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Dit proefschrift  omvat studies betreff ende acute en chronische pancreatitis, beide zijn 
ziektes die gekenmerkt worden door ontstekingsreacties van het pancreas. Twee ver-
schillende onderzoeksgebieden worden beschreven, vandaar dat dit proefschrift  be-
staan uit twee delen. Deel I omvat de epidemiologische studies naar acute en chroni-
sche pancreatitis. Deel II betreft  de studies naar de verschillende klinische aspecten van 
alleen acute pancreatitis.

Deel I: Epidemiologische studies naar acute en chronische pancreatitis
In [hoofdstuk 1] wordt een overzicht gegeven van de recente ontwikkelingen wat be-
treft  de epidemiologie, etiologie, natuurlijk beloop en uitkomsten van acute en chro-
nische pancreatitis. De laatste decennia zijn de incidentie en het aantal ziekenhuis-
opnamen in de westerse wereld toegenomen voor acute en, hoewel minder goed vast 
gesteld, voor chronische pancreatitis. Deze toename over de tijd lijkt gerelateerd te zijn 
aan een verandering van de prevalentie van de belangrijkste etiologische factoren zoals 
galstenen en alcohol misbruik. Het letaliteitspercentage oft ewel de ‘case fatality rate’ 
is voor acute pancreatitis over de tijd afgenomen, echter de totale populatie sterft e van 
acute en chronische pancreatitis veranderde niet.

In [hoofdstuk 2] evalueerden we de betrouwbaarheid van brongegevens van de 
Landelijke Medische Registratie (LMR) betreff ende de ziekenhuisopnamen voor acute en 
chronische pancreatitis in Nederland. Alle ontslagdiagnosen van het Academisch Me-
disch Centrum gerelateerd aan acute en chronische pancreatitis werden uit de periode 
2002 en 2003 opnieuw onderzocht en vergeleken met de gegevens zoals ze oorspron-
kelijk waren gemeld aan de LMR. We tonen aan dat er sprake is van een aanzienlijke 
fout codering van ontslagdiagnosen betreff ende acute en chronische pancreatitis op 
het niveau van individuele ziekenhuisopnamen. Echter, op groepsniveau zijn het aantal 
ziekenhuisopnamen voor acute en chronische pancreatitis ligt onderschat, respectieve-
lijk met 15.8% en 6%. We concluderen dat de LMR gebruikt kan worden als een relatief 
betrouwbare bron voor grootschalige epidemiologische studies naar acute en chroni-
sche pancreatitis. In [hoofdstuk 3] gebruikten we de LMR registratie om de trends wat 
betreft  ziekenhuisopnamen voor zowel acute als chronische pancreatitis in de periode 
1992-2004 te beschrijven en voorspelden we het aantal opnamen tot en met 2010. In de 
12-jarige tijdsperiode, steeg het totale aantal acute en chronische pancreatitis opnamen 
per jaar aanzienlijk, respectievelijk van 11.8 naar 19.2 en van 5.2 naar 8.5 per 100.000 per-
soonsjaren. De mate van groei was hoger voor vrouwen dan voor mannen. Het is aan-
nemelijk dat deze trend zich in de nabije toekomst zal gaan voortzetten. Tenslotte rap-
porteren we in [hoofdstuk 4] de incidentiecijfers van acute en chronische pancreatitis 
voor de periode 2000-2005 door gebruik te maken van koppeling van drie verschillende 
nationale Nederlandse registraties: de LMR, het gemeentelijk bevolkingsregister en het 
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doodsoorzaken register. Ook beschrijven we de sterft ecijfers van acute en chronische 
pancreatitis voor de periode 1995-2005. Aanvullend worden de incidentie- en sterft e-
cijfers over de tijd voor Nederlandse (jaar 2000) en internationale standaard populaties 
gerapporteerd. We tonen aan dat tussen 2000-2005 de incidentie van acute pancreatitis 
per 100.000 personen per jaar steeg, zowel voor mannen (van 13.8 naar 15.2) als voor 
vrouwen (van 12.7 naar 14.2). In tegenstelling tot acute pancreatitis, waren de patronen 
van de incidentiecijfers van chronische pancreatitis wisselend over de tijd. De totale 
gemiddelde incidentie per 100.000 personen per jaar was 1.77, voor mannen 2.16 en 
voor vrouwen 1.4. De sterft e voor acute pancreatitis gedurende 1995-2005 fl uctueerde 
tussen 6.9 en 11.7 per miljoen personen per jaar en was bijna gelijk voor mannen en 
vrouwen. Aangaande chronische pancreatitis fl uctueerde de sterft e voor mannen tus-
sen 1.1 en 4.0 per miljoen personen per jaar, voor vrouwen tussen 0.7 en 2.0. Gemiddeld 
bleef de populatie sterft e voor zowel acute als chronische pancreatitis tamelijk gelijk. De 
incidentie- en sterft ecijfers van acute en chronische pancreatitis stegen aanzienlijk met 
toenemende leeft ijd en zijn lager voor internationale standaard populaties. In het kader 
van de vergrijzing van de Nederlandse samenleving is het aannemelijk dat de patiënt 
last en de gezondheidszorg kosten zullen toenemen.

Deel II: Klinische aspecten van acute pancreatitis
Het tweede gedeelte van het proefschrift  begint met een overzicht van de recente lite-
ratuur betreff ende de verschillende aspecten van enterale voeding bij acute pancreatitis 
[hoofdstuk 5]. Tot nu toe is er ruimschoots wetenschappelijk bewijs dat enterale voe-
ding de voorkeur heeft  boven parenterale voeding bij acute pancreatitis. Nasogastrische 
sondevoeding blijkt veilig te zijn en wordt goed verdragen in de meerderheid van de 
patiënten met een ernstige acute pancreatitis, dit maakt de juistheid van het concept 
van pancreas rust minder waarschijnlijk. Enterale voeding heeft  een voordelige invloed 
op de uitkomst van acute pancreatitis en moet waarschijnlijk zo vroeg mogelijk worden 
gestart (binnen 48 uur). In [hoofdstuk 6] rapporteren we het totale voedingsbeleid zo-
als deze was uitgevoerd door de behandelend arts(en) tijdens een opname vanwege een 
acute (recidiverende) pancreatitis, vastgelegd in een Nederlandse multicenter observa-
tionele studie (EARL studie). Het totale voedingsbeleid resulteerde in een beperkte to-
tale periode van starvatie voor zowel milde als ernstige acute pancreatitis. Het blijkt dat, 
conform de internationale richtlijnen, snel aanvullende voedingsmaatregelen al vroeg 
in de loop van de ziekte worden genomen, waarbij enterale voeding in het  jejunum de 
voorkeur heeft . Echter, het is van belang dat artsen oog blijven hebben voor de voe-
dingstoestand en de voedingsbehoeft en van patiënten opgenomen vanwege een acute 
pancreatitis. 

In [hoofdstuk 7], evalueerden we het gebruik en opbrengst (alternatieve diagnose 
en/of de ontwikkeling van vroege (peri)pancreatische necrose) van CT scans welke wa-
ren vervaardigd binnen 4 volledige dagen na het starten van de symptomen binnen 
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hetzelfde cohort van patiënten met een bevestigde diagnose van acute (recidiverende) 
pancreatitis. We toonden aan dat vroege CT scans vaak werden gemaakt tijdens een 
opname voor een milde en ernstige acute pancreatitis. In beide groepen, werd op geen 
enkele CT scan pancreas necrose aangetoond, werd(en) er geen alternatieve diagnose(n) 
vastgesteld en volgden er geen relevante veranderingen van het klinisch beleid. Het is 
van groot belang dat artsen terughoudend zijn bij het aanvragen van vroege CT scans, 
in het bijzonder bij milde acute pancreatitis. Een vroege CT scan dient alleen vervaardigd 
te worden als er klinische twijfel bestaat omtrent de acute pancreatitis diagnose of om 
andere levensbedreigende oorzaken uit te sluiten. Hiermee wordt onnodige stralingsbe-
lasting voorkomen en kosten bespaard.

Tenslotte beschrijven we in [hoofdstuk 8] in ons observationeel cohort het gebruik 
bij opname en het staken bij ontslag van pancreatitis-geassocieerde medicatie, zoals 
deze staan vermeld in een recent evidence-based classifi catie systeem van medicatie 
die pancreatitis kunnen induceren. Medicatie wordt doorgaans als een relatief zeldzame 
oorzaak van acute pancreatitis beschouwd. We toonden aan dat pancreatitis-geassoci-
eerde medicatie erg frequent (70/168 of 41.6%) werd gebruikt bij een ziekenhuisopname 
vanwege een acute (recidiverende) pancreatitis. In meer dan een kwart van de gevallen 
(44/168 of 26.2%) was deze pancreatitis-geassocieerde medicatie gekwalifi ceerd als een 
klasse I medicijn, het hoogste niveau van bewijs wat betreft  de associatie voor het indu-
ceren van een acute pancreatitis. Artsen moeten meer bewustzijn van de mogelijkheid 
van een door medicatie geïnduceerde pancreatitis en dienen vervolgens de pancreatitis-
geassocieerde medicatie te staken, vooral bij een recidiverende acute pancreatitis waar-
bij de oorzaak onbekend is.




