
Angio-embolisatie bij kinderen 
met stomp milt trauma: een 

systematische literatuur review

T.M.P. Nijdam1, Drs. R. Spijkerman1, Drs. L. Hesselink1, Dr. T.C. Hardcastle2 , Dr. F. Hietbrink1, Prof. dr. L.P.H. Leenen1
1Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht, Nederland. 2Inkosi Albert Luthuli Central Hospital, Durban, Zuid-Afrika.

e-mail: R.Spijkerman-5@umcutrecht.nl

Introductie
Bij kinderen is de milt een orgaan dat vaak beschadigd is na 

stomp abdominaal trauma. Tegenwoordig is het niet-

chirurgische handelen bij kinderen met stomp miltletsel een 

veelvoorkomende en algemeen geaccepteerde behandeling. 

In de volwassen traumapatiënt is gebleken dat angio-

embolisatie (AE) een waardevolle toevoeging is aan de niet-

chirurgische behandeling van hooggradig miltletsel. Tot op de 

dag van vandaag wordt dit weinig toegepast in de 

pediatrische traumapatiënt met miltletsel. Daarom was de 

opzet van deze review om de huidige literatuur over AE bij 

kinderen met stomp miltletsel te analyseren.

Methode
Er is een literatuuronderzoek in Pubmed en Embase uitgevoerd om geschikte studies te vinden waarbij AE uitgevoerd is voor stomp miltletsel bij 

kinderen met minimaal 6 patiënten. De primaire uitkomst was het falen van de behandeling in deze patiëntengroep. Er was sprake van falen van 

de behandeling indien een chirurgische re-interventie of splenectomie werd uitgevoerd. De secundaire uitkomsten waren: het  succespercentage 

van niet-invasieve behandeling, duur van de ziekenhuisopname en mortaliteit.

CONCLUSIE: De literatuur laat zien dat er aanwijzingen zijn dat AE van toegevoegde waarde kan zijn in een selectieve groep 

kinderen met hooggradig miltletsel. Meer literatuur is nodig om harde conclusies te trekken over de veiligheid en effectiviteit.
Aan de hand van de literatuur is een behandelprotocol voor de behandeling van de pediatrische patiënt met traumatisch 

miltletsel opgesteld.

Resultaten
In totaal werden er 157 artikelen gescreend waarvan uiteindelijk 6 studies werden geïncludeerd met in totaal 12.310 pediatrische patiënten. In deze 

studies werden 539 patiënten behandeld met AE. De leeftijd van de patiënten lag tussen 0 en 18 jaar. Zowel de injury severity score (ISS), als graad 

van het  miltletsel, waren hoger in de AE groep in vergelijking met de observatie groep. Behandeling met AE faalde in 8% van de patiënten. Rialon et 

al. hebben een subanalyse uitgevoerd in patiënten met hooggradige miltletsels waarbij AE en splenectomie tot vergelijkbare resultaten hebben geleid 

ten aanzien van mortaliteit en morbiditeit. In de studies werd geen milt-gerelateerde mortaliteit beschreven.

Jaar AIS Leeftijd ISS-AE ISS-
NOM

Falen/AE Falen/NOM

O’Connor et al.
Rialon et al.
Skattum et al.
Gross et  al.
Ben-Ishay et  al.
Mayglothling et  al.

Totaal

2017
2016
2014
2013
2012
2011

2.7 
3.0
3.6
3,0
4.0
2.8

16.2
12.0
11.5
12.7
13.5
15.5

-
13
-
21
16
13

-
29
-
30,5
16
25

2/23 (8.7)
36/453 (7.9)
1/14 (7.1)
1/15 (6.7)
0/11 (0)
3/23 (13.0)

43/539 (8.0)

1/110 (0.9)
-
8/52 (15.4)
9/227 (4.0)
0/44 (0)
1/56 (1.8)

19/486 (3.9)

Tabel 1: Geïncludeerde studies en vergelijking tussen AE en NOM

Figuur 1: Voorgesteld behandelprotocol voor  kinderen met stomp milt letsel

Afkortingen: AIS = Abbreviated Injury Scale, ISS = Injury severity score, AE = angio-embolizatie, NOM = niet-operatief management, nvt = niet van toepassing, 
(n) = percentage van totaal


