrijpen wat de aandoening inhoudt. In Nederland

4.2 Gezondheidsrisico’s door electieve operaties

heeft de Hart & Vaatgroep door focusgroepen en een digitale vragenlijst

Door screening zal het aantal acute rupturen en noodoperaties van de

bij AAA-patiënten geïnventariseerd wat de belangrijkste prioriteiten zijn in

aorta naar verwachting worden gehalveerd.24,46,47 Daar staat tegenover dat

AAA-zorg (Kwaliteitscriteria AAA-zorg, 2016).43 Het belangrijkste bleek

er worden twee tot drie keer meer electieve operaties worden uitge-

hier het verkrijgen van goede informatie op onderwerpen zoals de risico’s

voerd.10 Deelnemers hebben een reële kans op overdiagnose en overbe-

van AAA, de ontwikkeling ervan, de diagnose, de onderzoeken, contact-

handeling, omdat er meer AAA-diagnoses worden gesteld dan zonder

gegevens bij spoed buiten kantooruren, leefstijladvies, en wat een patiënt

screening en een deel van deze AAA’s niet tot ruptuur zouden komen (en

nog wel en beter niet kan doen.

de persoon aan iets anders zal overlijden). Volgens berekeningen zijn bij
de screening in Zweden 49 overdiagnoses per 10.000 mensen uitgeno-

In een studie bij 65-jarige mannen in Zweden die waren gediagnosticeerd

digd voor screening en 19 gevallen van overbehandeling.16 Dezelfde

met een AAA bleek dat zij juist graag regelmatige controles wilden en het

auteur berekende ook dat 45% van de diagnoses overdiagnose zou zijn in

belangrijk vonden te weten hoe groot de aorta was. Ze waren onzeker

Engeland, op basis van de data van de MASS-trial na 13 jaar follow-up.24
Deze extra diagnoses en operaties van AAA’s ten gevolge van de scree-
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ning zouden onder reguliere zorg niet zijn gesteld. Individueel zullen deze

4.3 Overzicht nadelige effecten

niet voor iedereen gezondheidswinst opleveren. Vooraf is echter niet te

Onderstaand overzicht geeft weer wanneer mensen die worden uitgeno-

voorspellen wie zonder interventie aan ruptuur zou overlijden.34

digd om deel te nemen aan de screening daarvan de negatieve psychologische effecten kunnen ondervinden en blootgesteld kunnen worden aan

Electieve operaties zijn minder risicovol dan noodoperaties, maar het

de gezondheidsrisico’s.

blijven risicovolle ingrepen (mortaliteit 1-2%). Naar schatting 1 op de
10.000 deelnemers aan AAA screening zou aan perioperatieve complicaties overlijden.48 Personen die succesvol geopereerd zijn, hebben 3-5%
kans op ernstige complicaties (zoals een herseninfarct, been- of darm
ischemie of zelfs amputatie)49 en 10-15% kans op minder ernstige bijwerkingen (zoals tijdelijk seksuele disfunctie of verminderde cognitieve
functie, angst) en kunnen een tijdlang minder fit zijn (met name na een
open operatie).50-52
Mensen die geopereerd worden aan een AAA lopen ook kans later
opnieuw geopereerd te moeten worden (door stentlekkage (endoleak) of
materiaalfalen). Dit gebeurt bij 12% van de deelnemers die met EVAR
worden geopereerd en in het geval van een open operatie bij 9% binnen
4 jaar47of 6,2 en 3,6 per 100 persoonsjaren.53,54
Uit vragenlijstonderzoek naar de kwaliteit van leven blijkt dat de scores
daalden bij patiënten direct na operatie, zowel bij open operatie als bij
EVAR, maar dat die binnen een paar maanden terug zijn op het niveau
van voor de ingreep.55

18

Gezondheidsraad | Achtergronddocument | Nr. 2019/10A

2

20

hoofdstuk 04 | Nadelige effecten

Nut en risico’s bevolkingsonderzoek AAA, onderzoek en praktijk | pagina 20 van 27

Figuur 1. Momenten tijdens AAA-bevolkingsonderzoek waarop deelnemers nadelige effecten kunnen ondervinden. (Met dank aan dr. J. van Erp, Hartstichting.)
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