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CHAPTER 13 

SAMENVATTING 

Graag wil ik hier de belangrijkste bevindingen en beperkingen van de projecten 

bespreken.   

De laparoscopische partiële nefrectomie heeft zich als een gelijkwaardig alternatief 

met minder morbiditeit ten opzichte van de open partiële nefrectomie voor behandeling van 

een nier carcinoom gepositioneerd. Het is een chirurgisch technisch uitdagende procedure 

vanwege de intraoperatieve complexiteit en zijn potentiële complicaties. Het is daarom 

noodzakelijk te beschikken over adequate laparoscopische ervaring. De lange termijn 

functionele en oncologische resultaten zijn op komst 

Gegeven de technische en oncologische uitdagingen, zijn de vorderingen bij de 

laparoscopische chirurgie voor het blaascarcinoom relatief traag en beperkt. De 

oncologische resultaten van de laparoscopische radicale cystectomie zijn vergelijkbaar met 

de resultaten voor de huidige open radicale cystectomie series. De huidige studie is beperkt 

door het gering aantal patiënten die  5 jaar follow-up afgerond hebben.  

Daarentegen is het gedeelte van de extirpatie tijdens de LRC effectief met behulp 

van volledig laparoscopische technieken terwijl de morbiditeit van de ingreep eerder 

geassocieerd is met de urineweg deviatie. Er is dan ook een substantiële leercurve 

waarneembaar, in het bijzonder voor het volledig intracorporeel laparoscopisch uitvoeren 

van de gehele procedure. De open-geassisteerde techniek van de LRC, waarbij de 

urinewegdeviatie extracorporeal vervaardigd wordt middels een mini-laparotomie, lijkt 

technisch efficiënter, met een sneller herstel van de patiënt en minder complicaties 

vergeleken met de volledige laparoscopische benadering. 

De perioperatieve complicaties van de laparoscopische chirurgie voor urologische 

maligniteiten zijn gering. Intra en postoperatieve bloeding zijn de meest voorkomende 

complicatie. Ondanks dat de moeilijkheidsgraad van de uit te voeren behandeling is 

toegenomen, nemen de complicaties eerder af. Laparoscopie omvat een belangrijk deel van 

de urologische chirurgie. De huidige bevindingen voorzien in gegevens voor een gedegen 

advies aan de patiënt met inschatting van de operatieve risico’s,  een stratificatie van de 

patiënten en mogelijke modificatie van de procedure specifieke operatie techniek om 

complicaties te minimaliseren en de zorg voor onze patiënten te verbeteren.  

Laparoscopische partiële nefrectomie kon veilig verricht worden in obese patiënten, 

waarbij het complicatiecijfer vergelijkbaar is met niet zwaarlijvige patiënten. De 
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retroperitoneale methode is geassocieerd met een korte operatieduur en ziekenhuisopname 

voor zowel obese als niet obese patiënten. 

Laparoscopie bij oncologische nier chirurgie is enerzijds technisch uitdagend en 

anderzijds ook mogelijk bij patiënten met ernstige ziekte waarbij zelfs de aorta en/of vena 

cave betrokken zijn. Er werd geen verschil gezien in perioperatieve parameters tussen 

patiënten met of zonder aorta en vena cava betrokkenheid. Bovendien werd de 

laparascopische ingreep niet bemoeilijkt door eerdere chirurgie aan de grote vaten. 

Bij het prostaatcarcinoom kan, met gebruikmaking van peroperatief TRUS 

geassisteerde ‘cold cutting’ de laterale pedicel en de neurovasculaire bundel gespaard 

worden, terwijl delicate hemostatiche hechtingen de noodzaak voor enige thermische 

instrumentatie in de nabijheid van de neurovasculaire bundel elimineren. Het plaatsen van 

een bulldog klem op de laterale pedicel onderbreekt de doorbloeding van neurovasculaire 

bundel niet. Het behoud van de potentie dient echter in grotere patiënten groepen bevestigd 

te worden. 

Laparoscopische chirurgie reduceert vergeleken met de open chirurgie significant het 

trauma van de buikwand. Dit vertaalt zich in minder postoperatieve pijn, een sneller herstel, 

minder wondcomplicaties en een beter cosmetisch resultaat. De single-port chirugie kan via 

een enkele incisie, verborgen in de navel, plaatsvinden waardoor geselecteerde 

transperitoneale procedures bijna zonder litteken uitgevoerd kunnen worden. Naast het 

betere cosmetische resultaat wordt winst geboekt met minder morbiditeit. Deze 

ontwikkeling vereist dat de voordelen boven bestaande standaard toepassingen aangetoond 

dienen te worden. Deze single-port techniek dient dan door de urologen goed ontvangen te 

worden alvorens deze geïmplementeerd kan worden. 

De Natural orifice transluminal endoscopic surgery (NOTES) is uitvoerig besproken 

terwijl de klinische toepassingen beperkt zijn, met name vanwege de beperkingen bij de 

instrumentatie. Het daVinci® system (Intuitive Surgical, Sunnyvale, CA) biedt 6 graden van 

vrijheid aan door middel van de pols functie bewegingsmogelijkheden; deze toevoeging is 

van belang om de  beperking bij de instrumentatie bij de single-port te overwinnen. Een 

robot geassisteerde NOTES pyelumplastiek, partiële nefrectomie en radicale nefrectomie zijn 

reëel en veilig uit te voeren in het dierenmodel bij het varken.  Het heeft de mogelijkheid 

om met minder morbiditeit en volledig zonder littekens te opereren. Ondanks dat de 

procedures in het dierenmodel allen met succes uitgevoerd werden dienen modificaties 

aangebracht te worden voor toepassingen bij de mens. 

 
 


