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Factsheet	  Indicatoren	  Aneurysma	  Aorta	  Abdominalis	  (DSAA)	  	  
	  

A.	  Beschrijving	  Indicator	  
	  
DSAA	  2014	  [2.7.;	  27-‐11-‐2014]	  	  
Registratie	  gestart:	  1	  januari	  2013	  
Compleet	  in	  te	  vullen	  indien	  op	  de	  ziekenhuislocatie	  voor	  het	  aneurysma	  aorta	  abdominalis	  interventies	  worden	  uitgevoerd	  

	  

Nr.	   Indicator	   Type	  
indicator	  

Uitvraag	  over	  
(jaar)	  

Bron	  

1.	   Aantal	  patiënten	  met	  een	  aneurysma	  aorta	  abdominalis	  in	  aortasegment	  C	  dat	  primair	  electief	  is	  geopereerd.	   Structuur	   2014	   DSAA	  

2.	   Is	  op	  uw	  ziekenhuislokatie	  24/7	  een	  aneurysma	  aorta	  interventieteam	  beschikbaar?	   Structuur	   2014	   Invul	  

3.	   Worden	  alle	  AAA	  procedures	  op	  uw	  ziekenhuislokatie	  uitgevoerd	  door	  een	  (endo)vasculair	  specialist?	   Structuur	   2014	   Invul	  

4.	   Percentage	  primair	  electief	  geopereerde	  patiënten	  dat	  preoperatief	  in	  het	  MDO	  is	  besproken.	   Proces	   2014	   DSAA	  

5.	   Percentage	  primair	  geopereerde	  patiënten	  geregistreerd	  in	  de	  DSAA,	  waarvan	  de	  registratie	  volledig	  is.	   Proces	   2014	   DSAA	  

6.	   Percentage	  primair	  electief	  geopereerde	  patiënten	  overleden	  binnen	  30	  dagen	  na	  de	  operatie	  of	  in	  dezelfde	  
ziekenhuisopname	  aan	  hun	  aneurysma	  aorta	  abdominalis	  in	  aortasegment	  C.	  

Uitkomst	   2015*	   DSAA	  

7.	   Percentage	  primair	  electief	  geopereerde	  patiënten	  met	  complicaties	  binnen	  30	  dagen	  na	  de	  operatie	  of	  in	  dezelfde	  
ziekenhuisopname	  van	  een	  aneurysma	  aorta	  abdominalis	  in	  aortasegment	  C.	  

Uitkomst	   2015*	   DSAA	  

8.	   Percentage	  primair	  electief	  geopereerde	  patiënten	  met	  een	  aneurysma	  aorta	  abdominalis	  in	  aortasegment	  C	  en	  	  een	  
re-‐interventie	  voor	  een	  complicatie.	  

Uitkomst	   2015*	   DSAA	  

9.	   Percentage	  primair	  electief	  geopereerde	  patiënten	  voor	  een	  aneurysma	  aorta	  abdominalis	  in	  aortasegment	  C	  dat	  
ongepland	  is	  heropgenomen	  binnen	  30	  dagen	  na	  de	  operatie.	  

Uitkomst	   2015*	   DSAA	  

*	  Uitvraag	  over	  2015	  met	  een	  disclaimer,	  dat	  deze	  informatie	  niet	  gebruikt	  wordt	  in	  het	  zorginkoop	  proces	  of	  openbaar	  wordt	  gemaakt.	  	  
Over	  2016,	  in	  2017,	  worden	  deze	  cijfers	  openbaar	  gemaakt,	  indien	  dataverificatie	  is	  gedaan.	  In	  principe	  is	  de	  afspraak	  en	  het	  streven	  dat	  dataverificatie	  dan	  
is	  gedaan.	  
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1.	  Volume	   	  
Indicator	   	  	   	  	  
Operationalisatie	   Patiënten	  met	  een	  aneurysma	  aorta	  abdominalis	  in	  aortasegment	  C	  die	  primair	  electief	  geopereerd	  zijn.	  
	  	  	  	  	  Teller	  	   Aantal	  patiënten	  met	  een	  aneurysma	  aorta	  abdominalis	  in	  aortasegment	  C	  dat	  primair	  electief	  geopereerd	  is	  
	  	  	  	  	  Noemer	   -‐	  
Definitie	  (s)	   Het	  betreft	  hier	  operatieve	  of	  endovasculaire	  exclusie	  van	  het	  AAA	  waarbij	  voor	  de	  operatieve	  procedure	  de	  

aortaklem	  onder	  de	  mesenterica	  superior	  heeft	  gestaan	  of	  een	  endoprothese	  is	  geplaatst	  met	  alleen	  
fenestraties	  voor	  de	  nierarteriën.	  
	  
http://www.heelkunde.nl/uploads/N_/Zg/N_Zgad3y_yKmEVkAsCAaVg/Document-‐aorta-‐aneurysmata-‐6.2.pdf	  	  
	  

In-‐/	  exclusiecriteria	   Zie	  DSAA	  in-‐	  /	  exclusiecriteria	  
Uitvraag	  over	  periode:	  	   01-‐01-‐2014	  t/m	  31-‐12-‐2014	  
Norm	   Conform	  de	  NVvH	  norm:	  In	  de	  zorginstelling	  (ziekenhuislocatie)	  worden	  minimaal	  twintig	  primaire	  niet	  

geruptureerde	  aorta	  abdominalis	  aneurysma	  interventies	  in	  aorta	  segment	  C	  per	  jaar	  verricht.	  
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2.	  Interventieteam	  24/7	  
Vaatkeurmerk	  

Indicator	   	  	   	  	  
Operationalisatie	   Is	  op	  uw	  ziekenhuislocatie	  24/7	  een	  (endo)vasculair	  aorta	  aneurysma	  interventieteam	  beschikbaar?	  
Antwoordoptie	   • Ja	  

• Nee	  
Definitie	  (s)	   Een	  (endo)vasculair	  aorta	  aneurysma	  interventieteam	  bestaat	  minimaal	  uit	  een	  NVvV	  gecertificeerde	  

vaatchirurg	  en/of	  een	  endovasculair	  specialist.	  	  
In-‐/	  exclusiecriteria	   geen	  
Uitvraag	  over	  periode:	  	   Peildatum	  31-‐12-‐2014	  
Norm	   Voor	  de	  opvang	  en	  behandeling	  van	  een	  patiënt	  met	  een	  aneurysma	  aorta	  is	  24/7	  een	  (endo)vasculair	  

interventieteam	  beschikbaar.	  
Toelichting	   Endovasculair	  specialist:	  Nederlandse	  Vereniging	  voor	  Vaatchirurgie	  (NVvV)	  geregistreerd	  vaatchirurg	  met	  de	  

aantekening	  endovasculair	  dan	  wel	  Nederlands	  Genootschap	  voor	  Interventie	  Radiologie	  (NGIR)	  geregistreerd	  	  
interventieradioloog	  met	  de	  aantekening	  vasculair	  
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3.	  (Endo)vasculair	  specialist	  
vaatkeurmerk	   	  

Indicator	   	  	   	  	  
Operationalisatie	   Worden	  alle	  aneurysma	  aorta	  abdominalis	  procedures	  op	  uw	  ziekenhuislocatie	  uitgevoerd	  door	  of	  onder	  

supervisie	  van	  een	  (endo)vasculair	  specialist?	  
Antwoordoptie	   • Ja	  

• Nee	  
Definitie	  (s)	   Endovasculair	  specialist:	  Nederlandse	  Vereniging	  voor	  Vaatchirurgie	  (NVvV)	  geregistreerd	  vaatchirurg	  met	  de	  

aantekening	  endovasculair	  dan	  wel	  Nederlands	  Genootschap	  voor	  Interventie	  Radiologie	  (NGIR)	  geregistreerd	  	  
interventieradioloog	  met	  de	  aantekening	  vasculair	  

In-‐/	  exclusiecriteria	   n.v.t.	  
Uitvraag	  over	  periode:	  	   Peildatum	  31-‐12-‐2014	  
Norm	   Alle	  aneurysma	  aorta	  abdominalis	  procedures	  worden	  uitgevoerd	  door	  een	  (endo)vasculair	  specialist.	  
Toelichting	   Onder	  supervisie	  betekent	  dat	  in	  het	  kader	  van	  een	  opleiding	  of	  scholingprogramma	  de	  interventie	  kan	  

worden	  uitgevoerd	  door	  een	  “leerling”	  waarbij	  deze	  wordt	  gesuperviseerd	  door	  een	  	  gecertificeerd	  
(endo)vasculair	  specialist.	  	  	  
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4.	  MDO	  AAA	  	  	  

vaatkeurmerk	   	  

Indicator	   	  	   	  	  
Operationalisatie	   Percentage	  primair	  electief	  geopereerde	  patiënten,	  vanwege	  een	  aorta	  abdominalis	  aneurysma,	  dat	  

preoperatief	  in	  het	  MDO*	  is	  besproken.	  
	  	  	  	  	  Teller	   Aantal	  patiënten	  dat	  pre-‐interventie	  in	  het	  MDO	  is	  besproken.	  
	  	  	  	  	  Noemer	   Aantal	  patiënten	  dat	  een	  electieve	  primaire	  operatie	  ondergaat	  vanwege	  een	  aneurysma	  aorta	  abdominalis.	  
Definitie	  (s)	   *MDO:	  multidisciplinair	  overleg	  (zie	  voor	  definitie	  generieke	  vaatindicatorenset	  indicator	  2)	  
In-‐/	  exclusiecriteria	   Zie	  DSAA	  in-‐	  /	  exclusiecriteria	  
Uitvraag	  over	  periode:	  	   01-‐01-‐2014	  t/m	  31-‐12-‐2014	  
Norm	   2015	  Inventariserend	  en	  spiegelinformatie	  
Toelichting	   Het	  doel	  is	  dat	  alle	  patiënten	  die	  een	  interventie	  ondergaan	  voor	  een	  aneurysma	  aorta	  besproken	  zijn	  	  in	  het	  

MDO.	  
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5.	  Volledigheid	  registratie	  
	  

Indicator	   	  	   	  	  
Operationalisatie	   Percentage	  patiënten	  dat	  een	  interventie	  ondergaat	  voor	  een	  aneurysma	  aorta	  abdominalis	  in	  aortasegment	  C	  

dat	  primair	  geopereerd	  is	  en	  waarbij	  de	  informatie	  in	  de	  DSAA	  registratie	  volledig	  is.	  
	  	  	  	  	  Teller	   Aantal	  patiënten	  van	  wie	  de	  informatie	  in	  de	  registratie	  volledig*	  is.	  
	  	  	  	  	  Noemer	   Aantal	   patiënten	   dat	   een	   primaire	   interventie	   ondergaat	   vanwege	   een	   aneurysma	   aorta	   abdominalis	   in	  

aortasegment	  C.	  
Definitie	  (s)	   *	  Volledige	  registratie:	  Analyseerbare	  patiënten	  waarbij	  alle	  items	  die	  nodig	  zijn	  voor	  het	  berekenen	  van	  de	  

externe	  indicatoren.	  Deze	  minimaal	  vereiste	  items	  zijn:	  geboortedatum,	  operatiedatum,	  aard	  van	  de	  
uitgevoerde	  ingreep,	  overlevingsstatus	  

In-‐/	  exclusiecriteria	   Zie	  DSAA	  in-‐	  /	  exclusiecriteria	  
Uitvraag	  over	  periode:	  	   01-‐01-‐2014	  t/m	  31-‐12-‐2014	  
Norm	   100%	  
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6.	  Mortaliteit	  

Indicator	   	  	   	  	  
Operationalisatie	   Percentage	  primair	  electief	  geopereerde	  patiënten	  overleden	  binnen	  30	  dagen	  na	  de	  operatie	  of	  in	  dezelfde	  

ziekenhuisopname	  aan	  hun	  aneurysma	  aorta	  abdominalis	  in	  aortasegment	  C.	  
	  	  	  	  	  Teller	   Aantal	  primair	  geopereerde	  AAA	  in	  aortasegment	  C	  patiënten	  overleden	  in	  dezelfde	  ziekenhuisopname	  of	  

binnen	  30	  dagen	  na	  een	  electief	  open	  of	  een	  en	  electief	  endovasculair	  interventie	  
	  	  	  	  	  Noemer	   Aantal	  patiënten	  dat	  een	  primaire	  electieve	  operatie	  ondergaat	  vanwege	  een	  aneurysma	  aorta	  abdominalis	  in	  

aortasegment	  C	  .	  
Definitie	  (s)	   Bovenstaande	  uitkomst	  kan	  uitgevraagd	  worden	  zodra	  casemix	  correctie	  mogelijk	  is.	  
In-‐/	  exclusiecriteria	   Zie	  DSAA	  in-‐	  /	  exclusiecriteria	  
Uitvraag	  over	  periode:	  	   01-‐01-‐2014	  t/m	  31-‐12-‐2015	  beschikbaar	  met	  disclaimer*	  

01-‐01-‐2016	  t/m	  31-‐12-‐2016	  transparant	  met	  disclaimer*	  
Norm	   2015	  Inventariserend	  en	  spiegelinformatie	  
Toelichting	   http://www.clinicalaudit.nl/transparantieportaal	  

Nota	  Transparantie	  van	  zorguitkomsten	  (NVvH	  ALV	  30	  november	  2012)	  
*	  Uitvraag	  over	  2015	  met	  een	  disclaimer,	  dat	  deze	  informatie	  niet	  gebruikt	  wordt	  in	  het	  zorginkoop	  proces	  of	  openbaar	  wordt	  gemaakt.	  	  
Over	  2016,	  in	  2017,	  worden	  deze	  cijfers	  openbaar	  gemaakt,	  indien	  dataverificatie	  is	  gedaan.	  	  
In	  principe	  is	  de	  afspraak	  en	  het	  streven	  dat	  dataverificatie	  dan	  is	  gedaan.	  
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7.	  Complicaties	  
	  

Indicator	   	  	   	  	  
Operationalisatie	   Percentage	  primair	  electief	  geïntervenieerde	  patiënten	  met	  complicaties	  binnen	  30	  dagen	  na	  de	  operatie	  of	  in	  

dezelfde	  ziekenhuisopname	  van	  een	  aneurysma	  aorta	  abdominalis	  in	  aortasegment	  C.	  
	  	  	  	  	  Teller	   Aantal	  primair	  geopereerde	  patiënten	  met	  complicaties	  binnen	  30	  dagen	  of	  in	  dezelfde	  ziekenhuisopname	  na	  

een	  electief	  open	  of	  een	  	  electief	  endovasculair	  interventie	  
	  	  	  	  	  Noemer	   Aantal	  patiënten	  dat	  een	  primaire	  electieve	  interventie	  ondergaat	  vanwege	  een	  aneurysma	  aorta	  abdominalis	  

in	  aortasegment	  C.	  
Definitie	  (s)	   -‐	  
In-‐/	  exclusiecriteria	   Zie	  DSAA	  in-‐	  /	  exclusiecriteria	  
Uitvraag	  over	  periode:	  	   01-‐01-‐2014	  t/m	  31-‐12-‐2015	  beschikbaar	  met	  disclaimer*	  

01-‐01-‐2016	  t/m	  31-‐12-‐2016	  transparant	  met	  disclaimer*	  
Norm	   2015	  Inventariserend	  en	  spiegelinformatie	  

Toelichting	   http://www.clinicalaudit.nl/transparantieportaal	  
Nota	  Transparantie	  van	  zorguitkomsten	  (NVvH	  ALV	  30	  november	  2012)	  

	  
*	  Uitvraag	  over	  2015	  met	  een	  disclaimer,	  dat	  deze	  informatie	  niet	  gebruikt	  wordt	  in	  het	  zorginkoop	  proces	  of	  openbaar	  wordt	  gemaakt.	  	  
Over	  2016,	  in	  2017,	  worden	  deze	  cijfers	  openbaar	  gemaakt,	  indien	  dataverificatie	  is	  gedaan.	  	  
In	  principe	  is	  de	  afspraak	  en	  het	  streven	  dat	  dataverificatie	  dan	  is	  gedaan.	  
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8.	  Reïnterventie	  
	  

Indicator	   	  	   	  	  
Operationalisatie	   Percentage	  primair	  electief	  geopereerde	  patiënten	  met	  een	  aneurysma	  aorta	  abdominalis	  in	  aortasegment	  C	  

en	  	  een	  re-‐interventie	  voor	  een	  complicatie.	  
	  	  	  	  	  Teller	   Aantal	  patiënten	  met	  een	  reïnterventie^	  vanwege	  een	  complicatie	  na	  een	  primaire	  electieve	  interventie	  voor	  

een	  aneurysma	  aorta	  abdominalis	  in	  aortasegment	  C.	  
	  	  	  	  	  Noemer	   Aantal	  patiënten	  dat	  een	  electieve	  primaire	  operatie	  ondergaat	  vanwege	  een	  aneurysma	  aorta	  abdominalis	  in	  

aortasegment	  C.	  
Definitie	  (s)	   ^Reïnterventie:	  elke	  invasieve	  re-‐interventie	  (endovasculaire,	  percutaan	  of	  operatief)	  	  
In-‐/	  exclusiecriteria	   Zie	  DSAA	  in-‐	  /	  exclusiecriteria	  
Uitvraag	  over	  periode:	  	   01-‐01-‐2014	  t/m	  31-‐12-‐2015	  beschikbaar	  met	  disclaimer*	  

01-‐01-‐2016	  t/m	  31-‐12-‐2016	  transparant	  met	  disclaimer*	  
Norm	   2015	  Inventariserend	  en	  spiegelinformatie	  
Toelichting	   http://www.clinicalaudit.nl/transparantieportaal	  

Nota	  Transparantie	  van	  zorguitkomsten	  (NVvH	  ALV	  30	  november	  2012)	  
*	  Uitvraag	  over	  2015	  met	  een	  disclaimer,	  dat	  deze	  informatie	  niet	  gebruikt	  wordt	  in	  het	  zorginkoop	  proces	  of	  openbaar	  wordt	  gemaakt.	  	  
Over	  2016,	  in	  2017,	  worden	  deze	  cijfers	  openbaar	  gemaakt,	  indien	  dataverificatie	  is	  gedaan.	  	  
In	  principe	  is	  de	  afspraak	  en	  het	  streven	  dat	  dataverificatie	  dan	  is	  gedaan.	   	  
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9.	  Heropname	  

Indicator	   	  	   	  	  
Operationalisatie	   Percentage	  primair	  electief	  geopereerde	  patiënten	  voor	  een	  aneurysma	  aorta	  abdominalis	  in	  aortasegment	  C	  

dat	  ongepland	  is	  heropgenomen	  binnen	  30	  dagen	  na	  de	  operatie.	  
	  	  	  	  	  Teller	   Aantal	  patiënten	  heropgenomen	  binnen	  30	  dagen	  na	  de	  primaire	  electieve	  operatie	  voor	  een	  aneurysma	  aorta	  

abdominalis	  in	  aortasegment	  C	  .	  
	  	  	  	  	  Noemer	   Aantal	  patiënten	  dat	  een	  primaire	  electieve	  operatie	  ondergaat	  vanwege	  een	  aneurysma	  aorta	  abdominalis	  in	  

aortasegment	  C.	  
Definitie	  (s)	   -‐	  
In-‐/	  exclusiecriteria	   Zie	  DSAA	  in-‐	  /	  exclusiecriteria	  
Uitvraag	  over	  periode:	  	   01-‐01-‐2014	  t/m	  31-‐12-‐2015	  beschikbaar	  met	  disclaimer*	  

01-‐01-‐2016	  t/m	  31-‐12-‐2016	  transparant	  met	  disclaimer*	  
Norm	   2015	  Inventariserend	  en	  spiegelinformatie	  
Toelichting	   http://www.clinicalaudit.nl/transparantieportaal	  

Nota	  Transparantie	  van	  zorguitkomsten	  (NVvH	  ALV	  30	  november	  2012)	  
	  
*	  Uitvraag	  over	  2015	  met	  een	  disclaimer,	  dat	  deze	  informatie	  niet	  gebruikt	  wordt	  in	  het	  zorginkoop	  proces	  of	  openbaar	  wordt	  gemaakt.	  	  
Over	  2016,	  in	  2017,	  worden	  deze	  cijfers	  openbaar	  gemaakt,	  indien	  dataverificatie	  is	  gedaan.	  	  
In	  principe	  is	  de	  afspraak	  en	  het	  streven	  dat	  dataverificatie	  dan	  is	  gedaan.	  


