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Datum Versie Mutatie Eigenaar 

27-07-2015 2015.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juni 2015 DICA 

21-10-2015 2016.1 Aanpassingen conform indicatorendagen oktober 2015 DICA 

04-07-2016 2017.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juni 2016 DICA 

27-06-2017 2018.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juni 2017 DICA 

27-10-2017 2018.2 Transparantie is toegevoegd DICA 

23-03-2018 2019.1 Concept indicatoren verslagjaar 2019 DICA 

18-12-2018 2019.2 Toevoeging besluitvorming BOT m.b.t. transparantie DICA 
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Inclusie & exclusie criteria DSAA 
 

 

Inclusie 
 Alle patiënten bij wie een chirurgische/endovasculaire behandeling wordt gestart voor een aneurysma of dissectie van de abdominale 

en/of thoracale aorta. Hierbij worden alle electieve patiënten, patiënten met een acuut symptomatisch en patiënten met een 
geruptureerd aneurysma of dissectie van de aorta meegenomen. 

 Alle patiënten bij wie een operatieve behandeling is gestart maar niet afgemaakt wordt wegens het overlijden van de patiënt. 
 Alle patiënten waarbij een revisie van een eerder aangelegde aorta prothese plaatsvindt. 

  
Exclusie 

 Conservatieve behandeling middels surveillance. Wanneer er na surveillance toch over wordt gegaan tot operatieve behandeling, komt 
de patiënt wel in aanmerking. 
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Nr. Indicator 
Type 
indicator 

Uitvraag 
over 
(jaar) 

Bron Transparantie 

1. Aantal patiënten met een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C dat 
primair electief geïntervenieerd is. 

Structuur 2019 DSAA Verplicht 

2. Aantal patiënten met een aneurysma aortae of dissectie waarbij operatief 
geïntervenieerd is.  

Structuur 2019 DSAA Verplicht 

3. Percentage patiënten dat een primaire interventie ondergaat vanwege een 
aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C, dat overlijdt binnen 30 dagen 
na de interventie of in dezelfde ziekenhuisopname.  

Uitkomst 2017-2019 DSAA Verplicht 

4. Percentage patiënten dat een primaire interventie ondergaat vanwege een 
aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C, met complicaties binnen 30 
dagen na de interventie of in dezelfde ziekenhuisopname.  

Uitkomst 2017-2019 DSAA Verplicht 

5. Percentage patiënten dat een primaire interventie ondergaat vanwege een 
aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C en een re-interventie 
ondergaat binnen 30 dagen na de interventie of in dezelfde ziekenhuisopname 
vanwege een complicatie. 

Uitkomst 2017-2019 DSAA Verplicht 

6. Percentage patiënten dat een primaire interventie ondergaat vanwege een 
aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C dat ongepland is 
heropgenomen binnen 30 dagen na ontslag. 

Uitkomst 2017-2019 DSAA Verplicht 
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1. Volume AAA operatie segment C 
Indicator     

Operationalisatie Aantal patiënten met een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C waarbij primair electief 
geïntervenieerd is. 

Teller Aantal patiënten met een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C waarbij primair electief 
geïntervenieerd is. 

Definitie (s) Het betreft hier de open of endovasculaire exclusie van het aneurysma aortae abdominalis waarbij voor de 
operatieve procedure de aortaklem onder de mesenterica superior heeft gestaan of een endoprothese is 
geplaatst met ten hoogste fenestraties voor de nierarteriën. 
http://heelkunde.nl/sites/heelkunde.nl/files/Normen 7.0 definitief.pdf 

In-/ exclusiecriteria Zie DSAA in- / exclusiecriteria 

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. Indien deze 
volumenorm niet wordt behaald, geldt als alternatief een volume van minimaal 40 in de DSAA geregistreerde 
aorta interventies bij indicator 3.  

Uitvraag over periode 01-01-2019 t/m 31-12-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://heelkunde.nl/sites/heelkunde.nl/files/Normen%207.0%20definitief.pdf
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2. Totale volume aorta aneurysma en dissectie operaties   
Indicator     

Operationalisatie Aantal patiënten met een aneurysma aortae of dissectie waarbij operatief geïntervenieerd is. 

Teller A Aantal patiënten met een aneurysma aortae of dissectie waarbij operatief geïntervenieerd is. 

Teller B Aantal patiënten met een aneurysma aortae of dissectie in segment A waarbij operatief geïntervenieerd is. 

Teller C Aantal patiënten met een aneurysma aortae of dissectie in segment B waarbij operatief geïntervenieerd is. 

Teller D Aantal patiënten met een aneurysma aortae of dissectie in segment C waarbij operatief geïntervenieerd is. 

Teller E Aantal patiënten met een aneurysma aortae of dissectie in segment B/C of A/B/C waarbij operatief 
geïntervenieerd is. 

Definitie (s) Het betreft hier alle operatieve of endovasculaire exclusies van het aneurysma aortae of dissectie van de 
aorta.  
Segment A: Aorta ascendens tot aan de arteria subclavia links 
Segment B: Aorta descendens vanaf de arteria subclavia links tot aan de arteria mesenterica superior 
Segment C: Abdominale aorta distaal van de arteria mesenterica superior 

In-/ exclusiecriteria Zie DSAA in- / exclusiecriteria 

Norm Conform NVvV norm: http://nvvv-vaatchirurgie.nl/sites/nvvv-
vaatchirurgie.nl/files/Document%20aorta%20aneurysmata%2C%206.2.pdf 

Uitvraag over periode 01-01-2019 t/m 31-12-2019 
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3. Mortaliteit 
Indicator     

Operationalisatie Percentage patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae 
abdominalis in aortasegment C, dat overlijdt binnen 30 dagen na de operatie/interventie of in dezelfde 
ziekenhuisopname. 

Teller A Aantal patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae 
abdominalis in aortasegment C, dat overlijdt binnen 30 dagen of in dezelfde ziekenhuisopname. 

Teller B Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een acuut symptomatisch 
aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C, dat overlijdt binnen 30 dagen of in dezelfde 
ziekenhuisopname. 

Teller C Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een geruptureerd aneurysma 
aortae abdominalis in aortasegment C, dat overlijdt binnen 30 dagen of in dezelfde ziekenhuisopname. 

Noemer A 
 

Aantal patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae 
abdominalis in aortasegment C.  

Noemer B 
 

Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een acuut symptomatisch 
aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C. 

Noemer C 
 

Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een geruptureerd aneurysma 
aortae abdominalis in aortasegment C. 

Definitie (s) * Operatie/interventie: zowel de open als endovasculaire behandeling van het aneurysma. 

In-/ exclusiecriteria Zie DSAA in- / exclusiecriteria 

Norm - 

Uitvraag over periode 01-01-2017 t/m 31-12-2019 (berekend over 3 jaren) 

Toelichting Er zal casemix correctie worden toegepast. 
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4. Complicaties 
Indicator     

Operationalisatie Percentage patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae 
abdominalis in aortasegment C, met complicaties binnen 30 dagen na de operatie/interventie of in dezelfde 
ziekenhuisopname. 

Teller A Aantal patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae 
abdominalis in aortasegment C, met complicaties binnen 30 dagen na de operatie/interventie of in dezelfde 
ziekenhuisopname. 

Teller B Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een acuut symptomatisch 
aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C, met complicaties binnen 30 dagen na de 
operatie/interventie of in dezelfde ziekenhuisopname. 

Teller C Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een geruptureerd aneurysma 
aortae abdominalis in aortasegment C, met complicaties binnen 30 dagen na de operatie/interventie of in 
dezelfde ziekenhuisopname. 

Noemer A Aantal patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae 
abdominalis in aortasegment C.  

Noemer B Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een acuut symptomatisch 
aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C. 

Noemer C Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een geruptureerd aneurysma 
aortae abdominalis in aortasegment C. 

Definitie (s) *Operatie/interventie: zowel de open als endovasculaire behandeling van het aneurysma. 

In-/ exclusiecriteria Zie DSAA in- / exclusiecriteria 

Norm - 

Uitvraag over periode 01-01-2017 t/m 31-12-2019 (berekend over 3 jaren) 

Toelichting Er zal casemix correctie worden toegepast. 
 



           
 

 

Datum laatste wijziging  18-12-2018 Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2018  

Versie 2019.2 pagina 8 van 9 

 
 

5. Re-interventie 
Indicator     

Operationalisatie Percentage patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae 
abdominalis in aortasegment C en een re-interventie** ondergaat binnen 30 dagen na de operatie/interventie 
of in dezelfde ziekenhuisopname vanwege een complicatie. 

Teller A Aantal patiënten dat een primaire electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae 
abdominalis in aortasegment C en een re-interventie** ondergaat binnen 30 dagen na de operatie/interventie 
of in dezelfde ziekenhuisopname vanwege een complicatie. 

Teller B Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een acuut symptomatisch 
aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C en een re-interventie** ondergaat binnen 30 dagen na de 
operatie/interventie of in dezelfde ziekenhuisopname vanwege een complicatie. 

Teller C Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een geruptureerd aneurysma 
aortae abdominalis in aortasegment C en een re-interventie** ondergaat binnen 30 dagen na de 
operatie/interventie of in dezelfde ziekenhuisopname vanwege een complicatie. 

Noemer A Aantal patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* onderging vanwege een aneurysma aortae 
abdominalis in aortasegment C.  

Noemer B Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* onderging vanwege een acuut symptomatisch 
aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C. 

Noemer C Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* onderging vanwege een geruptureerd aneurysma 
aortae abdominalis in aortasegment C. 

Definitie (s) *Operatie/interventie: zowel de open als endovasculaire behandeling van het aneurysma. 
**Re-interventie: elke invasieve re-interventie (endovasculaire, percutaan of operatief). 

In-/ exclusiecriteria Zie DSAA in- / exclusiecriteria 

Norm - 

Uitvraag over periode 01-01-2017 t/m 31-12-2019 (berekend over 3 jaren) 

Toelichting Er zal casemix correctie worden toegepast. 



           
 

 

Datum laatste wijziging  18-12-2018 Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2018  

Versie 2019.2 pagina 9 van 9 

 
 

6. Heropname 
Indicator     

Operationalisatie Percentage patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae 
abdominalis in aortasegment C dat ongepland wordt heropgenomen binnen 30 dagen na ontslag. 

Teller A Aantal patiënten dat een primaire electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae 
abdominalis in aortasegment C dat ongepland wordt heropgenomen binnen 30 dagen na ontslag. 

Teller B Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een acuut symptomatisch 
aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C dat ongepland wordt heropgenomen binnen 30 dagen na 
ontslag. 

Teller C Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een geruptureerd aneurysma 
aortae abdominalis in aortasegment C dat ongepland wordt heropgenomen binnen 30 dagen na ontslag. 

Noemer A Aantal patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae 
abdominalis in aortasegment C.  

Noemer B Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een acuut symptomatisch 
aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C. 

Noemer C Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een geruptureerd aneurysma 
aortae abdominalis in aortasegment C. 

Definitie (s) *Operatie/interventie: zowel de open als endovasculaire behandeling van het aneurysma. 

In-/ exclusiecriteria Zie DSAA in- / exclusiecriteria 

Norm - 

Uitvraag over periode 01-01-2017 t/m 31-12-2019 (berekend over 3 jaren) 
 

 
 

 


