
 

 

 University of Groningen

New risk assessment tools in vascular surgery
von Meijenfeldt, Gerdine

DOI:
10.33612/diss.166277915

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2021

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
von Meijenfeldt, G. (2021). New risk assessment tools in vascular surgery. [Thesis fully internal (DIV),
University of Groningen]. University of Groningen. https://doi.org/10.33612/diss.166277915

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://doi.org/10.33612/diss.166277915
https://research.rug.nl/en/publications/d75dfdb0-ac98-4696-b208-40446bf7b4ea
https://doi.org/10.33612/diss.166277915


12
Dutch Summary - Nederlandse samenvatting





215

Nederlandse samenvatting - Dutch summary

De huidige behandeling van vaat gerelateerde (vasculaire) aandoeningen en de kennis 
van de anatomie van het vaatstelsel is een wereld van verschil met toen Leonardo da 
Vinci (1452-1519) het vaatstelsel voor het eerst beschreef en later nog meer in detail is 
beschreven door William Harvey (1578-1657)1, 2.  Tegenwoordig is uitgebreide kennis 
van diagnostiek, complexe behandeling en preventie van vasculaire aandoeningen 
ruimschoots beschikbaar. De vraag naar behandeling op maat van de individuele patiënt 
is toegenomen en daarmee ook de vraag naar het identificeren van risicofactoren 
op nadelige uitkomsten na behandeling3. Het identificeren van risicofactoren en het 
ontwikkelen van predictiemodellen kan helpen bij het ontwikkelen van een optimaal 
individueel behandelplan door de behandelaar en de patiënt. Dit proefschrift is gericht 
op het analyseren van risicofactoren voor nadelige uitkomsten na aorta-chirurgie en 
vaatchirurgie in het algemeen.

Gerandomiseerde studies naar de verschillen in mortaliteit (sterfte) na open of 
endovasculaire aorta behandeling van geruptureerde abdominale aorta aneurysma’s 
(rAAA; gescheurde verwijding van de buikslagader) onder de nierslagaders (infrarenaal) 
laten vooralsnog geen verschillen zien4-7. Alleen voor de secundaire uitkomstmaatstaven 
zoals duur van de opname, gemiddeld bloedverlies en aantal ernstige complicaties is er 
wel een duidelijk verschil in het voordeel van endovasculaire behandeling (behandeling 
met een aorta stent via toegang in beide liezen, EVAR). In tegenstelling tot de verrichtte 
trials, laten retrospectieve onderzoeken over het algemeen betere resultaten zien van 
endovasculaire behandelingen. Dit laten de resultaten in hoofdstuk 2 ook zien, waar 
een tweevoudige verlaging van de mortaliteit na EVAR wordt beschreven. Het verschil in 
mortaliteit in retrospectieve studies kan worden verklaard door selectie bias. Het kan zijn 
dat symptomatische niet-geruptureerde aneurysma patiënten toch geïncludeerd zijn in 
de geruptureerde aneurysma studies. Om in onze studie dit te voorkomen hebben we 
alle statussen bekeken van de patiënten om een daadwerkelijke ruptuur te bevestigen. 
Na zowel endovasculaire als open chirurgie, was een laag hemoglobinegehalte 
geassocieerd met mortaliteit op korte termijn. Ook de aanwezigheid van shock en een 
leeftijd boven de 75 jaar waren onafhankelijke risicofactoren voor mortaliteit, maar 
alleen na open chirurgie. Waarschijnlijk doordat EVAR minder invasief is kan dit verschil 
in risico op complicaties worden verklaard en omdat er hoge perifere weerstand in 
de vaten kan worden behouden bij het gebruik van lokale anesthesie bij EVAR. Het 
voordeel in uitkomsten na EVAR in deze studie ondersteunt de verschuiving van 
behandelingsvoorkeur naar endovasculaire behandeling van een rAAA en introduceert 
de identificatie van risicofactoren per behandelingsoptie in plaats van per diagnose.

Predictiemodellen kunnen worden gevormd door het combineren van meerdere 
risicofactoren. Met de juiste interne en externe validatie, kan een predictiemodel een 
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betrouwbaar en waardevol handvat zijn in de dagelijkse praktijk. Predictiemodellen 
kunnen erg behulpzaam zijn in het identificeren van het risico van een ziekte of van 
bepaalde (nadelige) uitkomsten. In hoofdstuk 3 wordt de ontwikkeling van een nieuw 
predictiemodel beschreven dat het risico op vroege mortaliteit na behandeling van een 
rAAA kan voorspellen; de Dutch Aneurysm Score (DAS). De DAS omvat de risicofactoren 
leeftijd, laagste systolische bloeddruk (bovendruk), reanimatie en hemoglobinegehalte. 
Dit zijn allen gemakkelijk te verkrijgen preoperatieve variabelen. Naast dat de DAS een 
betere discriminatie laat zien tegenover bestaande modellen, is de DAS ontwikkeld en 
gevalideerd in een cohort met relatief veel endovasculair behandelde patiënten, is de 
DAS ontwikkeld volgens de nieuwste richtlijnen, en kan het model risico's van boven 
de 80% aantonen3, 8. Niet alleen hoog-risico patiënten maar ook laag-risico patiënten 
konden met de DAS worden geïdentificeerd. Door laag-risico patiënten te identificeren 
zou het aantal patiënten die niet worden geopereerd voor hun geruptureerd aneurysma 
(turndown rate) verlaagd kunnen worden. Aangezien de consequentie van het niet 
verrichten van deze potentieel levensreddende behandeling cruciaal is, kan een goed 
predictiemodel een arts/chirurg ondersteunen in het gesprek met de patiënt en zijn/
haar familie om gezamenlijk de juiste behandeling te kiezen.

De DAS is niet het enige predictiemodel dat is ontwikkeld voor mortaliteit na 
behandeling van een rAAA of electieve (geplande) abdominaal aorta aneurysma (AAA). 
Er zijn reeds zes verschillende predictiemodellen voor rAAA’s en zeven voor electieve 
AAA’s gepubliceerd. In hoofdstuk 4, wordt een overzicht van alle gepubliceerde 
predictiemodellen gegeven inclusief de bruikbaarheid. Ook wordt beschreven hoe een 
predictiemodel ontwikkeld en gerapporteerd moet worden. Predictiemodellen hebben 
als doel het risico van de aanwezigheid van een ziekte te voorspellen of een bepaalde 
uitkomst van behandeling3. Om een predictiemodel gemakkelijk te kunnen beoordelen 
wordt een uniforme methode van rapporteren beschreven: Transparent Reporting 
of a Prediction model for Individual Prognosis or Diagnosis (TRIPOD)9. Voor auteurs 
is dit een handige checklist met alle elementen die in het artikel beschreven moeten 
staan. Lezers kunnen deze informatie dan gemakkelijk vinden en het predictiemodel 
daarmee op waarde schatten. Voor electieve aneurysma chirurgie was de British 
Aneurysm Repair (BAR) score het meest veelbelovend10. Deze score is ontwikkeld op 
basis van een grote dataset die open en endovasculair behandelde patiënten omvatte. 
De score rapporteert de beste discriminatie en kan daarom hoog- en laag-risico 
patiënten betrouwbaar identificeren. Voor rAAA behandeling, zijn de Artificial Neural 
Network (ANN-4) score en de DAS de enige predictiemodellen die ook endovasculair 
behandelde patiënten includeerden11. De ANN-4 is ontwikkeld uit een kleine database 
maar laat toch een goede discriminatie zien. Voor de ontwikkeling van deze score is 
een nieuw programma gebruikt die zelf data kan imputeren/invullen op basis van een 
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selectie van bestaande data. De DAS is ontwikkeld vanuit een grote dataset, extern 
gevalideerd in twee andere grote datasets, en laat een goede discriminatie zien. Om de 
gepubliceerde predictiemodellen op waarde te schatten voor artsen in de dagelijkse 
praktijk, moeten de predictiemodellen bij voorkeur eerst worden gevalideerd in 
de eigen kliniek. De uitdaging voor toekomstig onderzoek ligt voornamelijk in het 
ontwikkelen van methodes voor nog beter functionerende predictiemodellen. Tot 
dan zal gedeelde besluitvorming (shared decision making) tussen de behandelaar 
en patiënt, gecombineerd met uitkomsten van predictiemodellen, en een zo goed 
mogelijk behandelplan helpen.

De behandelkeuze voor hoog complexe aneurysmata is wellicht nog meer uitdagend, 
bijvoorbeeld bij juxtarenale (aneurysma van de aorta dat rijkt tot de nierslagaders) 
AAA’s. Dit type abdominale aneurysma kan zowel met open chirurgie als met complex 
endovasculaire correctie worden behandeld. In hoofdstuk 5, worden de data die 
representatief zijn voor de dagelijkse praktijk in Nederland voor de behandeling van 
juxtarenale aneurysmata gepresenteerd. Na behandeling met open chirurgie is de 
kans op ernstige complicaties en vroege mortaliteit beiden 3.5-voudig verhoogd 
ten opzichte van patiënten die endovasculair zijn behandeld. De kans op milde 
complicaties was 2-voudig verhoogd voor open behandelde patiënten ten opzichte 
van endovasculair behandelde patiënten. Deze resultaten verschillen met twee meta-
analyses die zijn gepubliceerd. Deze beschrijven beiden geen verschillen in mortaliteit 
tussen de twee behandelingen maar wel meer complicaties na open chirurgie12, 13. 
Een korte aortahals net onder (distaal) van de nier arteriën is een bekende risicofactor 
voor vroege mortaliteit bij het behandelen van infrarenale AAA's met open chirurgie. 
Een standaard EVAR zou echter überhaupt geen optie zijn voor deze patiënten6, 14. 
Een breder scala aan anatomische variaties kan worden geaccepteerd als een patiënt 
wordt behandeld met open chirurgie. Dit kan selectie bias op basis van indicatiestelling 
hebben geïntroduceerd in deze studie en kan een bijdrage hebben geleverd aan de 
hogere mortaliteit in de open behandelde groep. De keuze van de behandeling lag in 
deze studie bij de behandelaar. Daarom kan het zo zijn dat een patiënt die bij de ene 
chirurg of in een bepaald ziekenhuis open wordt behandeld bij een andere chirurg een 
endovasculaire behandeling zou hebben gekregen. Omdat de keuze welke behandeling 
te kiezen complex en multifactorieel is, is de meest geschikte onderzoeksmethode om 
te corrigeren voor deze selectie bias het verrichten van een gerandomiseerde trial15. Het 
identificeren van risicofactoren en het ontwikkelen van een predictiemodel specifiek 
voor juxtarenale aneurysmata zou een waardevolle toevoeging zijn in de besluitvorming 
over de te kiezen behandeling.
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Niet alleen de impact van de initiële AAA behandeling is een risicofactor voor 
mortaliteit, ook postoperatieve ernstige complicaties kunnen hiertoe leiden. Colon 
ischemie (afstervende dikke darm) is een van de meest ernstige complicaties na AAA 
behandeling en is lastig te diagnosticeren aangezien de nauwkeurigheid van de 
beschikbare testen beperkt is. Endoscopie is een vaak gebruikte test om colon ischemie 
te diagnosticeren in de klinische praktijk en daarom hebben we gekeken wat het 
beschikbare wetenschappelijke bewijs hiervoor is en hebben wij een meta-analyse 
verricht welke uiteen wordt gezet in hoofdstuk 6. Dit hoofdstuk laat zien dat endoscopie 
een waardevolle test is om de diagnose colon ischemie uit te sluiten, met name na de 
behandeling van een rAAA waarbij de kans op colon ischemie het hoogst is. Echter 
colonoscopie is bruikbaarder om de aanwezigheid aan te tonen. Het is namelijk zo dat 
er bij endoscopie moeilijk te differentiëren is tussen superficiële ischemische laesies 
(oppervlakkige afsterving van het slijmvlies) en de klinische relevante transmurale colon 
ischemie (afsterving van de gehele darmwand). Het is voor behandelaars belangrijk om 
zich te realiseren dat een positieve colonoscopie voor colon ischemie niet altijd hoeft 
te worden gevolgd door een urgente laparotomie (buikoperatie). Geen van de studies 
rapporteerde complicaties die door de colonoscopie werd veroorzaakt, wat dit een 
veilige test maakt om colon ischemie uit te. Potentiële risicofactoren om colon ischemie 
te ontwikkelen die in de literatuur worden beschreven zijn leeftijd, hypotensie (lage 
bloeddruk), ligatie (onderbinden) van de arteria hypogastrica, acute behandeling en 
open chirurgie. Vooralsnog is er geen predictiemodel beschreven. Co-morbiditeiten 
(onderliggend lijden) en genoemde risicofactoren zouden samen meegenomen 
moeten worden in de beslissing of een laparotomie op dat moment nodig is voor de 
patiënt in kwestie.

Zoals ook beschreven in de algemene introductie, hebben dilaterend (verwijdend) 
vaatlijden en stenoserend (vernauwend) vaatlijden meerder risicofactoren gemeen. 
In de het tweede deel van dit proefschrift worden risicofactoren in de vaatchirurgie in 
het algemeen beschreven. In hoofdstuk 7 wordt de significante associatie beschreven 
tussen een verhoogde ‘Red Cell Distribution Width’ (RDW; variatie in grootte van rode 
bloedcellen) bij ziekenhuisontslag en de 90-dagen mortaliteit. Het RDW bij ontslag is 
ook geassocieerd met een verhoogde kans op ontslag naar een verzorgingsinstelling 
en ongeplande heropname binnen 90 dagen bij vaatchirurgische patiënten die op 
de intensive care hebben gelegen. Deze sterke associatie suggereert dat met behulp 
van het RDW, wat een biomarker is voor systemische en chronische inflammatie/
ontsteking met effect op de hematopoëse (aanmaak van bloed), patiënten kunnen 
worden geïdentificeerd die een verhoogde kans hebben op complicaties16-19. RDW 
is een goedkope en laagdrempelig verkrijgbare bloedtest, welke meestal met het 
hemoglobine standaard wordt meebepaald. Uitkomsten na ontslag worden steeds 
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meer gebruikt in onderzoek bij vaatchirurgische patiënten20-23. Het gebruik hiervan 
kan behandelaars stimuleren om ook voor de situatie na opname op maat gemaakt 
revalidatie of follow-up programma’s te maken met als beoogd resultaat de kans op 
complicaties en mortaliteit te verminderen. Daarbij kan het RDW prognostische 
informatie geven wat een toevoeging oplevert in de discussie in de behandelkamer 
omtrent postoperatieve doelen en palliatieve wensen voor na ontslag. Eosinopenie 
(een laag gehalte eosinofielen, witte bloedcellen) is een andere inflammatie/ontsteking 
biomarker met hetzelfde potentieel als het RDW, al is eosinopenie alleen aanwezig in 
een erg vroege fase van de inflammatie in plaats van bij chronische inflammatie zoals 
bij het RDW. Voor vaatchirurgische intensive care patiënten kan eosinopenie een goede 
biomarker zijn voor de intensiteit van de acute ontsteking aangezien deze patiënten 
al een hoger basisniveau aan systemische inflammatie hebben24, 25. De resultaten 
die worden beschreven in hoofdstuk 8 laten zien dat eosinopenie bij opname op de 
intensive care significant geassocieerd is met de 90 dagen mortaliteit na ontslag en 
ook een verhoogde kans geeft op ontslag naar een zorginstelling. Ook eosinofielen 
zijn goedkoop te testen en is een ruim beschikbare test. Samen met een hoog RDW 
kan eosinopenie een waardevolle toevoeging leveren aan de ontwikkeling van een 
predictiemodel voor uitkomsten na ontslag bij vaatchirurgische patiënten.

Naast de verschillende bloedwaarden, kunnen levensgewoontes en het functioneren 
van patiënten een risicofactor vormen voor ongewenste uitkomsten na een 
behandeling. In hoofdstuk 9 laten we de associatie zien tussen het fysiek functioneren 
van een patiënt en de 90 dagen mortaliteit na ontslag bij vaatchirurgische patiënten. 
De resultaten laten een sterke associatie zien tussen een ernstig verminderde fysiek 
functioneren en mortaliteit evenals de kans op heropname binnen 30 dagen. In 
eerdere onderzoeken is aangetoond dat langdurige immobiliteit een zeer groot effect 
heeft op het verlies van spiermassa en het fysiek functioneren, vooral bij ouderen 
en ernstig zieken26-28. Gerandomiseerde trials hebben voor AAA patiënten kunnen 
aantonen dat preoperatieve training het aantal postoperatieve complicaties kan 
verlagen evenals de duur van de opname29, 30. Echter is er geen verschil voor wat betreft 
de mortaliteit waargenomen. Er zijn vooralsnog geen trials verricht naar het effect van 
pre- of postoperatieve training op uitkomsten na opname. In de Europese richtlijnen 
wordt alleen voor patiënten na een aanzienlijke amputatie een revalidatieprogramma 
geadviseerd15, 31. Met deze studie laten we zien dat er wel degelijk reden is om aan 
te nemen dat er een associatie is tussen een verminderd fysiek functioneren van de 
patiënt en de kans op complicaties en mortaliteit na behandeling en ontslag. Door deze 
patiënten in beeld te brengen door hun fysieke functioneren te beoordelen zouden 
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behandelaars een revalidatieprogramma kunnen ontwikkelen of een meer intensieve 
follow-up kunnen afspreken. Het nut en de waarde van dit soort postoperatieve 
interventies moeten worden aangetoond in een gerandomiseerde setting.

Naast het fysieke functioneren van een patiënt, is de voedingsstatus ook belangrijk 
voor een snel en succesvol herstel aangezien het bekend is dat ondervoeding sterk 
geassocieerd is met de kans op complicaties bij chirurgische patiënten32-35. Kennis 
naar hoe voeding een rol kan spelen bij het risico op complicaties kan helpen risico 
inventarisatie en gepersonaliseerde zorg te verbeteren. In hoofdstuk 10, beschrijven 
we dat ondervoeding een sterke indicator is voor een verhoogd risico op mortaliteit 
na ontslag en bij ontslag naar een zorginstelling. De huidige richtlijnen voor AAA 
behandeling en kritieke chronische ischemie omschrijven dat ondervoeding de 
wondgenezing negatief beïnvloedt en adviseren bij een hypoalbuminemie (laag 
albuminegehalte, een soort eiwit) dat AAA patiënten preoperatief door een diëtist 
worden gezien15, 31. Vooralsnog is er geen gerandomiseerde studie verricht naar het 
effect van interventies gericht op verbetering van de voedingsstatus. Aangezien we 
wel weten dat ondervoeding duidelijk geassocieerd is met complicaties, met name 
bij ouderen en kritiek zieken, zou samen met de resultaten van dit onderzoek het 
voldoende en haalbaar moeten zijn om een prospectieve trial op te zetten.

Meerdere risico scores en risico factoren zijn bestudeerd en gepubliceerd binnen de 
vaatchirurgie. De resultaten wat betreft betrouwbaarheid van risico modellen varieert 
enorm, evenals de geïncludeerde variabelen. Desondanks zijn er verschillende modellen 
en ook risico factoren gepubliceerd die voldoende accuraat zijn om mortaliteit te 
voorspellen na een vaatchirurgische ingreep. Risico modellen kunnen een arts helpen 
in de preoperatieve gesprekken met de patiënt en de familie. Om risicomodellen in de 
dagelijkse praktijk bruikbaar te maken moet er slimmer en intensiever gebruik worden 
gemaakt van het elektronische patiënten dossier zodat het praktisch en haalbaar wordt 
om het te gebruiken zonder dat hier een enorme tijdsinvestering aan vast zit.

Concluderend, het identificeren van betrouwbare voorspellers voor complicaties 
en mortaliteit na een vaatchirurgische behandelingen kan helpen bij verdere risico-
inventarisaties. Dit kan reeds gebeuren in de preoperatieve situatie maar ook bij ontslag 
aangezien het herstel en de revalidatie van een patiënt nog niet klaar is als de patiënt 
ontslagen wordt. Verdere risico-inventarisatie kan helpen in het keuzeproces welke 
behandeling het beste is voor de patiënt door de risico's te bespreken met de patiënt 
en de familie inclusief prognostische en diagnostische factoren. Het combineren 
van betrouwbare voorspellers in een predictiemodel met goede discriminatie geeft 
waarschijnlijk de meeste betrouwbare en onderscheidende informatie voor de 
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behandelaar en de patiënt. Om predictiemodellen op waarde te schatten, moeten 
de predictiemodellen bij voorkeur eerst worden gevalideerd in de eigen kliniek. Bij 
risicofactoren die eventueel te beïnvloeden zijn met een interventie, zoals fysiek 
functioneren of voedingsstatus, is het op basis van de resultaten die we hebben 
laten zien gerechtvaardigd om een gerandomiseerde studie te starten dat bewijs kan 
leveren voor het verbeteren van resultaten na vaatchirurgische behandelingen. Dit 
kan uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling en implementatie van een bewezen en op 
maat toegesneden behandelmethode voor vaatchirurgische patiënten in de pre- en 
postoperatieve setting.



222

Chapter 12

REFERENCES

1. Silverman ME. De Motu Cordis: the Lumleian Lecture of 1616: an imagined playlet concerning 
the discovery of the circulation of the blood by William Harvey. J R Soc Med. 2007; 100: 199-
204.

2. Sterpetti AV. Leonardo da Vinci (1452-1519). Circ Res. 2019; 124: 681-3.
3. Steyerberg EW and Vergouwe Y. Towards better clinical prediction models: seven steps for 

development and an ABCD for validation. Eur Heart J. 2014; 35: 1925-31.
4. Desgranges P, Kobeiter H, Katsahian S, et al. Editor's Choice - ECAR (Endovasculaire ou 

Chirurgie dans les Anevrysmes aorto-iliaques Rompus): A French Randomized Controlled 
Trial of Endovascular Versus Open Surgical Repair of Ruptured Aorto-iliac Aneurysms. Eur J 
Vasc Endovasc Surg. 2015; 50: 303-10.

5. Hinchliffe RJ, Bruijstens L, MacSweeney ST, et al. A randomised trial of endovascular and 
open surgery for ruptured abdominal aortic aneurysm - results of a pilot study and lessons 
learned for future studies. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2006; 32: 506-13; discussion 14-5.

6. Investigators IT. The effect of aortic morphology on peri-operative mortality of ruptured 
abdominal aortic aneurysm. Eur Heart J. 2015; 36: 1328-34.

7. Reimerink JJ, Hoornweg LL, Vahl AC, et al. Endovascular repair versus open repair of ruptured 
abdominal aortic aneurysms: a multicenter randomized controlled trial. Ann Surg. 2013; 258: 
248-56.

8. Samy AK, Murray G and MacBain G. Glasgow aneurysm score. Cardiovasc Surg. 1994; 2: 41-4.
9. Collins GS, Reitsma JB, Altman DG, et al. Transparent reporting of a multivariable prediction 

model for individual prognosis or diagnosis (TRIPOD): the TRIPOD statement. BMJ. 2015; 350: 
g7594.

10. Grant SW, Grayson AD, Purkayastha D, et al. Logistic risk model for mortality following 
elective abdominal aortic aneurysm repair. Br J Surg. 2011; 98: 652-8.

11. Wise ES, Hocking KM and Brophy CM. Prediction of in-hospital mortality after ruptured 
abdominal aortic aneurysm repair using an artificial neural network. J Vasc Surg. 2015; 62: 
8-15.

12. Jones AD, Waduud MA, Walker P, et al. Meta-analysis of fenestrated endovascular aneurysm 
repair versus open surgical repair of juxtarenal abdominal aortic aneurysms over the last 10 
years. BJS Open. 2019; 3: 572-84.

13. Rao R, Lane TR, Franklin IJ, et al. Open repair versus fenestrated endovascular aneurysm 
repair of juxtarenal aneurysms. J Vasc Surg. 2015; 61: 242-55.

14. van Beek SC, Reimerink JJ, Vahl AC, et al. Outcomes after open repair for ruptured abdominal 
aortic aneurysms in patients with friendly versus hostile aortoiliac anatomy. Eur J Vasc 
Endovasc Surg. 2014; 47: 380-7.

15. Wanhainen A, Verzini F, Van Herzeele I, et al. Editor's Choice - European Society for Vascular 
Surgery (ESVS) 2019 Clinical Practice Guidelines on the Management of Abdominal Aorto-
iliac Artery Aneurysms. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2019; 57: 8-93.



223

Nederlandse samenvatting - Dutch summary

16. Allen LA, Felker GM, Mehra MR, et al. Validation and potential mechanisms of red cell 
distribution width as a prognostic marker in heart failure. J Card Fail. 2010; 16: 230-8.

17. Forhecz Z, Gombos T, Borgulya G, et al. Red cell distribution width in heart failure: prediction 
of clinical events and relationship with markers of ineffective erythropoiesis, inflammation, 
renal function, and nutritional state. Am Heart J. 2009; 158: 659-66.

18. Lippi G, Targher G, Montagnana M, et al. Relation between red blood cell distribution width 
and inflammatory biomarkers in a large cohort of unselected outpatients. Arch Pathol Lab 
Med. 2009; 133: 628-32.

19. Patel KV, Semba RD, Ferrucci L, et al. Red cell distribution width and mortality in older adults: 
a meta-analysis. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2010; 65: 258-65.

20. Brooke BS, Goodney PP, Kraiss LW, et al. Readmission destination and risk of mortality after 
major surgery: an observational cohort study. Lancet. 2015; 386: 884-95.

21. Davenport DL, Zwischenberger BA and Xenos ES. Analysis of 30-day readmission after 
aortoiliac and infrainguinal revascularization using the American College of Surgeons 
National Surgical Quality Improvement Program data set. J Vasc Surg. 2014; 60: 1266-74.

22. Gupta PK, Fernandes-Taylor S, Ramanan B, et al. Unplanned readmissions after vascular 
surgery. J Vasc Surg. 2014; 59: 473-82.

23. Iannuzzi JC, Chandra A, Kelly KN, et al. Risk score for unplanned vascular readmissions. J Vasc 
Surg. 2014; 59: 1340-7 e1.

24. Abidi K, Khoudri I, Belayachi J, et al. Eosinopenia is a reliable marker of sepsis on admission 
to medical intensive care units. Crit Care. 2008; 12: R59.

25. Anand D, Ray S, Bhargava S, et al. Exploration of eosinopenia as a diagnostic parameter 
to differentiate sepsis from systemic inflammatory response syndrome: Results from an 
observational study. Indian J Crit Care Med. 2016; 20: 285-90.

26. Ferrante LE, Pisani MA, Murphy TE, et al. Functional trajectories among older persons before 
and after critical illness. JAMA Intern Med. 2015; 175: 523-9.

27. Iannuzzi-Sucich M, Prestwood KM and Kenny AM. Prevalence of sarcopenia and predictors 
of skeletal muscle mass in healthy, older men and women. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2002; 
57: M772-7.

28. Iwashyna TJ, Ely EW, Smith DM, et al. Long-term cognitive impairment and functional 
disability among survivors of severe sepsis. JAMA. 2010; 304: 1787-94.

29. Barakat HM, Shahin Y, Khan JA, et al. Preoperative Supervised Exercise Improves Outcomes 
After Elective Abdominal Aortic Aneurysm Repair: A Randomized Controlled Trial. Ann Surg. 
2016; 264: 47-53.

30. Tew GA, Batterham AM, Colling K, et al. Randomized feasibility trial of high-intensity interval 
training before elective abdominal aortic aneurysm repair. Br J Surg. 2017; 104: 1791-801.

31. Conte MS, Bradbury AW, Kolh P, et al. Global Vascular Guidelines on the Management of 
Chronic Limb-Threatening Ischemia. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2019; 58: S1-S109 e33.

32. Boitano LT, Wang EC and Kibbe MR. Differential effect of nutritional status on vascular 
surgery outcomes in a Veterans Affairs versus private hospital setting. Am J Surg. 2012; 204: 
e27-37.



224

Chapter 12

33. Havens JM, Columbus AB, Seshadri AJ, et al. Malnutrition at Intensive Care Unit Admission 
Predicts Mortality in Emergency General Surgery Patients. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016: 
148607116676592.

34. Kassin MT, Owen RM, Perez SD, et al. Risk factors for 30-day hospital readmission among 
general surgery patients. J Am Coll Surg. 2012; 215: 322-30.

35. Thomas MN, Kufeldt J, Kisser U, et al. Effects of malnutrition on complication rates, length of 
hospital stay, and revenue in elective surgical patients in the G-DRG-system. Nutrition. 2016; 
32: 249-54.






	Chapter 12



