
 

SPOEDINGREPEN RADIOLOGIE  
(als bijlage bij de richtlijn beleid rondom spoedoperaties; zie: http://www.spoedingrepen.nl/#/home) 
 
Aandoening / toestandsbeeld  Categorie  Voorbeelden van ingrepen  
Alle ingrepen i.v.m. ernstige 
bedreiging ademweg, ademhaling of 
centrale circulatie  

1  − Embolisatie van alle ernstige en niet te 
controleren bloedingen  

− TIPS bij vitaal bedreigde patiënt en andere 
levensbedreigende bloedingen  

− TIPS bij oesofagus varices bloedingen  
 

Acute levensbedreigende (vasculaire) 
occlusie  

1  − Intra-arteriële trombectomie  

− Trombolyse (ischemische stroke)  

− Trombolyse (cerebrale veneuze trombose)  
 

Bloedingen: alle niet te controleren 
bloedingen bij hemodynamische 
instabiliteit 
 

1 − Embolisatie, TIPS, EVAR 
 

Ischemisch CVA 
 

1 − Intra arteriële trombectomie 

Vaatletsel, tijdelijk controleerbare 
(na)bloeding of vaatafsluiting  
 

2  − Embolisatie van voortgaande bloedingen  

− Symptomatisch aneurysma aorta EVAR  
-      Na intra-craniale bloeding 
-      Zoals oncontroleerbare pijn 
 

Aneurysma cerebri 
 

2 − Coiling aneurysma na SAB 

Hoogrisico cerebrale vasculaire 
malformatie na intra-craniale bloeding 
 

2 − Embolisatie  

− DAVF met reflux in de cordiale venen  

Infectieuze ziektebeelden met 
hemodynamische instabiliteit  
 

2  − Abces drainage percutaan  
 

Ischemie orgaan of zenuw  2  − Kritieke ischemie extremiteit  

− CAS bij symptomatische carotis stenose  
Controleerbare doch voortgaande 
bloedingen 
 

2 − embolisatie, TIPS, (T)EVAR 

Correctie van (na)bloedingen met 
vitaal bedreigde weke delen, huid of 
weefsels 
 

2 − embolisatie, TIPS, EVAR 

Darmischemie (dreigend) of andere 
orgaanbedreigende ischemie 
 

2 −  

Acute (perifere) vaatafsluiting of 
vaatletsel met vitaal bedreigde 
extremiteit 

2 −  

Sepsis/hemodynamische instabiliteit) 
 

2 − drainplaatsing voor o.a. abces, galwegen, 
urinewegen 

Symptomatisch aneurysma aorta 2 
 

−  
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Niet septische beelden, drainage, 
punctie, diagnostiek  

3  − TIPS bij gedecompenseerde niet te behandelen 
ascites  

− Drainage hematoom of vochtcollectie  
 

Dreigende obstructie, functie uitval of 
sepsis  

3  − Acute ischemie zonder vitale bedreiging van 
arm, hand of been  

− Trombolyse  
 

Infectieuze ziektebeelden zonder 
hemodynamische instabiliteit 
 
 

3 − drainplaatsing of diagnostische punctie, 
aspiratie, biopt voor o.a. abces, galwegen, 
urinewegen 

Ureterobstructie met complicerende 
factoren 
 

3 − zoals oncontroleerbare pijn, koorts, mononier, 
transplantatienier 

Acute ischemie zonder vitale 
bedreiging been/arm/hand  
 

3 − trombolyse 

Diagnostische punctie/biopt 
 

4  

 


