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Compressiesyndroom van de A. poplitea
suggesties voor een diagnostische en therapeutische leidraad
Roderik Metz, Gert-Jan de Borst, Hence J.M. Verhagen en Frans L. Moll

Dames en Heren,
Het compressiesyndroom van de A. poplitea (‘popliteal
artery entrapment syndrome’) is een verzamelnaam voor
ischemische en neuromusculaire symptomen in het
onderbeen veroorzaakt door beklemming van de vaat
zenuwstreng in de fossa poplitea.1 Klinisch manifesteert
het syndroom zich meestal op jonge leeftijd met spier
krampen of claudicatio intermittens in afwezigheid van
atherosclerose.
Door de uitgebreide differentiaaldiagnose en de onbe
kendheid met het ziektebeeld is herkenning van het com
pressiesyndroom van de A. poplitea nogal eens lastig.
Toch is vroege diagnose en behandeling van belang
omdat de prognose zonder behandeling ongunstig kan
zijn.2 In deze klinische les illustreren wij aan de hand van
3 ziektegeschiedenissen de verschillende typen van dit
compressiesyndroom en de diagnostische dilemma’s;
daarnaast doen wij suggesties voor een diagnostische en
therapeutische leidraad.
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Patiënt A, een 13-jarige jongen, krijgt kort na het hand
ballen een koude bleke voet, waarmee hij naar de huisarts
gaat. Bij onderzoek door de huisarts zijn de arteriële pul
saties aan de voet afwezig; de motoriek en sensibiliteit
zijn ongestoord. Hij wordt hierop direct naar het zieken
huis gestuurd voor nadere diagnostiek van de arteriën.
Duplexonderzoek bevestigt het vermoeden van occlusie
van beide voetarteriën en hij wordt daarom met spoed
doorverwezen naar een kinderchirurgisch centrum.
Onderweg naar dit centrum herstellen de pulsaties aan
de voet spontaan en deze kleurt ook weer bij. Hij houdt
echter ernstige klachten van claudicatio intermittens in
combinatie met houdingsafhankelijke hyperemie.
Op een CT-angiografie van de perifere arteriën blijkt een
occlusie over kort traject van de A. poplitea te bestaan,
met deviatie van deze arterie naar mediaal (figuur 1), pas
send bij het arterieel compressiesyndroom van de A.
poplitea type I (figuur 2).3
Gezien de ernst van de klachten wordt besloten tot chi
rurgische correctie van de occlusie. Tijdens deze operatie
blijkt dat een deel van de pees van de mediale kop van de
M. gastrocnemius de arterie inklemt; dit deel van de pees
wordt gekliefd (figuur 3a). De schade aan intima van de
A. poplitea is echter van dien aard dat een veneus inter
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ponaat noodzakelijk is (figuur 3b). Na de ingreep is de
patiënt klachtenvrij.
Patiënt B, een 46-jarige militair, presenteert zich met
klachten van claudicatio intermittens in de rechter kuit
na 2 minuten hardlopen. De klachten beperken hem ern
stig in het uitvoeren van zijn beroep. 8 jaar eerder onder
ging hij een coronaire bypassoperatie na een gecompli
ceerd verlopen coronairangiografie wegens klachten van
angina pectoris. Patiënt heeft in het verleden gerookt,
maar afgezien daarvan zijn er geen positieve risicofacto
ren voor hart- en vaatziekten.
Bij lichamelijk onderzoek zijn de pulsaties aan de onder
ste extremiteiten goed te voelen. Een looptest toont ech
ter een daling van de enkel-armindex (EAI) rechts naar
0,60 (rustwaarde: 1,0). Bij duplexonderzoek wordt een
significante stenose in de A. femoralis gevonden, maar
een percutane transluminale angioplastiek hiervan geeft
nauwelijks enige verbetering. Er wordt daarom binnen
enkele maanden een tweede angiografie gepland. Daarbij
wordt geen recidief van de stenose gevonden, maar wel
valt de trage doorstroming naar de onderbeenarteriën
op.
Pas later wordt deze trage stroming geïnterpreteerd als
een mogelijke uiting van het compressiesyndroom van de
A. poplitea. Om die reden wordt een MR-angiogram

gemaakt met uitvoering van de zogenoemde provocatie
test (actieve plantairflexie en passieve dorsaalflexie van
de voet). Deze laat inderdaad een beknelling van de A.
poplitea zien. Besloten wordt tot operatieve behandeling.
Hierbij wordt de arterie in de fossa poplitea volledig vrij
gelegd, zonder dat daarbij een anatomische variatie wordt
gevonden. De ingreep wordt gecompliceerd door een tij
delijke klapvoet, maar na het herstel daarvan is patiënt
klachtenvrij.
Patiënt C, een 47-jarige man, wordt naar het ziekenhuis
verwezen in verband met varicosis en paresthesieën van
het rechter been en claudicatieklachten met pijn in de
rechter kuit. Zijn ziektegeschiedenis vermeldt een hernia
nuclei pulposi waarvoor laminectomie was uitgevoerd.
Er zijn geen positieve risicofactoren voor hart- en vaat
ziekten.
Bij lichamelijk onderzoek is de varicosis duidelijk zicht
baar; de perifere pulsaties zijn palpabel en niet afwijkend.
Bij doppleronderzoek met de rechter voet in actieve plan
tairflexie vallen de arteriële pulsaties echter weg, waarop
de diagnose ‘beknelling van de A. poplitea’ wordt gesteld.
Omdat de variceuze klachten op de voorgrond staan
wordt aanvullend een flebogram gemaakt, vanwege het
vermoeden van een gecombineerde arteriële en veneuze
beknelling. Deze laat een vrijwel volledige occlusie van
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FIGUUR 1 CT-angiogram van de A. poplitea van patiënt A (coronale reconstructie). In het linker been is een korte onderbreking en mediale deviatie van de A.
poplitea zichtbaar.
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A. poplitea

patiënt klachtenvrij, al is de zichtbare varicosis niet
geheel verdwenen.

Beschouwing
Het compressiesyndroom van de A. poplitea is een zeld
zame aandoening. De incidentie is onbekend, maar een
prevalentie van 0,2% is beschreven bij militairen.2 De
klinische presentatie varieert van krampen en pijn in de
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FIGUUR 2 Classificatie van de vormen van inklemming van de A. poplitea volgens Rich et al.3 (a) Type I: de mediale gastrocnemiuskop is niet afwijkend, maar de
A. poplitea wijkt af naar mediaal en heeft een aberrant verloop; (b) type II: de oorsprong van de mediale gastrocnemiuskop wijkt af en ligt lateraal van de A.
poplitea; (c) type III: een accessoire bundel van de mediale gastrocnemiuskop omsluit de A. poplitea; (d) type IV: de A. poplitea ligt diep in de fossa poplitea en
wordt gecomprimeerd door de M. popliteus of een fibreuze streng. Als bij een van deze 4 vormen de V. poplitea eveneens is ingeklemd, heet dit type V. Bij type VI is
er geen anatomische afwijking (eerder afgedrukte figuur).4
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de V. poplitea zien bij actieve plantairflexie van de voet
(compressiesyndroom type V, zie figuur 2). Hoewel in
eerste instantie een afwachtend beleid wordt gevoerd zijn
de klachten zo invaliderend dat men besluit tot exploratie
van de fossa poplitea. De vene blijkt bij plantair- en dor
saalflexie te vernauwen doordat enkele zijtakken hierbij
tractie geven; deze zijtakken worden doorgenomen. Deze
veneuze takken en de daarmee samenhangende tractie
verklaren ook de arteriële beknelling. Na de ingreep is
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kuit tijdens inspanning (claudicatio intermittens) tot
kritische ischemie van het onderbeen. Vaak treedt de
aandoening aan beide benen op. Als de N. tibialis erbij
betrokken is heeft de patiënt paresthesieën.2,5 Met name
in de groep patiënten bij wie op relatief jonge leeftijd
perifeer vaatlijden vermoed wordt en bij wie er een dis
crepantie bestaat tussen anamnese en bevindingen van
aanvullend onderzoek – geen afwijkingen bij doppleren/of duplexonderzoek in rust – moet de diagnose ‘com
pressiesyndroom van de A. poplitea’ worden meegeno
men in de differentiaaldiagnose. De juiste diagnostiek is
dan de hoeksteen voor vroegtijdige herkenning van deze
aandoening.
Doppleronderzoek

De differentiaaldiagnose van het compressiesyndroom
van de A. poplitea is uitgebreid (tabel). Eenvoudig diag
nostisch doppleronderzoek kan hierbij onderscheid
maken tussen de verschillende aandoeningen. Belangrijk
is dat provocatie van de compressie plaatsvindt, door
actieve plantairflexie en passieve dorsaalflexie van de
voet. Bij patiënten met het compressiesyndroom van de
A. poplitea zullen de pulsaties meestal alleen bij provoca

a

tie verdwijnen. Bij jonge, actieve patiënten met claudica
tio intermittens zonder aanwijzingen voor atherosclerose
is een compressiesyndroom waarschijnlijk als het dop
pleronderzoek tijdens provocatie een afwijkende uitslag
geeft. Bij deze patiënten is verder onderzoek door een
vaatchirurg geïndiceerd.5 Als de dopplerregistratie bij
een goed uitgevoerde provocatietest een niet-afwijkende,
continue bloedstroom laat zien, kan de diagnose ‘com
pressiesyndroom van de A. poplitea’ worden verworpen.
Beeldvormend onderzoek

In een vroeg stadium van het compressiesyndroom heeft
de A. poplitea bij beeldvormend onderzoek geen afwij
kend aspect en wordt stenosering of occlusie van de
arterie alleen waargenomen tijdens de eerder genoemde
provocatietest. Als er geen anatomische afwijking is
(functionele variant, type VI), is het percentage foutpositieve uitslagen van de provocatietest echter hoog. Bij
gezonde, symptoomvrije vrijwilligers wordt in 20-70%
van de gevallen eveneens compressie van de arterie
waargenomen bij provocatie.6 Deze bevinding is debet
aan de controverse over het wel of niet bestaan van het
functionele compressiesyndroom.

b
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FIGUUR 3 Operatiefoto’s van patiënt A, die een arterieel compressiesyndroom van de A. poplitea had. (a) De A. poplitea had een afwijkend verloop en werd
beklemd door een deel van de pees van de mediale gastrocnemiuskop. (b) Schade aan de intima van de A. poplitea op de plaats van de beklemming.
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Behandeling

Als het compressiesyndroom van de A. poplitea wordt
veroorzaakt door een anatomische variatie, is de behan
deling operatief. Ook contralaterale asymptomatische
anatomische anomalieën van de A. poplitea worden bij
voorkeur operatief gecorrigeerd, omdat herhaalde com
pressie uiteindelijk tot ernstige schade aan de vaatwand
kan leiden, zoals bij patiënt A.2 De operatie bestaat uit
het volledig vrijleggen van de arterie in de fossa poplitea
en het klieven van de structuur die de arterie beknelt.1,8
Als er een aneurysmatische verwijding, stenosering of
occlusie van de arterie bestaat, is reconstructie of bypass
van de arterie noodzakelijk.
De overwegingen om tot interventie over te gaan liggen
duidelijk anders bij het functionele compressiesyn
droom (type VI). Een bij toeval gevonden stenosering
van de A. poplitea tijdens een provocatietest zonder dat
er anatomische afwijkingen zijn, dient als fysiologisch
beschouwd worden en dus niet te worden behandeld.5

TABEL Differentiaaldiagnose van het compressiesyndroom van de
A. poplitea
vasculair

steun-en
bewegingsapparaat

neurologisch

arteriosclerose
thrombangiitis obliterans
(ziekte van Buerger)
traumatische dissectie
A. poplitea
aneurysma A. poplitea
cysteuze
adventitiadegeneratie
embolie
diepe veneuze trombose of
veneuze insufficiëntie

zweepslag
periostitis

wervelkanaalstenose

chronisch
compartimentsyndroom
stressfractuur
tendinitis
Bakerse cyste

▼ Leerpunten ▼
• Claudicatio intermittens bij een jonge patiënt kan wijzen op het
compressiesyndroom van de A. poplitea.
• Dit syndroom kan onderscheiden worden van andere aandoeningen door doppleronderzoek tijdens provocatie, bestaand uit
actieve plantairflexie en passieve dorsaalflexie van de voet.
• Voordat men tot behandeling overgaat dient aanvullend CT- of
MR-onderzoek plaats te vinden om arteriële afwijkingen zichtbaar
te maken.
• Als het syndroom veroorzaakt wordt door een anatomische
afwijking, is operatieve behandeling geïndiceerd.
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In een later stadium van het syndroom kan aneurysma
vorming, stenosering of een occlusie van de arterie
worden waargenomen, zoals bij patiënten A en C (zie
figuur 3b). Duplexechografie, CT-angiografie en MRangiografie zijn geschikt voor het aantonen van arteriële
afwijkingen. Ervaring en beschikbaarheid zijn de
belangrijkste overwegingen bij de keuze van het onder
zoek. Met CT- of MR-onderzoek kan de anatomische
relatie van de A. poplitea met de musculotendineuze
structuren goed in beeld worden gebracht.5 Daarom
wordt geadviseerd altijd CT- of MR-onderzoek te ver
richten alvorens tot behandeling over te gaan.7 Een
intra-arterieel angiogram leent zich uitstekend voor een
provocatietest maar is alleen geïndiceerd als het CT- of
MR-onderzoek geen duidelijke conclusie opleveren.

Ondanks de afwezigheid van een anatomische variant
kan de ernst van de symptomen bij een functioneel
compressiesyndroom toch aanleiding geven de fossa
poplitea te exploreren, als andere diagnoses uitgesloten
zijn. Verschillende operatieve technieken zijn hiervoor
beschreven, maar het doel is altijd om er zeker van te
zijn dat de arterie vrij ligt. Decompressie van de fossa
speelt hierbij waarschijnlijk een belangrijke rol, zoals bij
patiënt B.1
Voor endovasculaire behandeling van het compressie
syndroom van de A. poplitea is weinig plaats. De
inklemming zelf wordt hierbij namelijk niet behandeld,
alleen de gevolgen ervan. Stents zullen uiteindelijk ook
falen onder de buig- en drukkrachten in de fossa.
Veneuze variant

Het veneuze type van de inklemming (type V) is veel
zeldzamer en kenmerkt zich meestal door klachten die
lijken op veneuze insufficiëntie, soms in combinatie met
hyperpigmentatie, cellulitis en ulceratie. Inklemming
van de V. poplitea kan voorkomen in combinatie met
een arteriële inklemming, maar ook als een solitair
veneuze vorm van inklemming.9 Compressie van de
venen in het onderbeen tijdens het aanspannen van de
kuitmusculatuur behoort echter tot de normale functie
van de kuitspieren, en tijdens duplexonderzoek of flebo
grafisch onderzoek zal dit fenomeen dan ook vaak
zichtbaar zijn.10 Over het bestaan en de behandeling van
het compressiesyndroom van de V. poplitea bestaat veel
controverse; dit type valt verder buiten de discussie van
dit stuk.
Dames en Heren, bij jonge patiënten met krampende
pijn of claudicatio intermittens aan de onderste extre
miteit, en een discrepantie tussen de looptest en het
beeldvormend onderzoek, moet gedacht worden aan het
compressiesyndroom van de A. poplitea. Met eenvoudig
diagnostisch doppleronderzoek kan men dit syndroom
onderscheiden van andere aandoeningen, maar alleen
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als het onderzoek juist wordt uitgevoerd. Het is dus van
belang dat de huisarts, de vaatchirurg en het vaatlabo
ratorium weten wat de correcte uitvoering van deze test
is. Vroegtijdige chirurgische behandeling voorkomt
voortschrijdende schade aan de vaatwand door her
haalde compressie. Daarom is herkenning van het syn
droom en zijn varianten van groot belang.
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