
 
 

Advies Gezondheidsraad: geen bevolkingsonderzoek aneurysma van de buikslagader 

De Gezondheidsraad adviseert om geen bevolkingsonderzoek naar een aneurysma van de 

buikslagader op te zetten. In Nederland worden veel aneurysma’s van de buikslagader opgespoord en 

preventief behandeld via de individuele patiëntenzorg door huisartsen en specialisten. De 

Gezondheidsraad adviseert om die aanpak te optimaliseren. Een bevolkingsonderzoek is ingrijpender 

dan individuele patiëntenzorg en de gezondheidswinst is te beperkt om de nadelen van een 

bevolkingsonderzoek te compenseren. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan de 

staatssecretaris van VWS. 

Een aneurysma van de buikslagader is een verwijding van de slagader in de buik die, als hij scheurt, 

kan leiden tot sterfte. Zo’n verwijding blijft vaak onopgemerkt, maar kan eenvoudig opgespoord 

worden met echografie en dan geopereerd worden om scheuren te voorkomen. Dat is een van de 

redenen waarom sommige landen een systematisch bevolkingsonderzoek houden onder mannen 

van 65 jaar.  

In Nederland wordt een verwijde buikslagader opgespoord via individuele patiëntenzorg. De 

Nederlandse aanpak blijkt effectief: er worden meer verwijde buikslagaders opgespoord en 

behandeld dan in de landen waar een bevolkingsonderzoek loopt. 

De Gezondheidsraad verwacht dan ook dat de toegevoegde waarde van een bevolkingsonderzoek in 

Nederland beperkt is. Te beperkt, in ieder geval om de aanzienlijke nadelen die het ook met zich 

meebrengt te compenseren. Deze nadelen kunnen zijn: overdiagnose en overbehandeling en 

daardoor extra complicaties en sterfte. Bovendien leveren de diagnoses verminderde kwaliteit van 

leven en stress op voor de deelnemers aan het bevolkingsonderzoek.  

Een verwijde buikslagader komt in Nederland steeds minder vaak voor, onder meer doordat er 

minder wordt gerookt. Bij mannen komt het vaker voor dan bij vrouwen, en dan vooral boven de 65 

jaar. De sterfte door een gescheurde aneurysma van de buikslagader is de afgelopen jaren sterk 

gedaald in Nederland.  

De Gezondheidsraad adviseert om in te zetten op het optimaliseren van de standaard medische zorg 
voor een verwijde buikslagader door: 

 betere opvolging / controle van mensen waar bij toeval een AAA is gevonden, zodat een 
ruptuur minder vaak voorkomt 

 echo onderzoek bij familieleden van mensen met een verwijde buikslagader 

 echo onderzoek bij patiënten met een hoger hart- & vaatrisico van 65 jaar en ouder die aan 
het cardiovasculair risicomanagement programma bij de huisarts deelnemen.  

 
Harteraad onderschrijft de adviezen van de Gezondheidsraad, mits er wel voldoende aandacht is 
voor het informeren van het publiek hierover. Kennis bij de mensen met een verhoogd risico, 
huisartsen en specialisten zal er zeker toe leiden dat er meer verwijde buikslagaders worden 
opgespoord en behandeld, zodat de sterfte nog verder omlaag gaat.  
 
Meer lezen over het advies van de Gezondheidsraad? Kijk dan hier.  
 

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2019/07/09/bevolkingsonderzoek-naar-aneurysma-van-de-abdominale-aorta-aaa

