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01 toelichting op gebruikte cijfers
Het aantal geregistreerde sterfgevallen door aneurysma van de abdomi-

nale aorta (AAA) in Nederland is gebaseerd op de sterfgevallen geregis-

treerd in de CBS-doodsoorzakenstatistiek met ICD10-codering I71.3 (AAA 

met ruptuur) of I71.4 (AAA zonder vermelding van ruptuur).1,2 In werkelijk-

heid zijn er waarschijnlijk meer AAA-sterfgevallen door ruptuur en minder 

sterfgevallen aan AAA zonder vermelding van ruptuur. De commissie heeft 

een schatting gemaakt van de daadwerkelijke sterfte op basis van 

beschikbare cijfers over operaties en kennis uit de praktijk (expert 

opinion).

Er kan een ruimere ICD-codering worden gebruikt, door de code voor 

AAA-rupturen op ongespecificeerde plaats, omdat die waarschijnlijk ook 

vaak abdominaal zijn (ICD-codering I71.8).3 Voor het advies gebruikte de 

commissie die laatste code niet, ze volgde de rapportage van de jaarcij-

fers van de Hartstichting.1,2 

De cijfers over ziekenhuisopnamen ten gevolge van AAA met ruptuur en 

AAA zonder (vermelding van) ruptuur zijn ook gebaseerd op de ICD-code-

ring: codes 171.3 en 171.4 (Dutch Hospital Data).2

De cijfers over de operaties aan AAA’s zijn afkomstig uit de registratie van 

Dutch Institute for Clinical Audits (DICA/DSAA, data 2013-2017 en jaar-

rapportages DICA).4,5 Hier worden de jaarlijkse cijfers met betrekking tot 

acute operaties en electieve operaties gerapporteerd, met de uitkomsten 

van operaties. 

Prevalentiecijfers zijn gebaseerd op een beperkt aantal beschikbare 

studies in Nederland en vergeleken met studies in het buitenland.

02 incidentie en mortaliteit
2.1 AAA-ruptuur
In de CBS-doodsoorzakenregistratie werden de afgelopen jaren (2014-

2016) ongeveer 230-240 sterfgevallen met doodsoorzaak AAA-ruptuur 

gemeld. Uit de registratie van vaatchirurgie blijkt dat er jaarlijks ongeveer 

500 operaties aan ruptuur worden gedaan (DSAA 2013-2017), waarbij 

150 personen overlijden (perioperatieve mortaliteit 30%).5 

De rest van de AAA-ruptuursterfte vindt plaats voordat er geopereerd is. 

De geregistreerde AAA-ruptuursterfte zonder operatie is 80 per jaar (totaal 

AAA-ruptuursterfte – sterfte bij operatie: 230-150). De 80 sterfgevallen zijn 

sterfgevallen in het ziekenhuis vóór operatie (te laat, kunnen of willen niet 

meer geopereerd worden) of sterfte buiten het ziekenhuis. Naar schatting 

van de commissie zijn dit er meer. 
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In Nederland krijgen waarschijnlijk zo’n 700-750 mensen per jaar te 

maken met een ruptuur. Het aantal ziekenhuisopnamen ten gevolge van 

AAA-ruptuur ligt rond de 700-750 per jaar (gemiddeld 2014-2016; 693 in 

2017, data DHD).2 In de ziekenhuisopnamen kunnen dubbelingen zitten 

(meerdere opnamen/heropnamen bij 1 persoon), maar er vindt ook 

ruptuursterfte plaats buiten het ziekenhuis, dus 700-750 in totaal is aanne-

melijk. 

Naast de operaties worden dus nog 200-250 personen opgenomen voor 

AAA-ruptuur, die niet geopereerd worden. Op basis van een overzichts- 

publicatie uit 2013 overlijdt ongeveer een kwart van de personen met een 

AAA-ruptuur in westerse landen in het ziekenhuis zonder operatie (review 

westerse landen: 27% voor 2012,6 en gegevens uit Zweden, tot en met 

2013: 28%7). Dit percentage ligt nu lager volgens een recente studie in 

Noorwegen (10%)8 met complete ziekenhuis- en autopsie-gegevens. De 

commissie schat dat in Nederland zo’n 15% overlijdt in het ziekenhuis 

zonder operatie. Dat zijn ongeveer 110 sterfgevallen (15% van 750) met 

een AAA-ruptuur.

De commissie schat dat er nog 75 tot 100 gevallen van plotse sterfte door 

AAA-ruptuur zijn die niet als zodanig zijn geregistreerd (gebaseerd op 

expert opinion, hier zijn geen cijfers over). In Nederland wordt bij plotse-

ling overlijden van ouderen de doodsoorzaak vaak niet nader onderzocht.9 

Ook komt het voor dat de locatie van het aneurysma niet wordt gespecifi-

ceerd (thoracaal of abdominaal) of dat de registratie incompleet is of 

onnauwkeurig (de overledene had wel een AAA, maar dat was niet 

doodsoorzaak).9 

In totaal is de sterfte door AAA-ruptuur zo’n 355 per jaar. Uitgaande van 

700-750 rupturen per jaar, is de kans op sterfte na ruptuur 50%. Eerdere 

landelijke cijfers gaven schattingen van 54% sterfte na ziekenhuisopname 

voor AAA-ruptuur (1997-2000)10 en 59% in de regio Amsterdam (2004-

2011, 10 ziekenhuizen).11 Daar zit de sterfte door AAA-ruptuur buiten het 

ziekenhuis niet bij.

De afgelopen jaren (2014-2016) deed twee derde van de sterfte aan 

AAA-ruptuur zich voor bij mannen (tabel 1). Een klein deel van de sterfge-

vallen vond plaats voor het 65e levensjaar (5%). De grootste aantallen 

worden geregistreerd in de leeftijdsgroep vanaf 80 jaar (57%), relatief 

vaker boven de 80 jaar bij vrouwen (69%) dan bij mannen (51%). 

Tabel 1. Jaarlijkse sterfte door AAA-ruptuur, naar leeftijd en geslacht; CBS-doodsoor-
zakenstatistiek, gemiddelde van 2014, 2015 en 2016

Leeftijd Mannen 
n en (%)

Vrouwen
n en (%)

Totaal
n en (%)

0-64 11 (7%) ~1 (1%)* 12 (5%)

65-69 18 (12%) ~3 (4%)* 21 (9%)

70-74 19 (12%) 7 (9%) 26 (11%)

75-79 28 (18%) 13 (17%) 41 (18%)

80-84 32 (21%) 20 (26%) 52 (22%)

85-89 28 (18%) 18 (23%) 46 (20%)

90+ 18 (12%) 16 (21%) 34 (15%)

Totaal 154 78 232

* ~betekent ongeveer; de aantallen in de leeftijdscategorie 0-64 en 65-69 bij vrouwen zijn geschat; aantallen 
kleiner dan 10 worden door CBS niet als zodanig gerapporteerd, deze twee groepen waren samengenomen in 
oorspronkelijke rapportage. 
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2.2 AAA zonder (vermelding van) ruptuur 
Van de 250 AAA-sterfgevallen die staan geregistreerd zonder (vermelding 

van) ruptuur, zijn er ongeveer 60 sterfgevallen die zich voordoen bij 

operatie aan een intact AAA. Per jaar worden 2.600 electieve operaties 

uitgevoerd, daarbij overlijden 44 mensen (1,7% perioperatieve mortaliteit). 

Bij de 300 noodoperaties die jaarlijks worden uitgevoerd aan symptomati-

sche intacte AAA’s overlijden 18 mensen (6% perioperatieve mortaliteit).4,5 

De geregistreerde AAA-sterfte zonder (vermelding van) ruptuur bedraagt 

250 per jaar, maar slechts een van een klein deel is duidelijk dat het om 

AAA-sterfte gaat: bij operaties aan intacte AAA’s (60 per jaar). De aard van 

de overige sterfgevallen die staan geregistreerd met doodsoorzaak AAA 

zonder (vermelding van) ruptuur is niet duidelijk. Waarschijnlijk gaat het in 

de meeste gevallen om mensen die eerder zijn gediagnosticeerd met AAA, 

maar die daar niet aan zijn overleden. Het gaat dan om sterfte met een 

AAA en niet door een AAA.2 Op basis van het natrekken van geregis-

treerde AAA-gerelateerde sterfte in een ziekenhuis schat de commissie dat 

zo’n 25 (10%) van de sterfgevallen die staan geregistreerd als AAA-sterfte 

zonder vermelding van ruptuur toch sterfte door ruptuur zijn. 

Er waren de afgelopen jaren ongeveer 3.300 AAA-ziekenhuisopnamen 

voor AAA zonder (vermelding van) ruptuur (DHD-data, rapport Hartstich-

ting2). Dit zijn vooral opnamen voor electieve operaties, mogelijk een deel 

heropnamen. 

De verdeling naar leeftijd en geslacht van de AAA-sterfte zonder (vermel-

ding van) ruptuur (tabel 2) is vergelijkbaar met die van AAA met ruptuur: 

71% is bij mannen, 55% bij personen van 80 jaar en ouder. Van de 3.500 

ziekenhuisopnamen voor AAA zonder (vermelding van) ruptuur waren er 

560 (17%) bij vrouwen (zie rapport Hartstichting 2017)1.

De totale jaarlijkse sterfte door AAA is naar schatting 415: 355 door 

AAA-ruptuur en 60 bij operaties aan intacte AAA’s.

03 AAA-operaties
In Nederland worden jaarlijks 3.300 operaties aan AAA uitgevoerd, 

waarvan meer dan driekwart electieve operaties betreft en meer dan 80% 

mannen. Endovasculaire operatie, EVAR, is de meest gebruikte methode 

bij electieve operatie.

Uit de cijfers van de DSAA-registratie blijkt dat er jaarlijks ongeveer 3.300 

AAA-operaties worden gedaan (periode 2013-2017). In 2017 waren dit 

3.280 primaire operaties en 430 hersteloperaties. Van alle operaties aan 

AAA betreft 16% AAA-ruptuur, 8% acute symptomatische AAA en 77% 

electieve operaties. 

Van de operaties wordt 15% uitgevoerd bij vrouwen. Dit verschilt per leef-

tijdsgroep, boven de 80 jaar zijn er relatief meer operaties bij vrouwen (zie 
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figuur 1). De sterftekans na operatie aan ruptuur neemt sterk toe met de 

leeftijd en is hoger onder vrouwen dan mannen en bij patiënten boven de 

80 jaar.10

 

 

Figuur 1. Aantal AAA-operaties uitgevoerd bij mannen en vrouwen naar leeftijdsgroep 
in de periode 2013-2017 (data DSAA, DICA).

In 2017 werd meer dan driekwart van de electieve operaties en bij 40% 

van de ruptuur operaties endovasculaire chirurgie (EVAR) toegepast.  

De postoperatieve mortaliteit na primaire electieve operatie in 2017 was 

1,7%: 1,4% voor EVAR en 3,7% bij open buikoperatie. Bij operaties aan 

een acuut symptomatische AAA was de mortaliteit 6,3% en bij ruptuur-

operaties 33% (iets hoger dan voorgaande jaren).5 

Van de patiënten die in 2017 een electieve operatie ondergingen kreeg 

19% een postoperatieve complicatie. Bij patiënten met een acuut sympto-

matisch en geruptureerd AAA hadden respectievelijk 32% en 67% een 

complicatie.5 Uit eerder onderzoek blijkt dat 3-5% van de personen die 

succesvol geopereerd is, kans heeft op ernstige complicaties (zoals een 

herseninfarct, been- of darm ischemie of zelfs been amputatie)13 en 

10-15% kans op minder ernstige bijwerkingen (tijdelijk seksuele disfunctie 

of verminderde cognitieve functie, angst). Ook kunnen mensen na een 

operatie een tijdlang minder fit zijn (vooral na een open operatie).14-16  

In de DREAM-trial (24 centra in Nederland) werden ernstige complicaties 

gevonden bij 3,5% van de patiënten die waren geopereerd met EVAR en 

bij 5,2% van de mensen die waren geopereerd met openbuikoperaties 

(met name bloedstolsels en verminderde longfunctie). Milde complicaties 

kwamen voor bij 13,4% en 17,8% van de patiënten geopereerd met EVAR 

respectievelijk openbuikoperatie.17
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04 trends AAA
De AAA-sterfte is sterk gedaald de afgelopen 20 jaar, met name door de 

sterke daling van AAA-ruptuursterfte bij mannen. Wanneer rekening wordt 

gehouden met het feit dat de populatie vergrijst, is ook bij AAA-sterfte 

zonder (vermelding van) ruptuur een daling zichtbaar de afgelopen paar 

jaar. 

De absolute aantallen van AAA-sterfte omvatten mogelijk niet alle sterfge-

vallen gerelateerd aan AAA. Desalniettemin geven de CBS-data goed 

inzicht in de trends, aangenomen dat eventuele misclassificatie constant 

is. 

De trend in AAA-sterfte in Nederland liet aan het eind van de 20e eeuw 

een toename zien:18 Tussen 1972 en 1992 steeg deze van 3,1 tot 8,1 per 

100.000 mannen en van 1,4 tot 2,2 per 100.000 vrouwen. Daarna kwam 

een daling op gang en een verschuiving van de ratio tussen man en 

vrouw van >3:1 in 1980 naar <2:1 ratio in 2010.3 De daling van de mortali-

teit komt vooral door de afname van sterfte door AAA met ruptuur, met 

name bij mannen. Indien voor leeftijdsopbouw wordt gecorrigeerd, is de 

daling nog sterker (zie figuur 2, met dank aan A. de Boer, I. Vaartjes). 

De sterfte aan AAA zonder (vermelding van) ruptuur is na een stijging voor 

2005 min of meer gelijk gebleven, die hangt af van het aantal electieve

Figuur 2. Voor bevolkingsopbouw gecorrigeerd sterftecijfer (personen 65-84 jaar) ten 
gevolge van AAA (A) met ruptuur en (B) zonder vermelding van ruptuur.2
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Figuur 3. Voor bevolkingsopbouw gecorrigeerd ziekenhuisopnamecijfer (A) ten 
gevolge van AAA-ruptuur en (B) zonder vermelding van ruptuur (65-84 jarigen,  
LBZ registratie, met dank aan A. de Boer en I. Vaartjes).

operaties (dat is gestegen) en de perioperatieve sterfte (die is verbe-

terd).19,20 Bij leeftijdscorrectie blijkt deze sterfte onder mannen wat gedaald 

de afgelopen zes tot zeven jaar (zie figuur 2).

In 2016 waren er 780 ziekenhuisopnamen voor AAA met ruptuur.1 Deze 

zijn de afgelopen jaren gedaald bij mannen maar in absolute aantallen 

niet bij vrouwen, wel als er gecorrigeerd wordt voor leeftijdsopbouw (zie 

figuur 3). De man-vrouwverhouding verschuift hier ook richting vrouw.

Er waren de laatste jaren ongeveer 3.300 ziekenhuisopnamen voor AAA 

zonder ruptuur,1 dit zijn vooral electieve operaties. Deze opnamen zijn de 

afgelopen jaren in absoluut aantal licht gestegen, maar wanneer gecorri-

geerd wordt voor leeftijdsopbouw is dat niet het geval (zie figuur 3).

05 prevalentie van AAA
De diagnoses van AAA’s die nog een kleine diameter hebben en niet 

geopereerd worden of niet tot opname in het ziekenhuis leiden, zijn niet 

centraal geregistreerd. Deze zijn gediagnosticeerd als neven- of toevals-

bevindingen bij buikonderzoek of worden opgemerkt bij opportunistische 

screening van bijvoorbeeld hoogrisicogroepen, mensen met (buik/rug) 

klachten en familieleden van AAA-patiënten. 
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In Europa ligt de prevalentie van AAA (>30 mm) momenteel tussen de 1% 

en 3%. De prevalentie is gedaald de afgelopen decennia. Die daling waar-

schijnlijk ook in Nederland plaats, gezien vergelijkbare veranderingen in 

rookgedrag, leefstijl en preventie van hart- en vaatziekten. 

Schattingen van prevalentie van kleine AAA’s in Nederland zijn beperkt 

beschikbaar, omdat er niet systematisch gescreend wordt en weinig 

studies op populatieniveau zijn gedaan. Volgens een cohortstudie in 

Rotterdam tussen 1989 en 1993 onder 5.419 deelnemers, kwam in de 

leeftijdsgroep van 65-80 jaar bij 5,9% van de mannen een AAA van meer 

dan 30mm voor en bij 0,8% van de vrouwen.21 Een onderzoek via huisart-

senpraktijken in Nijmegen in 1998 vond bij 8,1% van 60 tot 80-jarige 

mannen (n=2419) een AAA van 30 mm of meer.22 

In het vervolg op de cohortstudie in Rotterdam van 2002 tot 2005, werd bij 

1,1% van de deelnemers een AAA van 30 mm of meer gedetecteerd en bij 

herhaalde meting een paar jaar later bij 2,6%. Bij mannen was de preva-

lentie hoger dan bij vrouwen.(Rotterdam study, ongepubliceerde data, zie 

Tabel 3)23,24 Beide metingen liggen lager dan de meting over de periode 

tussen 1989 tot 1993.21 

Tabel 3. Prevalentie van AAA (>30mm) in de Rotterdam study 1989-1993 en 2002-
201223,24 (ongepubliceerde data, met dank aan prof. M. Kavousi, Cardiovasculaire 
epidemiologie, Erasmus)
Cohort Aantal  

deelnemers
Leeftijd  
deelneemers

AAA>30mm

Eerste cohort  
(1989-1993)21 Totaal N=5419 60-80 jaar

Mannen 5,9%
Vrouwen 0,8%

Tweede cohort,  
meting 2002-2005

Totaal N=5.017
Mannen N=2.077
Vrouwen N=2.940

Gemiddeld 71,7 jaar
Mannen gemiddeld 71,3 jaar
Vrouwen gemiddeld 72,0 jaar

Totaal 1,14%
Mannen 2,21%
Vrouwen 0,37%

Tweede cohort,  
meting 2009-2012 

Totaal N=2.157
Mannen N=1222
Vrouwen N=938

Gemiddeld 74,2 jaar
Mannen gemiddeld 74,0 jaar
Vrouwen gemiddeld 74,4 jaar

Totaal 2,60%
Mannen 3,93%
Vrouwen 0,86%

De prevalentie in de screeningsprogramma’s in Zweden en Engeland 

(mannen, 65 jaar) is vergelijkbaar met de eerste meting. In deze landen 

ligt de prevalentie tussen 1,1-1,7%.25-28 Bij de herhaalde meting zijn de 

deelnemers van hogere leeftijd. In andere studies bij mannen in de leeftijd 

65-80 jaar ligt de prevalentie ook hoger: tussen 2,2%- 8,1%.21,29-35 

De prevalentie van AAA’s van 30-54 mm kan op basis van deze gegevens 

uit Rotterdam en die uit het buitenland geschat worden op 1-2% bij 

65-jarige mannen. Bij vrouwen is de prevalentie drie tot vijf keer lager dan 

bij mannen, naar schatting <0,5% bij vrouwen <70 jaar.36

De prevalentie van AAA’s van 55 mm of meer wordt geschat op 0,1-0,5% 

bij mannen van 65 jaar en 0,1-0,2% bij vrouwen van 65-74 jaar, op basis 
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van gegevens uit het Verenigd Koninkrijk,26,28 Zweden,37 Denemarken,33,34 

Verenigde Staten30 en Australië.32 

Na follow-up zal jaarlijks 2-3% van de kleine AAA’s zich tot een grote AAA 

ontwikkelen. Uiteindelijk bereikt 30-40% van de AAA’s een grootte van  

55 mm of meer.28
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