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Geen (potentiële) 
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Voor bijeenkomst mogelijk 
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(financiële) vergoeding

•

• Aandeelhouder •

• Andere relatie, namelijk 

• Intellectual property

• Cook Medical
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termen

• Chronische periaortitis

• Retroperitoneale fibrose (RPF, IRPF, Ormond’s

disease, maligne RPF)

• Inflammatoir abdominaal aneurysma aortae 

🔗 atherosclerose 

• Mycotisch aneurysma
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PET



• pathogenese

• symptomen

• diagnostiek

• medicamenteuze behandeling



• Via het MDO: vasculaire geneeskunde, nefrologie, urologie, 

interventieradiologie, vaatchirurgie

• Onvoldoende resultaat van medicamenteuze behandeling, 

met name persisterende of acute stuwing van de ureteren

• Aneurysmatische verwijdingen

• Arteriele insufficentie

• Veneuze thrombose
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Hoe komen patienten bij 

de chirurg?



• Review van 89 artikelen
• Beeldvorming: CTA, MRI (niet onderscheidend voor maligniteit), PET-

scan
• Bloedonderzoek
• Biopsie
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• Behandeling: corticosteroiden met of zonder andere 
immunosuppressieven

• Bij ernstig nierfalen door ureterobstructie: eerst draineren, dan 
ureterolysis
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Aneurysma

• Bij retroperitoneale fibrose: inflammatoir 

Aneurysma (IAAA)
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AAA, inflammatoir vs atherosclerotisch
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Patient karakteristieken



Symptomen



• Open herstel



Operatieve uitkomsten



Complicaties





• In een 12 jaar periode: 69 IAAA’s geopereerd (3500 AAA’s)

-85% open herstel. Ernstige complicaties maar regressie van de sac in 100% met 

verdwijnen van hydronefrose in 60%  

-15% EVAR. Vrijwel geen complicaties maar sac regressie in 70% en minder reductie 

van de PAF. Geen invloed op hydronefrose

Conclusie: EVAR alleen als geen hydronefrose
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Take to hospital messages

• RPF hoort bij een MD team in een toegewijd centrum



Chirurgische interventie voor RPF overwegen bij: 

• Ernstige (therapie-resistente) hydronephrose

• Arteriele of veneuze occlusies

• IAAA groter dan 5,5 cm in diameter

• IAAA ruptuur

• EVAR redelijk alternatief voor open herstel, vooral bij 

niet-IgG4 gerelateerde inflammatie.

Take to hospital messages


