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Summary
Subarachnoid hemorrhage caused by rupture of an intracranial aneurysm still has a high morbidity and 
mortality despite an improvement in clinical outcome over the last decades. Endovascular occlusion of 
intracranial aneurysms with detachable coils has been introduced as an important alternative treatment to 
neurosurgical clipping. Minimal invasiveness is the most important advantage of this treatment, but a dis-
advantage is a risk of reopening of the aneurysm that may require additional treatment to prevent rupture. 
This means that patients need follow-up imaging after coiling. The standard technique to follow up coiled 
patients is intra-arterial digital subtraction-angiography (IA-DSA) that is invasive, exposes patients to radiation 
and contrast agent, requires short-stay hospitalization, and may create discomfort for patients. Magnetic 
resonance angiography (MRA) does not have these disadvantages. Its test characteristics are good, no 
contrast agent is needed and MRA can be performed at both 1.5 and 3.0 Tesla. Furthermore MRA is cost-
effective compared to IA-DSA, so it can replace IA-DSA as the standard follow-up technique after coiling.

Samenvatting
Een subarachnoïdale bloeding als gevolg van ruptuur van een intracranieel aneurysma heeft nog altijd 
een hoge morbiditeit en mortaliteit ondanks een verbetering in klinische uitkomst over de afgelopen  
decennia. Endovasculaire behandeling van intracraniële aneurysmata met coils vormt een belangrijk 
alternatief voor het chirurgisch clippen. Het voornaamste voordeel van coiling is dat het minimaal inva-
sief is, maar het nadeel is een risico op rekanalisatie van het aneurysma waarvoor herbehandeling nodig 
kan zijn om ruptuur te voorkomen. Patiënten moeten daarom vervolgd worden. Het standaard follow-up 
onderzoek is intra-arteriële digitale subtractie angiografie (IA-DSA) dat invasief is, patiënten blootstelt aan 
contrastmiddel en straling, in dagbehandeling moet plaatsvinden en als onprettig kan worden ervaren 
door patiënten. Magnetische resonantie angiografie (MRA) heeft deze nadelen niet. De testkarakteristieken 
van MRA zijn goed, er is geen contrastmiddel nodig en het onderzoek kan zowel op een 1.5- als een 
3.0-Tesla scanner plaatsvinden. Voorts is MRA kosteneffectief vergeleken met IA-DSA en kan daarmee 
IA-DSA vervangen als standaard follow-up onderzoek na coilen.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2013;114:67-72)
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Inleiding
Ondanks dat de klinische uitkomst de laatste decennia 
is verbeterd, heeft een subarachnoidale bloeding nog 
altijd een hoge mortaliteit en morbiditeit.1 De kans op  

overlijden is rond de 30%, ongeveer 20% van de patiënten 
blijft afhankelijk van zorg en zo’n 50% herstelt tot milde 
of soms geen restverschijnselen.1 De voornaamste oor-



Ti jdschrif t voor Neurologie & Neurochirurgie vol 114  -  nr. 2  -  juni 201368

Neurochirurgie

zaak van een subarachnoïdale bloeding is ruptuur van 
een intracranieel aneurysma.
In de jaren negentig van de vorige eeuw ontwikkelde 
Guido Guglielmi, een Italiaanse neurochirurg werkzaam 
in Californië, een techniek waarbij het aneurysma door 
middel van catheterisatie wordt opgevuld met flexibele 
platinadraden, zogenaamde ‘coils’. Deze behandeling 
vormt een alternatief voor het operatief clippen van een 
aneurysma. Het voordeel van coilen is dat het minder 
invasief is dan clippen, maar het nadeel is dat 20% van 
de gecoilde aneurysmata deels weer open gaat. In onge-
veer de helft van de gevallen is deze rekanalisatie dus-
danig groot dat aanvullende behandeling nodig is.2

Rekanalisatie na coiling
Er is een aantal mogelijke oorzaken voor rekanalisatie 
van het aneurysma na coiling. Ten eerste kan de coilmassa 
compacter worden waardoor rekanalisatie aan de basis 
van het aneurysma ontstaat. Dit treedt met name op 
wanneer er nog ruimte tussen de coils is na de behande-
ling. De coils kunnen vervolgens gecomprimeerd worden, 
vermoedelijk als gevolg van hemodynamische effecten, 
zoals hypertensie of een versterkte deviatie van de bloed-
stroom aan de basis van het aneurysma als gevolg van 
een scherpe hoek tussen het aanvoerende en afvoerende 
vat, bijvoorbeeld bij aneurysmata die gelokaliseerd  
zijn op een “T-splitsing” (carotistop en basilaristop). Ten 
tweede kan rekanalisatie ontstaan doordat een throm-
bus die in het aneurysma zat ten tijde van de coiling, 
oplost en daardoor de coils meer ruimte geeft. Dit treedt 
met name op in grotere aneurysmata. Tenslotte kan het 
aneurysma groeien, iets wat bijvoorbeeld kan optreden 
bij dissectie aneurysmata. Aangetoonde risicofactoren 
voor rekanalisatie zijn incomplete occlusie bij de behan-
deling, een groot aneurysma, een brede hals in verhou-
ding tot het aneurysma waardoor mogelijk een versterkt 
hemodynamisch effect op de coilmassa danwel een in-
complete coiling, aanwezigheid van een trombus in het 
aneurysma en roken.2-4 Uit enkele series in Nederland  
is gebleken dat indien het aneurysma zes maanden na 
coilen voldoende afgesloten is, de kans op alsnog ontwik-
keling van rekanalisatie binnen 8 jaar zeer klein is.5-7

Welk follow-up schema gehanteerd moet worden en hoe 
dit aangepast moet worden aan de individuele patiënt, 
is niet duidelijk. In de meeste centra krijgen patiënten 6 
en 18 maanden na de behandeling een controleonderzoek 
welke wordt vervroegd bij een hoog risico op rekanalisatie 
naar inzicht van de behandelaar. Het is verdedigbaar dat 
als het aneurysma 6 maanden na de behandeling volledig 
afgesloten is, geen verdere follow-up meer nodig is.

Recidiefbloedingen na coilen
Het uiteindelijke doel van het vervolgen van patiënten 
na coilen is het voorkomen van een bloeding uit een 
gerekanaliseerd aneurysma. Hoe groot de kans is op 
ruptuur van een gerekanaliseerd aneurysma is echter 
onbekend, omdat deze groep patiënten doorgaans niet 
onbehandeld wordt vervolgd. Uit publicaties van de afge-
lopen jaren blijkt het risico op een (recidief) subarach-
noïdale bloeding na coilen ongeveer 0.5% per patiëntjaar 
te zijn.8-12 Het merendeel, zo’n 73%, van de recidiefbloe-
dingen treedt op binnen het eerste jaar na de behande-
ling,9,11,13 mogelijk zelfs overwegend in de eerste maand.9,13 

De mediane follow-up van deze studies varieerde van 
1.5 tot 9 jaar. Binnen de grootste studie, een gerando-
miseerde studie naar de uitkomst van coilen versus clippen 
van aneurysmata met een mediane follow-up van 9 jaar, 
kreeg 3% van de 1.073 patiënten een subarachnoïdale 
bloeding uit het gecoilde aneurysma en 1% van de 1.070 
patiënten uit het geclipte aneurysma. Bij 2% van de 
gecoilde patiënten trad de bloeding op binnen het eerste 
jaar.11 Het risico op ruptuur na coilen lijkt dus laag te 
zijn; zeker als het eerste jaar na de behandeling verstreken 
is. Daarbij moeten we ons realiseren dat deze studies 
mede gebaseerd zijn op de resultaten van coilingproce-
dures die in de beginperiode zijn verricht, terwijl de 
apparatuur, materialen en expertise in de loop der tijd 
sterk zijn verbeterd.14

Follow-up modaliteiten
Tot enkele jaren geleden werden patiënten na coilen 
vervolgd met tweedimensionale intra-arteriële digitale 
subtractie-angiografie (IA-DSA). Deze techniek wordt 
naast rotatie-angiografie ook gebruikt tijdens de coiling-
procedure waardoor een goede vergelijking mogelijk is. 
Het is echter een invasief onderzoek dat patiënten bloot-
stelt aan straling en contrastmiddel en in dagbehande-
ling moet plaatsvinden. Het complicatierisico is weliswaar 
laag met een morbiditeit van 0,1% (ernstig, zoals blijvende 
neurologische uitval door thrombo-embolieën) tot 8% 
(mild, zoals een lieshematoom) en een mortaliteit van 
0,06%, maar zeker niet verwaarloosbaar.15 Een alterna-
tief vervolgonderzoek is MR angiografie (MRA). Dit is 
niet invasief, maakt geen gebruik van ioniserende stra-
ling en kan poliklinisch plaatsvinden. De morbiditeit 
van MRA is 0,0005% indien contrastmiddel wordt 
gebruikt, vanwege een klein risico op nefrogene syste-
mische fibrose en de mortaliteit is 0%.16 De vraag is 
echter of MRA een betrouwbaar beeld geeft van de 
occlusiestatus van het gecoilde aneurysma en daarmee 
IA-DSA als standaardcontrole na coilen kan vervangen.
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Testkarakteristieken van MRA
Voor een cross-sectioneel onderzoek in vier centra in 
Nederland waar frequent coilingprocedures worden uit-
gevoerd (UMCU, AMC, VUMC en LUMC), hebben 
310 patiënten met een gecoild aneurysma toestemming 
gegeven voor een MRA op dezelfde dag als de reguliere 
controle IA-DSA.17 Neuroradiologen beoordeelden geblin-
deerd en onafhankelijk van elkaar de occlusiestatus van 
het aneurysma op MRA en op IA-DSA: totale occlusie, 
subtotale occlusie (nekrest), of incomplete occlusie (resi-
duaal aneurysma) (zie Figuur 1).18 Er waren 88 incomplete 
occlusies op IA-DSA (23%) waarvan 16 niet als zodanig 
waren beoordeeld op MRA (zie Figuur 2). Voor geen van 
deze 16 incomplete occlusies was behandeling nodig, 
omdat het allemaal kleinere rekanalisaties betroffen. 
Tweeëndertig incomplete occlusies op MRA werden niet 
bevestigd op IA-DSA. Dit kon bijvoorbeeld het gevolg 
zijn van overprojectie van de coils rond de rekanalisatie 
op IA-DSA, het zogenaamde ‘helmet sign’ (zie Figuur 3).19 
Vier van deze 32 incomplete occlusies op MRA (12.5%) 
werden alsnog behandeld. De overige incomplete occlu-
sies waren te klein of hadden een ongunstige configuratie 
voor het bijplaatsen van coils. De testkarakteristieken 
voor MRA met IA-DSA als referentietest staan weerge-
geven in Tabel 1 op pagina 70.17 Twee meta-analyses van 
eerdere kleinere studies naar de testkarakteristieken van 
MRA toonden vergelijkbare resultaten.20,21

Veldsterktes en coilartefacten
Het voordeel van 3.0-Tesla in vergelijking tot 1.5-Tesla 
MRA is een hogere resolutie door een sterker intrinsiek 
MR-signaal. Het nadeel is dat op een hogere veldsterkte 
de coils grotere artefacten kunnen geven door toegenomen 
veldverstoring.22 MR-studies van verschillende coilmo-
dellen toonden echter aan dat coilartefacten op 3.0-Tesla 
niet altijd groter worden, maar dat dit afhankelijk is van 
scanparameters. Voor MRA is de echotijd van grote invloed 
op de artefactgrootte: hoe korter de echotijd, des te kleiner 
het artefact, maar een kortere echotijd leidt tegelijkertijd 
ook tot verlies van signaal-ruisverhouding.23,24 Simpel 
gezegd biedt de hogere resolutie op 3.0-Tesla de ruimte 
om de echotijd te verkorten ter reductie van coilartefacten.
Binnen het multicenter onderzoek zijn 250 patiënten 
gescand op 3.0-Tesla MRA (echotijd 3.9 ms) en 60 patiën-
ten op 1.5-Tesla MRA (echotijd 6.9 ms). De testkarak-
teristieken waren niet verschillend voor beide veldsterktes.17 

(zie Figuur 4 en Tabel 1 op pagina 70) Bij een kleine groep 
patiënten die op beide veldsterktes was gescand, waren 
rekanalisaties op 3.0-Tesla zelfs iets groter dan op 1.5- 
Tesla en IA-DSA: gemiddeld 2.0 mm in vergelijking tot 
1.3 mm op 1.5-Tesla (verschil 0.7 mm, 95%-betrouw-
baarheidsinterval: 0.3-1.1) en 1.0 mm op IA-DSA (ver-
schil 1.0 mm, 95%-betrouwbaarheidsinterval: 0.6-1.5), 
maar deze verschillen hadden geen significant effect op 
de classificatie van occlusiestatus.24 Aangezien er geen 

Figuur 1. Classificatie van de occlusiestatus volgens de criteria 

van Roy.18

complete residual neck residual aneurysm

Figuur 3. Helmet sign. 33-jarige patiënte met een gecoild  

basilaristopaneurysma. Subtotale occlusie op IA-DSA (links) en 

incomplete occlusie op zowel TOF-MRA (midden) als CE-MRA 

(rechts). Dit aneurysma is niet opnieuw behandeld.

Figuur 2. Gemiste rekanalisatie op MRA. 52-jarige patiënte met 

een gecoild arteria communicans anterioraneurysma. Incom-

plete occlusie op IA-DSA (links) en subtotale occlusie op zowel 

TOF-MRA (midden) als CE-MRA (rechts). Bijbehandeling was 

niet noodzakelijk.

Figuur 4. Veldsterkte. 46-jarige patiënte met een gecoild arteria 

communicans anterioraneurysma. Incomplete occlusie op zowel 

IA-DSA (links), als op 1.5-Tesla TOF-MRA (midden) en 3.0-Tesla 

TOF-MRA (rechts). Het aneurysma is opnieuw behandeld.
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significante verschillen zijn van MRA op 1.5 Tesla en 
3.0 Tesla is er ook geen reden om MRA op 3.0-Tesla te 
mijden uit bezorgdheid om coilartefacten.

Toegevoegde waarde van MRA met 
contrastmiddel
Alle 310 patiënten uit de multicenter studie kregen 
zowel een MRA met gadolinium (contrast enhanced, 
CE-MRA) als zonder contrastmiddel (time of flight, 
TOF-MRA). De testkarakteristieken voor beide tech-
nieken waren niet significant verschillend.17,25 De eer-
dergenoemde meta-analyses lieten ook geen verschil 
zien tussen beide technieken.20,21

TOF-MRA verdient de voorkeur omdat gadolinium 
een laag, maar niet verwaarloosbaar risico geeft van 
nefrogene systemische fibrose16 of allergische reactie. 
Contrasttoediening kan wel overwogen worden voor 
grote (>10 mm) gecoilde aneurysmata, omdat in geval 
van een grote rekanalisatie trage flow niet altijd zicht-
baar is op TOF-MRA en wel op CE-MRA. De toege-
voegde waarde van CE-MRA is in deze gevallen echter 
niet statistisch significant aangetoond vanwege het 
relatief weinig voorkomen van grote aneurysmata. Eén 
studie toonde 1 gemiste rekanalisatie op TOF-MRA 
die wel gezien was op CE-MRA bij 11 grote aneurys-
mata met residuale flow.26 In een andere studie werd 
een lagere sensitiviteit gevonden voor detectie van gro-
tere rekanalisaties voor TOF-MRA in vergelijking tot 
CE-MRA, maar daar werd geen onderscheid gemaakt 
tussen grote en kleine aneurysmata.27

Kosteneffectiviteit
Om te kunnen beslissen of MRA daadwerkelijk IA-DSA 
kan vervangen als standaard follow-up onderzoek na 
coilen, moet een zorgvuldige afweging worden gemaakt 
tussen de consequenties van gemiste rekanalisatie op 
MRA en complicaties ten gevolge van IA-DSA. Een 

rekenkundig model, zoals een Markovmodel, biedt de 
mogelijkheid om hiervan een inschatting te maken. In 
een dergelijk model worden de scenario’s van potentiële 
gebeurtenissen tijdens follow-up met MRA en tijdens 
follow-up met IA-DSA uiteengezet. Scenarioanalyse 
maakt vervolgens een vergelijking mogelijk tussen 
beide technieken.
Kosteneffectiviteitsanalyse van dit model toont aan dat 
follow-up met MRA kosteneffectief is ten opzichte van 
follow-up met IA-DSA: follow-up met MRA is goed-
koper en de te verwachten effecten op de gezondheid 
zijn niet verschillend voor MRA en IA-DSA. MRA kan 
op basis van deze resultaten IA-DSA vervangen als stan-
daard follow-up onderzoek na coilen.28

Toepasbaarheid van MRA
De meeste patiënten hebben een sterke voorkeur voor 
MRA en er is voldoende MR capaciteit binnen de centra 
waar coilingprocedures worden gedaan om patiënten te 
vervolgen met MRA. Wel vormen intracraniële vaatclips 
die niet MR compatibel zijn een contra-indicatie, maar 
sinds de jaren ‘90 plaatsen neurochirurgen MR compa-
tibele clips van cobalt of titanium waardoor dit probleem 
afneemt. Claustrofobie kan ook het gebruik van MR 
beperken, echter tegenwoordig zijn er MR-scanners op 
de markt met een grotere tunnel die minder beklemmend 
zijn voor patiënten.
Tenslotte zijn inmiddels nieuwe endovasculaire tech-
nieken ontwikkeld zoals het gebruik van stents en flow-
diverters die zijn gemaakt van ander materiaal, zoals 
nitinol of cobalt. Het is onbekend of MRA betrouwbaar 
is in geval van stentplaatsing of bij gebruik van flow-
diverters. Een paar series tonen teveel artefacten op MRA 
ten gevolge van stents,29,30 terwijl een MRA met contrast 
binnen andere series acceptabel lijkt.31,32 De patiënten-
aantallen zijn te klein om hier conclusies uit te kunnen 
trekken. Desondanks wordt in de praktijk bij deze patiën-

Neurochirurgie

Tabel 1. Testkarakteristieken van MRA versus IA-DSA.

Testkarakteristiek Alle beoordelingen 1.5-Tesla 3.0-Tesla

NVW 94% (95%BI:91↔97) 94% (95%BI:82↔99) 94% (95%BI:90↔97)

PVW 69% (95%BI:60↔78) 63% (95%BI:42↔81) 71% (95%BI:60↔81)

Sensitiviteit 82% (95%BI:72↔89) 85% (95%BI:62↔97) 81% (95%BI:70↔89)

Specificiteit 89% (95%BI:85↔93) 81% (95%BI:68↔91) 91% (95%BI:86↔94)

AUC 0.89 (95%BI:0.86↔0.93) 0.87 (95%BI:0.78↔0.95) 0.90 (95%BI:0.86↔0.94)

NVW: negatief voorspellende waarde; PVW: positief voorspellende waarde; AUC: area under the receiver operating 
characteristic curve; BI: betrouwbaarheidsinterval
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ten in eerste instantie een MRA met contrast gemaakt 
en indien deze teveel artefacten laat zien, alsnog een 
IA-DSA gedaan. Dit beleid verschilt echter per centrum.

Conclusie
Na endovasculaire behandeling van een intracranieel 
aneurysma met coils is er kans op rekanalisatie van het 
aneurysma waarvoor opnieuw behandeling nodig is om 
een bloeding te voorkomen. MRA is de techniek van 
voorkeur voor de follow-up van deze patiënten ter detec-
tie van rekanalisatie. Deze MRA kan zowel op 1.5-Tesla 
als 3.0-Tesla MR-scanners worden vervaardigd mits de 
echotijd zo kort mogelijk wordt gehouden ter reductie 
van coilartefacten. Contrasttoediening is niet noodza-
kelijk, maar kan overwogen worden bij grote aneurys-
mata. Er zijn tot dusver onvoldoende gegevens over de 
diagnostische waarde van MRA bij patiënten die met 
een stent of flow diverter behandeld zijn.
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