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Definities 

 Aorta segment A  

o de aorta proximaal van de linker arteria subclavia 

 Aorta segment B 

o de aorta vanaf linker arteria subclavia tot en met de arteria mesenterica superior. 

 Aorta segment C 

o de aorta distaal van de arteria mesenterica superior. 

 Redelijke levensverwachting 

o Medische experts vinden dat er minstens een levensverwachting van 2 jaar moet zijn om 

bij een niet curatief behandelde maligniteit een behandeling van een niet complex aorta 

aneurysma te rechtvaardigen. 

 Unfit 

o “Unfit” betekent ernstige, symptomatische co-morbiditeit van hart, longen en/of nieren, 
die een sterk verhoogd operatierisico met zich meebrengt voor welke vorm van chirurgie 
dan ook.  

o Deze zijn samen te vatten als een combinatie van 
 Symptomatisch hartlijden 

 Decompensatio Cordis (NYHA 3 of 4) 

 Angina Pectoris en/of ritmestoornissen 

 Recent myocardinfarct (< 3 mnd) 
 Symptomatisch longlijden: (Gold 3 of 4) 
 Nierfalen  

 Comorbiteit 

o wel of niet symptomatisch aandoeningen niet zijnde de “reden van medisch consult”, 

zoals hypertensie, diabetes mellitus, systeemziektes, asymptomatisch coronair lijden, 

lichte COPD etc 

 Crawfordindeling TAAA 

o I; TAAA beginnend ter hoogte van of net distaal van de linker art. subclavia en eindigt op 

het niveau van de nierarteriën.  

o II; TAAA beginnend ter hoogte van of net distaal van linker art. subclavia en eindigt t.h.v. 

of distaal van de aortabifurcatie.  

o III; TAAA begint mid-thoracaal op het niveau van Th6 en eindigt t.h.v. of distaal van de 

aortabifurcatie.  

o IV;TAAA beginnend distaal van de hiatus aorta in het diafragma en eindigt t.h.v. of distaal 

van de aortabifurcatie. Alle viscerale vaten takken af vanuit de aneurysmatische aorta. 

 Behandelteam 

o Structureel samenwerkende in open en/of endovasculaire aorta interventies ervaren 

groep (vaat)specialisten (NVvV gecertificeerde vaatchirurgen met endovasculaire 

aantekening of cardiothoracaal chirurgen of gecertificeerde interventie-radiologen) 

  



 

 
 

 

 Vaatcentrum 

o De locatie van een ziekenhuis waar het behandelteam de open of endovasculaire 

behandeling van de aortapathologie uitvoert. 

 Gecertificeerd vaatspecialist 

o Een RGS geregistreerd specialist die door de wetenschappelijke vereniging van het  

specialisme op basis van transparante criteria gecertificeerd is voor (endo)vasculaire 

behandeling van vaatpathologie. 

 Endoprothese 

o Een kunststof buis of broek die geschikt is om de transportfunctie van een bloedvat over 

te nemen en in het bloedvat kan worden geplaatst middels een minimaal invasieve 

benadering.  


