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Is screening op een aorta-
aneurysma zinvol?

Mogelijkheden en beperkingen van 
 systematische en familiale screening
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Inleiding
Bij het normale verouderingsproces verzwakt de wand 
van de slagader door vermindering van het steunweefsel, 
wat leidt tot toename in lengte en diameter. In 1991 werd 
een arterieel aneurysma gedefinieerd als een permanente 
verwijding van meer dan 50% van de normale diameter.1 
Daarom spreken we bij de aorta in de buik van een abdo-
minaal aorta-aneurysma vanaf een diameter van 3 cm of 
groter. Bij patiënten die een aorta-aneurysma ontwikke-
len, ontstaat er naast het normale verouderingsproces 
een onevenwicht tussen de transmurale druk en de wand-
spanning. Hierdoor is er een versnelde uitzetting op die 
plaats.
Fusiforme aneurysmata zijn de meest voorkomende en 
zijn het gevolg van een diffuse verzwakking van de aorta-
wand; dit leidt tot een algemene spindelvormige uitzetting 
met een eerder scherp uitlopend begin en einde. Dit in 

tegenstelling tot de sacculaire aneurysmata die aanleiding 
geven tot een eerder asymmetrisch focale uitstulping van 
de aorta; deze moeten ook altijd geopereerd worden (onge-
acht de diameter).
De aneurysmata ter hoogte van de aorta abdominalis ver-
tegenwoordigen 80% van alle aorta-aneurysmata. Dit wordt 
verklaard door verschillen in histologische structuur tus-
sen de thoracale en de abdominale aorta. Zo heeft de wand 
van de buikslagader veel minder elastische vezels dan de 
vaatwand van de thoracale aorta.
Het proces van aneurysmatische dilatatie is multifactorieel: 
een combinatie van genetische, inflammatoire en hemody-
namische factoren. Niet-genetische oorzaken omvatten: 
een infectieuze aortitis (bijvoorbeeld mycotisch, of ten 
gevolge van syfilis), een niet-infectieuze aortitis (Reuscel 
arteritis, Takayashu arteritis), alsook een traumatische of 
idiopathische etiologie. Risicofactoren voor de vorming 
van een aneurysmata zijn leeftijd, geslacht, roken en een 
familiale belasting. Beschermende factoren zijn: mensen 
van het zwarte ras, het vrouwelijk geslacht en personen 
met diabetes mellitus.

Aneurysma van de aorta abdominalis 
(AAA)
Een aneurysma van de aorta abdominalis (AAA) is meestal 
asymptomatisch, totdat het scheurt. Tot 85% van de patiën-
ten met een gescheurd AAA komt te overlijden. Ongeveer 1 
op 92 mannen ouder dan 65 jaar hebben een AAA en 1 op 
1000 mannen ouder dan 65 jaar die gescreend worden, heb-
ben een abdominaal aorta-aneurysma groter dan 5,5 cm. Bij 

Tabel: Echografisch onderzoek van de aorta abdominalis bij mannen, ouder dan 65 jaar. 

Diameter van de
aorta abdominalis Interpretatie Opvolging

<3 cm Geen aneurysma Geen opvolging of behandeling noodzakelijk.

Tussen 3 en 4,4 cm Klein aneurysma Operatieve ingreep is niet nodig, wel een jaarlijkse echografische opvol-
ging.

Tussen 4,5 en 5,4 cm Gemiddeld groot aneurysma Operatieve ingreep is momenteel niet aangewezen, wel een driemaande-
lijkse echografische opvolging.

Gelijk aan of groter dan 5,5 cm Groot aneurysma
Operatieve ingreep is noodzakelijk en af te wegen via een risicostratificatie 
voor operabiliteit, gebaseerd op: anatomische situatie van het aneurysma, 

leeftijd, fysieke conditie, nierfunctie en de cardiopulmonale conditie.
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vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep liggen de prevalentiecij-
fers zes keer lager.
Het jaarlijks ruptuurrisico van een aneurysma van 5,0 tot 
5,9 cm diameter is bij een man 1,0% en bij een vrouw 3,9%. 
Is de diameter groter dan 6 cm, dan verhoogt het risico res-
pectievelijk tot 14,1% (voor mannen) en 22,3% (voor vrou-
wen).

Screening bij mannen
Het standaard screeningsonderzoek voor een AAA is een 
echografie of een echografie met kleur (duplex), met een 
sensitiviteit van 94-100% en specificiteit van 98-100%.
Een eenmalig echografisch onderzoek van het abdomen 
bij een man van 65 jaar of ouder die rookt of gerookt heeft, 
is nuttig omdat het de mortaliteit door een gescheurd AAA 
met de helft reduceert; dat blijkt uit de resultaten van vier 
observationele bevolkingsonderzoeken.2-5 De werkgroep 
van de Amerikaanse dienst voor preventieve gezond-
heidszorg (USPSTF) besluit dat een eenmalig echogra-
fisch onderzoek, eventueel gevolgd door een operatieve 
ingreep, meer voor- dan nadelen heeft (graad B aanbeve-
ling).
Voor screening van een man die nooit gerookt heeft (min-
der dan 100 sigaretten ‘lifetime’), is de balans minder duide-
lijk (graad C aanbeveling) en wordt screening op indicatie 
aanbevolen of een opportunistische (ad-hoc) screening: 
abdominaal echografisch onderzoek naar aanleiding van 
een consultatie omwille van andere klachten. Het rapport 
van de European Society for Vascular Surgery (ESVS) raadt 
screening aan bij alle mannen van 65 jaar of ouder ongeacht 
of ze roken of gerookt hebben. Ze doen dit omdat de aan-
bevelingen in Amerika gemaakt zijn op het sterke verband 
tussen een abdominaal aorta-aneurysma en roken, eerder 
dan op basis van gerandomiseerd onderzoek.6

De tabel geeft de mogelijke beslisknooppunten in functie 
van de diameter van de aorta abdominalis.

Screening bij vrouwen
Voor vrouwen ouder dan 65 jaar die roken of gerookt heb-
ben, is er onvoldoende bewijs voor een systematische 
screening van deze doelgroep want een betrouwbare balans 
van voor- en nadelen kan niet worden opgemaakt (I aan-
beveling). Voor vrouwen die nooit gerookt hebben, wordt 
zelfs afgeraden om een screeningsechografie uit te voeren, 
omdat uit onderzoeken blijkt dat systematische screening 
geen meerwaarde betekent of meer schade aanricht dan 
niets doen (D aanbeveling).
Recente richtlijnen van de European Society for Vascular 
Surgery (ESVS) volgen deze Amerikaanse aanbevelingen. 
Er is onvoldoende onderzoeksmateriaal over het nut van 
screening bij patiënten met een familiale geschiedenis van 
een abdominaal aorta-aneurysma, ook al is dit een risico-
verhogende factor zoals hoge bloeddruk.
Er wordt wel aanbevolen om alle mannen en vrouwen die 
een abdominaal aorta-aneurysma hebben bij een eerste-
graadsverwant, ook te screenen op een abdominaal aorta -
aneurysma vanaf de leeftijd van 50 jaar.6

Thoracaal aorta-aneurysma (TAA)
Voor het systematisch opsporen (populatiescreening) van 
een thoracaal aorta-aneurysma (TAA) is er onvoldoende 
evidentie vanuit gezondheidseconomische overwegingen 
(kosteneffectiviteit).
Een gerichte screening start bij een proband (= indexpati-
ent) met een thoracaal aorta-aneurysma. Vervolgens wordt 
hieraan een genetische en/of cardiale screening gekoppeld 
volgens de flowchart in figuur 1.

Absolute diameters
Bij een TAA (permanente verwijding van meer dan 50% van 
de normale diameter) kan die verbreding voorkomen in 
één of meerdere aortasegmenten (figuur 2): 60% betreft de 
aortawortel en tubulaire aorta-ascendens, 40% de descen-
derende aorta, 10% de aortaboog en 10% de thoraco-abdo-
minale aorta.7

Hoewel deze definitie in meer recente richtlijnen overgeno-
men wordt, blijkt ze voor de thoracale aorta in de praktijk 
toch weinig bruikbaar.8 Als de normale bovengrens van de 
diameter van de ascenderende aorta op echocardiografie 
bijvoorbeeld 37 mm is, zouden we pas spreken van een 
aneurysma vanaf 55,5 mm (37 + 18,5 mm), wat boven de 
klassieke grens voor een operatieve indicatie ligt.
Een andere voorgestelde term is aorta-ectasie die een ver-
wijding kleiner dan 150% omvat.
Heel vaak wordt in de literatuur het algemene ‘aortadila-
tatie’ gebruikt dat zowel aneurysma als ectasie omvat. 
Daarom wordt momenteel aangeraden om eerder de abso-
lute diameters te gebruiken en niet de descriptieve termen.9

Wat is bekend?
 ❯ Aneurysmata van de aorta evolueren 

traag en asymptomatisch.
 ❯ Een scheur van een aneurysma van de 

aorta kent een hoge mortaliteit.

Wat is nieuw?
 ❯ Systematische screening op aneurys-

mata van de abdominale aorta is aan-
gewezen bij mannelijke 65-plussers.

 ❯ Systematische screening op aneurys-
mata van de abdominale aorta is aan-
gewezen bij 50-plussers met een 
eerste graadsverwant met een abdo-
minaal aorta-aneurysma.

 ❯ Bij ontdekken van een patiënt met een 
thoracaal aneurysma van de aorta kan 
een familiale screening via beeld-
vorming aangewezen zijn.
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Opvolging van aortadilatatie
Ondanks het feit dat de meeste aortadissecties (AD) gebeu-
ren bij een normale aortadiameter, blijft een aneurysmale 
dilatatie de belangrijkste voorspeller voor een aortadissec-
tie of aortaruptuur. Het risico op ruptuur voor een TAA met 
een aortadiameter tussen 50 en 59 mm bedraagt 3% per jaar.
Een dilatatie van de aortawortel kan worden opgevolgd 
met een klassieke transthoracale echocardiografie (TTE). 
Bij een dilatatie boven de sinotubulaire junctie is vaak 
bijkomende beeldvorming met CT-scan of een NMR nood-
zakelijk. Trans oesophagale echocardiografie (TEE) wordt 
vaak gebruikt in de setting van preoperatieve evaluatie (bij-
voorbeeld in verband met de beslissing rond klepsparende 
ingreep of niet).

Wanneer een dilatatie wordt vastgesteld, is jaarlijkse opvol-
ging door middel van een echocardiografie, een CT of een 
NMR aangewezen. Afhankelijk van de aortaklepfunctie, 
snelheid van toename van de aortadiameter, de absolute 
diameter en familiale voorgeschiedenis kan dit interval ver-
kort of verlengd worden.

Genetische oorzaken van TAA
Niet-genetische oorzaken van TAA zijn gelijklopend met 
deze van de AAA: infectieuze en niet-infectieuze aortitis, 
traumatische of idiopathische etiologie.
De genetische oorzaken vormen bij het TAA de belangrijk-
ste groep aangezien bij één op de vijf probands met TAA of 
aortadissectie (AD) een positieve familiale voorgeschiede-
nis aanwezig is.
Binnen de genetische oorzaken van thoracaal aorta- 
aneurysmasyndroom onderscheiden we syndromale en 
niet-syndromale vormen.

Syndromale vormen
De bekendste syndromale vormen zijn Marfan10, Loeys-
Dietz11 en vasculair Ehlers-Danlos syndroom, gekenmerkt 
door volgende afwijkingen:
· craniofaciaal: craniosynostosis, hypertelorisme, bifide 

huig of gespleten verhemelte;
· oftalmologisch: lensdislocatie, retinaloslating, myopie 

>6 dioptrie;
· musculoskeletaal: pectusafwijkingen, hypermobiliteit, 

contracturen of luxaties van gewrichten, artrose op 
jonge leeftijd, ernstige kyfose of scoliose;

· dermaal: dunne translucente huid, hyperelastische 
huid, atrofische littekens, striae en livedo reticularis.

Figuur 2: Voorkomen van thoracaal aorta-aneurysma 
(TAA) in één of meerdere aortasegmenten.

Figuur 1: Flowchart bij het ontdekken van een proband, een indexpatiënt met een thoracaal aorta-aneurysma (TAA).
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Andere indicaties voor een genetisch onderzoek zijn een 
disproportionele lichaamsbouw (arachnodactylie, lange 
armspan), een spontane pneumothorax, inguinale hernia’s 
of orgaanrupturen. Bijkomende cardiovasculaire teke-
nen, naast het thoracaal aorta-aneurysma, zoals ernstige 
mitralis klepprolaps, bicuspide aortaklep, arteriële tortuso-
siteit, andere arteriële aneurysma’s en Moyamoya vascu-
lopathie zijn ook belangrijke indicaties voor verder gene-
tisch syndromaal onderzoek.

Niet-syndromale vormen
Bij de niet-syndromale vormen onderscheiden we voorna-
melijk het familiale thoracale aorta-aneurysma en dissec-
ties waarbij geen andere systemische bevindingen aanwe-
zig zijn. Een andere belangrijke groep omvat de bicuspide 
aortaklep gerelateerde aortapathie. Bicuspide aortaklep is 
de meest frequente congenitale hartafwijking met een pre-
valentie van 1-2%. Naar schatting 50% van de patiënten met 
bicuspide aortaklep ontwikkelen ook een dilatatie van de 
aortawortel of de ascenderende aorta.

Familiale screening
Gezien de belangrijke genetische contributie bij TAA wordt 
ook screening van eerste- en tweedegraadsverwanten (ook 
wel cascadescreening genoemd) gesuggereerd. De richtlij-
nen van de ESC12 en de ACC/AHA8 adviseren beeldvorming 
van de aorta bij eerstegraadsfamilieleden van patiënten met 
een TAA (respectievelijk graad C en graad B). De ESC-richt-
lijn vermeldt hierbij alleen de ouders en siblings maar niet 
de kinderen. De ACC/AHA-richtlijn adviseert onderzoek bij 

tweedegraadsfamilieleden indien bij eerstegraadsfamilie-
leden een TAA wordt vastgesteld.
De Nederlandse werkgroep stelt dan weer voor om voor-
spellend DNA-onderzoek aan te bieden eenmaal de familiale 
mutatie bekend is.13 Het is aangewezen dat cardiale scree-
ning gekoppeld aan het TAA of AD gebeurt in samenwerking 
met een universitair ziekenhuis dat vertrouwd is om te wer-
ken met genspecifieke richtlijnen.14,15

Indien er geen familiale mutatie bekend is, wordt gerichte 
TAA-opsporing uitgevoerd van alle eerstegraadsfamilie leden 
(ouders, kinderen, broers en zussen). Deze start vanaf 25 
jaar of tien jaar jonger dan de jongste met een TAA in de 
familie. De screening gebeurt elke drie à vijf jaar maar bij een 
normale aorta of bij stabiele diameters kan de controle ver-
lengd worden tot intervallen van tien jaar en dit tot de leef-
tijd van 65 jaar. Meer frequente controles zijn op indicatie.
Indien na de initiële familiale screening geen bijkomende 
individuen met aortaverwijding gedetecteerd worden, vol-
staat in principe deze eenmalige screening van familieleden 
als ze ouder dan 40 jaar zijn. Indien deze initiële controle 
plaatsvindt <40 jaar, dient ten minste eenmalige follow-up 
op oudere leeftijd (>50 jaar) te worden overwogen (figuur 
1).

Besluit
Systematisch echografisch screenen van de aorta abdo-
minalis op aneurysmata bij alle mannen ouder dan 65 jaar 
verkleint de kans op overlijden door een scheur van een 
abdominaal aorta-aneurysma met 50%.
Screening via gepaste beeldvorming (echocardiografie, 
CT-scan of MRI) voor een thoracaal aneurysma gebeurt niet 
routinegewijs. Dit wordt slechts uitgevoerd bij syndromen 
(Marfan, Vasculair Ehlers-Danlos, Loeys-Dietz) of bij een 
positieve familiale anamnese voor een thoracaal aorta-aneu-
rysma, een aortadissectie of een bicuspide aortaklep.  

 ❯ Hendriks J, Loeys B, Laga S. Is screening op 
een aorta-aneurysma zinvol? Mogelijkheden 
en beperkingen van systematische en familiale 
screening. Huisarts Nu 2019;48:248-52.
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Genetische screening bij thoracaal 
 aorta-aneurysma (TAA)

Het Nederlandse consensusdocument ‘Cardiogene-
tische zorg bij thoracale aortapathologie’ beveelt aan 
om patiënten met een TAA (diameter >45 mm) of een 
aortadissectie naar een klinisch geneticus te verwijzen 
in volgende gevallen:13

 ❯ diagnose <50 jaar ongeacht de aanwezigheid van 
hypertensie;

 ❯ diagnose tussen 50 en 60 jaar zónder hypertensie;
 ❯ een eerste- of tweedegraadsfamilielid met

 ❯ een TAA of aortadissectie
 ❯ een aneurysma of dissectie elders en <60 jaar
 ❯ congenitale linkszijdige hartafwijking
 ❯ plots overlijden <45 jaar

 ❯ TAA of aortadissectie met syndromale kenmerken.

Bij patiënten met een aortadiameter van 40-45 mm en 
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bijzondere configuratie van de aortawortel (bv. peer- of 
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worden naar de klinisch geneticus.
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Ook de kleine

geheimen wil je

graag horen

Goed horen is van onschatbare waarde!

Gehoorverlies is helaas onomkeerbaar.  Het is daarom 
van groot belang om een verandering in uw gehoor tijdig 
op te sporen. 
Wij, bij Audika, willen graag meer mensen beter laten 
horen. En daarom hebben wij sinds enkele jaren ons 
eigen gezondheidsprogramma opgestart.

Hiermee willen we gehoorverlies bespreekbaar maken 
en iedereen, jong of oud, overhalen om het gehoor op 
hun jaarlijkse gezondheidsagenda te plaatsen. Net zoals 
u jaarlijks naar de tandarts gaat, de oogarts, bloeddruk 
laat meten, …

Een dergelijke jaarlijkse screening is een korte hoortest 
van slechts 15 min. Deze test wordt uitgevoerd door onze 
erkende audiologen, is volledig gratis en vrijblijvend, en 
u ontvangt meteen de resultaten.

Heeft u hierover vragen,
check onze website www.audika.be of neem contact 
op via contact@audika.be
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Juridische thema’s in de 
huisartsenpraktijk
Dit najaar start Domus Medica met een nieuwe opleidingsreeks 
over juridische thema’s in de huisartsenpraktijk.
De reeks bestaat uit zeven lessen, die telkens op zaterdag in de voormiddag 
plaatsvinden bij Domus Medica. Elke les kan apart worden gevolgd. Accreditatie 
is aangevraagd.

Programma

 ❯ 16/11/2019:  Samenwerken met personeel, sociaal secretariaat en het 
 financieel traject van de huisarts

 ❯ 14/12/2019: Verzekeringen doorheen de loopbaan van de arts
 ❯ 25/01/2020:  Communicatie bij grensoverschrijdend gedrag en patiëntenrechten
 ❯ 15/02/2020:  Beroepsaansprakelijkheid, Fonds medische ongevallen en 

beroepsgeheim, discretieplicht
 ❯ 14/03/2020: Rol van de Orde en rol van de Provinciale Commissies
 ❯ 09/05/2020: Samenwerken voor medische en paramedische beroepen
 ❯ 13/06/2020: Geschilhantering (bemiddeling, arbitrage, verzoening,...)

Meer informatie: www.domusmedica.be/vorming


