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SUMMARY AND CONCLUSIONS

Diabetes mellitus and peripheral arterial disease (PAD) are both diseases with an 
increasing prevalence in the Western countries, imposing a significant economic and 
health burden. Patients with diabetes or PAD share a common fear: amputation due 
to non-healing foot ulcers. Early treatment is essential to achieve wound healing 
and thus limb salvage, but despite improvements in treatment techniques in the 
last decade, amputation is still inevitable for a significant number of patients. The 
patients at highest risk of amputation are those with diabetic foot ulcers, chronic 
limb-threatening ischemia (CLTI) and no-option CLTI. With the rising prevalence 
in lower extremity amputations, there is an emerging need for new treatment 
techniques to improve outcomes. This thesis consists of three parts:
Part 1 entitled “outpatient management of patients with a diabetic foot” evaluates 
two approaches of outpatient treatment for patients with a diabetic foot.
Part 2 entitled “balloon angioplasty in patients with chronic limb-threatening 
ischemia” comprises evaluation of different angioplasty balloons and techniques, 
and a design to test angioplasty induced damage. 
Part 3 entitled “percutaneous deep venous arterialization for no-option CLTI 
patients” discusses the operative and post-operative management of percutaneous 
deep venous arterialization (pDVA) procedures.

Part 1. Outpatient management of patients with a diabetic foot

Antibiotics for clinically uninfected foot ulcers are continuously prescribed by 
clinicians with the idea that “it doesn’t hurt to try”. Although limb salvage is 
strived for, microbial resistance and the many side effects of antibiotics are seldom 
considered. The lack of evidence regarding this subject creates uncertainty for 
clinicians in their decision. In chapter 2, we studied the outcomes of treatment 
with and without antibiotics for clinically uninfected foot ulcer. The retrospective 
cohort of 50 patients per group did not find any benefits for the use of antibiotics in 
the treatment of clinically uninfected foot ulcers. 

Due to the multifactorial underlying causes of a diabetic foot ulcer, multidisciplinary 
teams were formed around 1981 to prevent amputation by treating diabetic foot ulcer 
in a multidisciplinary setting. However, the today’s effectiveness was questioned due 
to the improved quality of care and the conflicting recent studies. In chapter 3, we 
performed a retrospective study to evaluate the outcomes of 188 ulcers treated by a 
multidisciplinary team and 148 ulcers treated by a vascular surgeon. Treatment by 
a multidisciplinary team significantly reduced the amputation rate and increased 
wound healing rate.

Part 2. Balloon angioplasty in patients with chronic limb-threatening 
ischemia

Endovascular revascularization for the treatment of CLTI patients is constantly 
evolving. Because of the developments in angioplasty devices, the endovascular field 
has shifted gears from femoropopliteal lesions to infrapopliteal lesions. Currently, 
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interventionalists are extending the limits whereby angioplasty of below-the-ankle 
(BTA) arteries is gaining in interest in order to restore the blood flow in the foot. 
However, it is uncertain if BTA angioplasty contributes to increase wound healing 
rates and limb salvage. Thus, we conducted a meta-analysis in Chapter 4 to evaluate 
the outcomes of BTA angioplasty. No statistically significant differences were found 
between additional BTA angioplasty and BTK angioplasty only. The pooled analysis 
showed a limb salvage rate of 92%.

Although plain old balloon angioplasty (POBA) is currently the treatment of choice 
for endovascular therapy, it is not always successful. In order to improve treatment 
outcomes, other treatment modalities are searched for. In Chapter 5, a pilot 
study was conducted to assess the safety and feasibility of treatment by a high-
pressure, noncompliant balloon in long and severely calcified infrapopliteal and 
inframalleolar arteries. Technical success was achieved in 96% without procedure 
related complications. Limb salvage rates of 85% and 79% at respectively 2 and 3 
years of follow-up were found. In Chapter 6, the outcomes of treatment with a 
drug coated balloon (DCB) in infrapopliteal arteries were assessed and compared to 
POBA, as promising results were found for the treatment of femoropopliteal lesions. 
For the treatment of infrapopliteal lesions, no statistically significant differences 
between the two treatment modalities were found regarding limb salvage, overall 
survival, restenosis, target lesion revascularization or amputation-free survival.

The development of techniques and devices has pushed the boundaries in the 
treatment possibilities nowadays. However, new devices need to be studied, 
validated, and implemented, which is currently performed in expensive research 
animals. This is not optimal as the current opinion of the use of research animals 
is changing, and complying with replacement, reduction, and refinement principles 
of the European Directive 2010/93/EU should be strived for. Chapter 7 describes 
the validation of an ex vivo flow model, in which the arterial injury induced by 
endovascular revascularization can be tested in a standardized, physiological 
environment. Unique part of this model is that there is no use of laboratory animals. 
Testing in this model can be performed using vessels from abattoir waste and it also 
allows the use of calcified human arteries from amputated legs. Furthermore, the 
angioplasty procedure and the vessel wall can be imaged by a portable MRI scanner. 
Thus, the current model includes all features to assess the biomechanical effects of 
endovascular interventions on the vessel wall without the need of using laboratory 
animals.

Part 3. Percutaneous deep venous arterialization for no-option CLTI 
patients

CLTI patients in which a conventional revascularization is deemed impossible 
are at high risk for amputation. Venous arterialization has been suggested as an 
alternative, but treatment success was limited due to the major surgical wounds. 
The percutaneous approach is therefore far more promising, but the knowledge and 
expertise of this new procedure is limited. Chapter 8 reviews several aspects of 
the percutaneous deep venous arterialization (pDVA) procedure, including patient 
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selection, the technique itself, postprocedural care, and the results of 7 patients. The 
procedure has shown to be safe and feasible with a limb salvage rate of 71% at 1 year. 

Although more insights are gained in the pDVA procedure and the technical details, 
the frequently occurring restenoses and re-occlusions in post-pDVA patients 
remains a challenge. Duplex ultrasound (DUS) surveillance after pDVA is performed 
to identify stenoses and occlusions early. During DUS, the peak systolic velocity 
and volume flow are measured, but the significance of the values obtained values 
are undefined. Therefore, in Chapter 9, we evaluated the DUS values of post-
pDVA patients and determined cut-off values to define the presence of stenosis or 
occlusions in the arteriovenous circuit (AV-circuit). 

Surveillance of the AV-circuit in post-pDVA patients is necessary to identify stenosis 
and treat patients accordingly. As it is uncertain if and when lesions will develop, 
patients need to be monitored frequently. To reduce the surveillance burden, we 
developed a prediction model in Chapter 10. The model can estimate a patient-
specific lesion-free probability based on patient’s repeatedly measured DUS values 
and patients’ characteristics. 
 
The current knowledge of the pDVA procedure is expanding, but postprocedural 
management remains an undervalued topic in research. In Chapter 11, we reviewed 
the literature regarding postprocedural care in post-DVA patients. Further we 
provided an expert-opinion of our experience with 24 patients from Alkmaar and 
Singapore. Key elements in follow-up care are the acknowledgment that the DVA 
needs 6 weeks to develop before becoming effective, and a multimodal approach 
including surveillance, wound care, and a staged amputation strategy.

FUTURE PERSPECTIVES

In this thesis we have added some new perspectives to the treatment of diabetic foot 
ulcer, CLTI patients, and no-option CLTI patients. Multidisciplinary teams dedicated 
to diabetic foot care will continue to be a key element in diabetic foot management. 
However, for future ulcer care and amputation avoidance, it is necessary to shift 
the focus from treatment to prevention. In the Netherlands, diabetic patients are 
screened annually for kidney disease and once every 2 years for retinopathy, while 
diabetic foot ulcers are not part of the screening process. As diabetic patients will 
visit the general practitioner annually for their check-up, it could be an opportunity 
to include diabetic foot screening as well. Further, the nurse dedicated to diabetes 
care can play an important role for patient’s education in foot care and self-
screening. Besides, a closer collaboration between general practitioners and the 
multidisciplinary outpatient team can be interesting to avoid unnecessary referrals 
and conversely timely provide adequate care.

Endovascular treatment of infrapopliteal lesions is crucial for patients with a diabetic 
foot ulcer or CLTI. The question remains which balloon or device should be used for 
effective treatment. Drug coated balloons (DCB) are gaining in popularity for the 
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treatment of femoropopliteal lesions, due to the reduced restenosis rates because of 
the anti-proliferative effect of Paclitaxel. However, its efficacy in severely calcified 
infrapopliteal lesions is controversial.2,3 Previous trials have reported conflicting 
results regarding reduced target lesion revascularization and restenosis rates or 
found significant reduced rates only for the proximal segment of the BTK vessels.4–7 
Despite those differences, the lack of a significant difference in amputation rates 
between POBA and DCB were found in all trials.4–7 This outcome questions the clinical 
benefits of the use of paclitaxel coated balloons for the treatment of infrapopliteal 
lesions in CLTI patients. The limited effects in below-the-knee (BTK) treatment can 
be caused by distal embolization or slow-flow, known side-effects of DCB,8,9 which are 
presumably less tolerated by the smaller and poor run-off vessels of CLTI patients. 

These side-effects have not been reported after the use of Sirolimus coated balloons. 
Sirolimus inhibits cell division without creating vascular toxicity and is therefore 
gaining in interest.10 The anti-inflammatory properties and the anti-restenotic effects 
in combination with a higher safety margin have been the primary reason to use 
Sirolimus-eluting devices over Paclitaxel devices in the coronary arteries.11 However, 
the drawback of Sirolimus balloons is the lower tissue bioavailability than Paclitaxel. 
For peripheral arterials, in which the surface area is larger than coronary arteries, 
the reduced tissue uptake and retention could therefore affect its efficacy. However, 
future trials are necessary to evaluate this hypothesis, and should also study clinical 
benefits, e.g., wound healing and limb salvage, and the cost-effectiveness of DCB. 
For the current use, there is inadequate evidence to support the routine use of any 
DCB for the treatment of BTK lesions in CLTI patients. This is complementary to 
the multimorbidity, increased age, reduced mobility, and limited life expectancy of 
patients with Rutherford 5 and 6, for which limb salvage is of more added value than 
patency. In the future, new generation devices or evolutions in the endovascular 
technique may change the perception of the use of DCB in infrapopliteal arteries, 
but the patient as a whole should not be forgotten. Therefore, future care should 
include a holistic approach, in which patients are recognized in the context of their 
overall life and health.

One of the new evolutions in endovascular technique is pretreatment. Vessel 
preparation is increasing in importance for the treatment of infrapopliteal lesions 
due to the severe calcified lesions in this segment. With the desire to effectively treat 
the most severely calcified lesions without the risk of dissections, vessel preparation 
is key. In fact, there are currently more and more balloons evolving for the use of 
vessel preparation. An example of such balloons is the intravascular lithotripsy 
balloon. Lithotripsy is known for its effective use in fragmenting (calcified) kidney 
stones by sonic pressure waves. Trials are currently evaluating the use of lithotripsy 
for the pretreatment of calcified arteries in the lower limb. Because shock wave 
lithotripsy therapy breaks down the calcified plaque, there may be no need to use 
high pressure balloons anymore. Therefore, a more uniform angioplasty result can 
be gained using lower pressures, reducing the barotrauma. This is important as 
trauma induces restenosis and could be a cause of acute flow-limiting dissections, 
requiring stent placement. This is undesirable as the chronic outward force, the 
force to which the artery continuously will be exposed after implementation, induces 
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intimal hyperplasia.12,13 Instead, spot stenting might be an alternative or the use of 
bioabsorbable stents.14,15 

Besides vessel preparation, the treatment itself should also minimize vessel damage 
while effectively treating the lesion. The Chocolate PTA balloon (Medtronic, 
Minneapolis, US) allows treatment using low pressures because force is distributed 
and controlled by its surrounding nitinol-cage. The nitinol-cage forms the balloons 
into a scalloped shape, in which force is applied at the convex sections, and 
propagating dissections are prevented by the notches. That this technique might be 
promising for the future is shown by the development of other balloons with similar 
techniques, like the Serranator balloon (Cagent Vascular, Wayne, Pennsylvania, US). 
This balloon has four metal serrated strips enabling effective and stable lumen gain 
with low pressures. The advent of such balloons, in which different techniques are 
applied to effectively disrupt the lesion without excessive pressures, will make the 
use of high-pressure balloons unappealing and redundant, and will therefore gain in 
importance in future endovascular treatment techniques for infrapopliteal lesions in 
CLTI patients. 

Despite development in endovascular therapies, treatment for no-option CLTI 
remains a challenge. The pDVA procedure is suggested to be a promising treatment 
for these fragile patients, but the technique is not yet widely accepted. By the 
increasingly gained knowledge of the procedure, one might question if no-option 
CLTI patients are the appropriate patient population for the pDVA procedure. The 
pDVA procedure itself might not be the main issue, but rather the postprocedural 
care following the procedure. The frequent postprocedural stenoses and occlusions, 
reinterventions, progression of gangrene, staged amputation procedures, and the 
minimal 6 weeks that it takes before the AV-circuit becomes effective, demands a 
lot of patients and interventionalists in order to ensure the success of the procedure. 
Failure of the procedure might therefore be a problem of patient selection and thus 
the indication of the pDVA procedure. Further, it is known that 50% of the no-option 
CLTI patients die within a year,16 which questions the costs-efficacy of the procedure 
in this fragile patient population. Instead, CLTI patients in which 2 revascularization 
attempts have failed and no improvement of symptoms is observed, might be more 
suitable candidates, including Rutherford 4 patients. Other suitable patients may 
be younger patients with Buerger’s disease or vasculitis in which conventional 
treatment failed. Future studies need to focus on patient selection as this hypothesis 
has not been evaluated yet. 

Conclusions
More research is needed to improve treatment for patients with diabetic foot 
ulcers, CLTI, and no-option CLTI. For these patients, multidisciplinary treatment 
is mandatory. The multimorbid vascular patients deserve simultaneous treatment 
by various specialists to address all aspects, including diabetes, hypertension, 
hyperlipidemia, and medical prevention for blood clotting. Adequate medical 
treatment and lifestyle changes as quitting smoking, losing weight, and exercising, 
have not been highlighted in this thesis, but are indispensable for increasing patients’ 
health and successful revascularization outcomes. 
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The drawbacks of current endovascular procedures might be mitigated by developing 
endovascular devices. Vessel preparation in severely calcified infrapopiliteal arteries 
is an interesting development that should be more studied in the future. Treatment 
after predilatation can include the use of DCB, but its clinical benefits should be 
investigated in future randomized controlled trials with sufficient follow-up time.

Several unanswered clinical questions regarding endovascular treatment in patients 
with (no-option) CLTI will hopefully be answered in the near future by various 
ongoing trials that study new developing endovascular devices, and the quality of 
life and cost-effectiveness of the pDVA procedure. The main goal in the recent future 
is to effectively treat this fragile patient population to achieve limb salvage by a 
holistic approach. This will result in fewer reintervention rates, cost reduction, and 
presumably a better quality of life.  
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NEDERLANDSE SAMENVATTING

De prevalentie van diabetes mellitus en perifeer arterieel vaatlijden (PAV) stijgt 
in de westerse landen en daarmee stijgen ook de kosten van de gezondheidszorg. 
Patiënten met diabetes of PAV hebben een grote kans op het ontwikkelen van slecht-
genezende voetulcera en lopen daardoor het risico op amputatie. Daarbij leidt de 
combinatie van zowel diabetes als PAV vaak tot een ernstigere vorm van PAV, ook wel 
kritieke ischemie genoemd, wat het risico op amputatie doet toenemen. Vroegtijdige 
behandeling is essentieel om de kans op wondgenezing te vergroten en daardoor 
amputatie te voorkomen. Echter, ondanks verbetering in behandeltechnieken in 
de afgelopen decennia, is amputatie nog steeds onvermijdelijk voor een aanzienlijk 
aantal patiënten. Dit geldt met name voor patiënten met een diabetisch voetulcus 
en patiënten met (eindstadium) kritieke ischemie. Met de stijgende prevalentie 
van diabetes mellitus en PAV is er een toenemende behoefte aan nieuwe 
behandelingstechnieken om resultaten te verbeteren en amputatie te voorkomen. 
Dit proefschrift bestaat uit drie delen:
Deel 1 getiteld “poliklinische behandeling van patiënten met een diabetische voet” 
omvat onderzoeken naar verschillende behandelingen voor niet-klinische patiënten 
met een diabetisch voetulcus. 
Deel 2 getiteld “dotterbehandeling in patiënten met kritieke ischemie van de onderste 
ledematen” omvat de evaluatie van verschillende dotterballonnen en -technieken, en 
de validatie van een model om dotterbehandeling-geïnduceerde schade te testen.
Deel 3 getiteld “percutane diepe veneuze arterializatie in patiënten met eindstadium 
kritieke ischemie” omvat de operatieve en postoperatieve behandeling van de 
percutane diepe veneuze arterializatie (pDVA) in patiënten met eindstadium kritieke 
ischemie.

Deel 1. Poliklinische behandeling van patiënten met een diabetische voet

Antibiotica worden nog vaak voorgeschreven voor klinisch niet-geïnfecteerde 
voetulcera. Artsen doen dit met de gedachte “baat het niet, dan schaadt het niet” 
waarbij wordt gestreefd naar het voorkomen van amputatie. Echter, er wordt 
zelden rekening gehouden met de toenemende antibioticaresistentie en de vele 
bijwerkingen van antibiotica die patiënten ervaren. Het gebrek aan bewijs met 
betrekking tot dit onderwerp creëert onzekerheid bij artsen om de keuze te maken 
om antibiotica voor te schrijven of juist achterwege te laten. In hoofdstuk 2 hebben 
we de uitkomsten bestudeerd van behandeling met en zonder antibiotica voor 
klinisch niet-geïnfecteerde voetulcera. Er werden geen voordelen gevonden op het 
gebied van wondgenezing of aantal amputaties bij het gebruik van antibiotica bij de 
behandeling van klinisch niet-geïnfecteerde voetulcera.

Vanwege de multifactoriële onderliggende oorzaken van een diabetisch voetulcus 
werden rond 1981 multidisciplinaire teams gevormd om amputatie te voorkomen door 
diabetische voetulcera in een multidisciplinaire setting te behandelen. De effectiviteit 
van deze teams in de hedendaagse zorgstandaard werd echter in twijfel getrokken 
vanwege de verbeterde kwaliteit van zorg en de tegenstrijdige recente onderzoeken. 
In hoofdstuk 3 hebben we een retrospectieve studie uitgevoerd om de uitkomsten 
te evalueren van 188 ulcera die behandeld werden door een multidisciplinair team 
en 148 ulcera die behandeld werden door alleen een vaatchirurg. Behandeling door 
een multidisciplinair team verminderde het aantal amputaties aanzienlijk en zorgde 
voor een toename in de wondgenezing.
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Deel 2. Dotterbehandeling in patiënten met kritieke ischemie van de 
onderste ledematen

Endovasculaire behandelmogelijkheden voor patiënten met kritieke ischemie zijn 
voortdurend in ontwikkeling. Dit heeft ertoe geleid dat de mogelijkheden voor 
endovasculaire behandeling toenemen, waarbij nu niet alleen vernauwingen in de 
femoropopliteale slagaderen middels de dotter techniek te behandelen zijn, maar 
ook de vernauwingen in de kleinere, infrapopliteale bloedvaten. Voorheen werd 
de grens voor het succesvol dotteren van de slagaderen gelegd bij de slagaderen in 
enkel, maar door de ontwikkelende techniek wordt het steeds gemakkelijker en beter 
om ook de kleinere slagaderen in de voet te dotteren. Het is echter onzeker of het 
dotteren van de voetslagaderen van betekenis is voor de preventie van amputatie. 
Daarom hebben we in Hoofdstuk 4 een meta-analyse uitgevoerd om de resultaten 
van het dotteren van de arteriën onder de enkel te evalueren. De gepoolde analyse 
toonde een percentage van 92% voor vrijheid van amputatie na 1 jaar. Er werd geen 
statistisch significant verschil gevonden in het voorkomen van amputaties tussen de 
groep waarbij alleen tot de enkel werd gedotterd en de groep waarbij er ook voorbij 
de enkel werd gedotterd. 

Hoewel “gewone” dotterballonnen momenteel de voorkeur hebben, is behandeling 
middels deze ballonnen niet altijd succesvol. Om de resultaten te verbeteren, worden 
andere ballonnen onderzocht. In Hoofdstuk 5 werd een onderzoek uitgevoerd 
om de veiligheid en uitvoerbaarheid van behandeling met een hoge druk, niet-
conformeerbare ballon te evalueren voor de behandeling van lange en ernstig 
verkalkte infrapopliteale en inframalleolaire slagaderen. In 96% was de behandeling 
technisch succesvol zonder procedure-gerelateerde complicaties. Het percentage 
van behoud van de ledemaat was 85% en 79% na respectievelijk 2 en 3 jaar follow-
up. In Hoofdstuk 6 zijn de uitkomsten van een geneesmiddel-bedekte-ballon 
vergeleken met uitkomsten met een “gewone” dotterballon voor de behandeling van 
vernauwingen in infrapopliteale arteriën. Er werden geen statistisch significante 
verschillen gevonden tussen de twee ballonnen met betrekken tot overleving, aantal 
amputaties, restenose, revascularizaties en amputatievrije overleving.

De ontwikkeling in technieken en materialen heeft gezorgd voor nieuwe 
behandelmogelijkheden. Echter, voordat nieuwe materialen en technieken in de 
praktijk kunnen worden gebruikt, moeten ze eerst worden getest en gevalideerd. 
Momenteel wordt dat gedaan in proefdieren, wat tegenstrijdig is met de Europese 
Richtlijn 2010/93/EU waarin staat dat er gestreefd moet worden naar vervanging, 
vermindering en verfijning voor het gebruik van proefdieren. Hoofdstuk 7 beschrijft 
de validatie van een ex-vivo-stroommodel, waarin dotter-geïnduceerde arteriële 
schade kan worden getest in een gestandaardiseerde, fysiologische omgeving. Een 
uniek aspect van dit model is dat er geen gebruik wordt gemaakt van proefdieren. 
Het model is ontwikkeld om te werken met slachtafval, maar er kan ook gebruikt 
worden gemaakt van verkalkte menselijke slagaders van geamputeerde onderbenen. 
Daarnaast beschikt het model over een draagbare MRI-scanner waarmee de 
dotterprocedure en de vaatwand kunnen worden afgebeeld. Het gevalideerde model 
omvat daarmee alle functies om de biomechanische effecten van endovasculaire 
interventies op de vaatwand te beoordelen zonder gebruik te maken van proefdieren.
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Deel 3. Percutane diepe veneuze arterializatie in patiënten met 
eindstadium kritieke ischemie

Patiënten met kritieke ischemie waarbij een dotterprocedure of het aanleggen van 
een bypass onmogelijk is vanwege de uitgebreidheid van de ziekte (eindstadium 
kritieke ischemie), hebben een hoog risico op amputatie. Veneuze arterializatie 
is een procedure waarbij er een verbinding wordt gemaakt tussen de slagader en 
de ader om het zuurstofrijke bloed via de gezonde aderen naar de voet te laten 
stromen. Deze procedure wordt gezien als mogelijke behandeling voor patiënten die 
niet in aanmerking komen voor een dotterbehandeling of een bypass, waarbij de 
percutane variant van deze techniek wordt gezien als kansrijk, omdat er geen grote 
chirurgische wonden worden gemaakt, maar de procedure via een prikgaatje in de 
lies wordt uitgevoerd. Echter, dit is een vrij nieuwe techniek en daardoor is de kennis 
en expertise over deze procedure beperkt. Hoofdstuk 8 evalueert verschillende 
aspecten van de percutane diep veneuze arterializatie (pDVA) procedure, waaronder 
de selectie van patiënten, de techniek zelf, postprocedurele zorg en de resultaten van 
7 patiënten. Hieruit blijkt dat de procedure veilig en uitvoerbaar is met een vrijheid 
van amputatie percentage van 71% na 1 jaar.

Hoewel er steeds meer inzicht wordt verkregen in de pDVA-procedure en de 
technische details, blijven de restenosen en her-occlusies bij post-pDVA-patiënten 
een uitdaging. Om vernauwingen en occlusies vroegtijdig te identificeren wordt er 
gebruik gemaakt van monitoring via duplexonderzoek na de procedure. Middels 
duplex kunnen systolische bloedstroomsnelheden en bloedvolumes worden gemeten. 
Echter, de betekenis van de verkregen waarden zijn nog onbekend. Daarom hebben 
we in Hoofdstuk 9 de duplexwaarden van post-pDVA patiënten geëvalueerd en 
afkapwaarden bepaald om de aanwezigheid van vernauwingen of occlusies in het 
arterioveneuze circuit (AV-circuit) te definiëren.

Monitoring van het AV-circuit bij post-pDVA patiënten is noodzakelijk om stenose te 
identificeren en patiënten derhalve tijdig te behandelen. Omdat het onzeker is of en 
wanneer stenosen ontwikkelen, moeten patiënten regelmatig worden gecontroleerd. 
Om deze last te verminderen, hebben we in Hoofdstuk 10 een model ontwikkeld 
om de ontwikkeling van stenosen en occlusies te voorspellen. Het model kan een 
patiënt-specifieke stenose-vrije kans schatten op basis van herhaaldelijk gemeten 
duplexwaarden en van de kenmerken van de patiënt. Hierdoor kan de frequentie 
voor controles op de patiënt worden afgestemd.  

Monitoring van het AV-circuit via duplex is slechts een van de vele onderdelen 
waaruit de zorg na een pDVA procedure bestaat. Andere belangrijke onderdelen zijn 
onder andere het gebruik van antistolling, de wondzorg en de amputatiestrategie. 
Hoofdstuk 11 beschrijft een literatuuronderzoek naar de postprocedurele zorg 
van post-DVA-patiënten. Daarnaast bevat het een deskundig advies gebaseerd op 
eigen ervaring met 24 pDVA patiënten uit Alkmaar en Singapore. De belangrijkste 
elementen in de nazorg zijn de erkenning dat het AV-circuit 6 weken duurt 
voordat het effectief is en een multimodale aanpak inclusief monitoring, adequate 
wondverzorging en een gefaseerde amputatiestrategie.  
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TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

In dit proefschrift hebben we een aantal nieuwe perspectieven gebracht over de 
behandeling van diabetische voetulcera, patiënten met kritieke ischemie en patiënten 
met eindstadium kritieke ischemie. Multidisciplinaire teams voor diabetische 
voetzorg zullen onmisbaar blijven in de behandeling van diabetische voetulcera. 
Voor toekomstige zorg is het echter noodzakelijk om de focus te verleggen van 
behandeling naar preventie. In Nederland worden diabetespatiënten jaarlijks 
gescreend op nierfunctiestoornissen en eens in de 2 jaar op retinopathie. Screening 
op diabetische voetulcera maken dus geen onderdeel uit van het screeningsproces. 
Aangezien diabetespatiënten jaarlijks worden gecontroleerd door de huisarts, zou 
het een mogelijkheid zijn om daarbij ook voetscreening mee te nemen. Verder kan 
de diabetesverpleegkundige in de huisartsenpraktijk ook een belangrijke rol spelen 
bij de voorlichting over voetzorg en zelfscreening. Daarnaast kan een nauwere 
samenwerking tussen huisartsen en het multidisciplinair team interessant zijn om 
onnodige verwijzingen te voorkomen en omgekeerd tijdig te verwijzen voor adequate 
zorg.

Endovasculaire behandeling van vernauwingen in de infrapopliteale slagaderen is 
cruciaal voor patiënten met een diabetisch voetulcus of kritieke ischemie. De vraag 
blijft welke ballon moet worden gebruikt voor een effectieve behandeling. De ballonnen 
bedekt met het geneesmiddel Paclitaxel winnen aan populariteit vanwege het anti-
restenotische effect van het geneesmiddel bij de behandeling van vernauwingen in de 
femoropopliteale slagaderen. De effectiviteit van deze ballonnen bij ernstig verkalkte 
vernauwingen in de infrapopliteale slagaderen is echter controversieel.2,3 Eerdere 
onderzoeken hebben tegenstrijdige resultaten gerapporteerd met betrekking tot het 
ontwikkelen van restenose, of vonden een verminderd aantal revascularizaties alleen 
voor het proximale segment van de infrapopliteale arteriën.4–7 Ondanks de verschillen 
in uitkomsten van eerdere onderzoeken, waren allen overeenkomstig over het 
gebrek aan een verschil tussen het aantal amputaties bij patiënten na behandeling 
van een gewone ballon en een Paclitaxel-bedekte-ballon.4–7 Vanwege deze uitkomst 
is het onduidelijk wat de klinische voordelen zijn van behandeling met Paclitaxel 
bedekte ballonnen bij de behandeling van vernauwingen in de infrapopliteale 
arteriën bij patiënten met kritieke ischemie. De beperkte effectiviteit van Paclitaxel-
bedekte-ballonnen in de infrapopliteale slagaderen vergeleken met het succes in de 
femoropopliteale slagaderen kan mogelijk worden verklaard door minder tolerantie 
van distale embolisatie en vertraagde stroomsnelheden, bekende bijwerkingen 
van deze ballonnen,8,9 door de kleinere en zwaarder aangetaste bloedvaten in het 
infrapopliteale segment bij patiënten met kritieke ischemie. 

Deze bijwerkingen zijn niet gemeld bij het gebruik van ballonnen bedekt met het 
geneesmiddel Sirolimus. Sirolimus remt de celdeling zonder vasculaire toxiciteit 
en wint daarom aan belangstelling.10 Deze eigenschappen waren de voornaamste 
reden om Sirolimus bedekte ballonnen te gebruiken in plaats van Paclitaxel 
bedekte ballonnen in de kransslagaderen.11 Het nadeel van Sirolimus-ballonnen is 
dat Sirolimus langzamer absorbeert en zich langzamer verspreidt over de gehele 
slagaderwand. Hierdoor is de retentie van Sirolimus in het weefsel verminderd 
waardoor de concentratie snel wordt verdund tot onder therapeutische waarden. 
In perifere arteriën, waarvan het oppervlak groter is dan in de kransslagaderen, 
zou de verminderde weefselopname de werkzaamheid in perifere arteriën kunnen 
beïnvloeden. Toekomstige onderzoeken zijn echter nodig om deze hypothese te toetsen. 
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Daarnaast zouden ook de klinische aspecten bij het gebruik van Sirolimus bedekte 
ballonnen moeten worden onderzocht, zoals de wondgenezing, de amputatie-vrije 
overleving en ook de kosteneffectiviteit. Voor de huidige praktijk is er onvoldoende 
bewijs voor het routinematige gebruik van geneesmiddel-bedekte-ballonnen voor de 
behandeling van vernauwingen in de infrapopliteale slagaderen bij patiënten met 
kritieke ischemie. Het mogelijke anti-restenotische effect van deze ballonnen is van 
ondergeschikt belang bij deze patiënten met multimorbiditeit, verhoogde leeftijd, 
verminderde mobiliteit en beperkte levensverwachting, waardoor het voorkomen 
van amputatie meer toegevoegde waarde heeft dan preventie van restenose. In de 
toekomst kunnen nieuwe generatie materialen en ballonnen de perceptie van het 
gebruik van geneesmiddel-bedekte-ballonnen in de infrapopliteale slagaderen 
veranderen, maar de patiënt als geheel mag niet worden vergeten. Daarom moet 
toekomstige zorg een holistische benadering omvatten, waarin patiënten worden 
erkend in de context van hun leven en algehele gezondheid. 

Een van de nieuwe ontwikkelingen in de endovasculaire techniek is gebruik maken van 
voorbehandeling. Het voorbereiden van het vaatbed wordt steeds belangrijker voor 
de behandeling van infrapopliteale vernauwingen vanwege de ernstige verkalkingen 
in dit segment. Met de wens om de meest ernstig verkalkte laesies effectief te 
behandelen zonder het risico van dissecties, is vaatvoorbereiding onmisbaar. Steeds 
meer ballonnen zijn in ontwikkeling voor het gebruik van vaat-voorbereiding. Een 
voorbeeld van dergelijke ballonnen is de lithotripsieballon. Lithitropsie is bekend 
vanwege de effectiviteit bij het fragmenteren van nierstenen door sonische drukgolven. 
Momenteel wordt het gebruik van lithotripsie onderzocht als voorbehandeling van 
verkalkte slagaderen in de infrapopliteale arteriën. Bij goede vaat-voorbereiding 
wordt de noodzaak voor het gebruik van hogedrukballonnen verminderd, waardoor 
er met lage drukken kan worden gewerkt voor hetzelfde resultaat maar met minder 
kans op barotrauma. Dit is van belang omdat barotrauma restenose induceert en er 
een grotere kans is op het ontwikkelen van dissecties bij gebruik van hogere drukken. 
Bij ernstige dissecties zal het plaatsen van een stent onvermijdelijk zijn, wat op de 
lange termijn in-stent restenose kan geven.12,13 Een mogelijk toekomstig alternatief is 
spot stenting of gebruik maken van bioabsorbeerbare stents.14,15

Naast vaatvoorbereiding is het van belang om bij de dotterprocedure zelf ook 
vaatschade de minimaliseren en tegelijkertijd wel de vernauwing effectief behandelen. 
De Cholate dotterballon (Medtronic, Minneapolis, VS) maakt behandeling met lage 
druk mogelijk omdat de kracht wordt verdeeld en gecontroleerd door een omringende 
nitinol-kooi over de ballon. De nitinol-kooi vormt de ballon in een gekartelde vorm, 
waarbij kracht wordt uitgeoefend op de vaatwand via de convexe gedeelten en 
mogelijke dissecties worden beperkt door de concave gebieden.  Dat deze techniek 
veelbelovend kan zijn voor de toekomst blijkt uit de ontwikkeling van andere ballonnen 
met vergelijkbare technieken, zoals de Serranator-ballon (Cagent Vascular, Wayne, 
Pennsykvania, VS). Deze ballon heeft vier metalen getande strips aan de zijkanten 
die zorgen voor een effectieve en stabiele plaquedeformatie bij lage druk. De komst 
van dergelijke ballonnen, waarbij verschillende technieken worden toegepast om 
de vernauwing in de vaatwand effectief te doorbreken zonder overmatige druk, laat 
het toenemende belang zien van preventie van vaatbeschadiging. Hierdoor wordt 
het gebruik van hogedrukballonnen onaantrekkelijk en overbodig waardoor het aan 
belangstelling zal verliezen in de toekomstige endovasculaire behandeltechnieken 
voor infrapopliteale laesies in patiënten met kritieke ischemie. 
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Ondanks de ontwikkeling van endovasculaire technieken blijft de behandeling van 
patiënten met eindstadium kritieke ischemie een uitdaging. De pDVA-procedure 
kan een veelbelovende behandeling zijn voor deze kwetsbare patiënten, maar de 
techniek wordt nog niet algemeen toegepast. Door de toenemende kennis over de 
procedure kan men zich afvragen of patiënten met eindstadium kritieke ischemie 
wel de juiste patiëntenpopulatie is voor deze behandeling. De pDVA-procedure 
zelf is niet zodanig het probleem, maar eerder de nazorg. Het frequent voorkomen 
van stenosen en occlusies, de revascularizaties die daarmee gepaard gaan, de 
toename van gangreen, de gefaseerde amputaties en de 6 weken die nodig zijn voor 
maturatie vragen veel van patiënten en van operateurs om een succesvol resultaat te 
bereiken. Daarnaast is bekend dat 50% van de patiënten met eindstadium kritieke 
ischemie binnen een jaar overlijdt,16 wat vraagtekens zet bij de kosteneffectiviteit 
van de procedure. In plaats daarvan zouden patiënten met kritieke ischemie 
waarbij twee revascularizatiepogingen zijn mislukt, wellicht geschiktere patiënten 
zijn. Ook jongere patiënten met de ziekte van Buerger of vasculitis zonder succes 
na conventionele behandeling zouden baat kunnen hebben bij de pDVA procedure. 
Toekomstige studies zouden meer aandacht moeten besteden voor de selectie van 
patiënten, aangezien deze hypothese nog niet in wetenschappelijke setting is getoetst. 

Conclusie
Er is meer onderzoek nodig om de behandeling van patiënten met diabetische 
voetulcera, kritieke ischemie en eindstadium kritieke ischemie te verbeteren. Voor 
deze patiënten is een multidisciplinaire behandeling noodzakelijk. Gelijktijdige 
behandeling van diabetes, hypertensie, hyperlipidemie en bloedstolling is vereist om 
patiënten goed te kunnen behandelen. Van even groot belang zijn veranderingen in 
levensstijl, zoals stoppen met roken, afvallen en sporten, wat echter niet is benadrukt 
in dit proefschrift, maar onmisbaar is voor het verbeteren van de gezondheid van 
patiënten en voor het behalen van een goed behandelresultaat. 

De beperkingen van de huidige endovasculaire procedures zullen in de toekomst 
verminderen door de continue ontwikkeling van materialen en technieken. De 
vaatvoorbereiding in ernstig verkalkte infrapopliteale arteriën is een interessante 
ontwikkeling die in de toekomst meer moet worden bestudeerd. Wellicht kan na 
predilatatie de geneesmiddel-bedekte-ballon een rol spelen in verdere behandeling, 
maar de klinische voordelen voor het gebruik ervan moeten worden onderzocht in 
toekomstige gerandomiseerde onderzoeken met voldoende follow-uptijd. 

Verschillende onbeantwoorde klinische vragen met betrekking tot endovasculaire 
behandelingen bij patiënten met (eindstadium) kritieke ischemie zullen hopelijk in 
de nabije toekomst worden beantwoord door verschillende lopende onderzoeken. De 
kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit zijn belangrijke aspecten waarop gefocust 
moet worden. Het belangrijkste doel in de nabije toekomst is om deze kwetsbare 
patiëntenpopulatie effectief de behandelen en amputatie te voorkomen via een 
holistische benadering. Dit zal resulteren in minder reinterventiepercentages, 
kostenreductie en waarschijnlijk ook een betere kwaliteit van leven.
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