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SAMENVATTING

Dit proefschrift bevat studies aangaande de alsmaar uitbreidende mogelijkheden van 

de flexibele endoscopie, namelijk transluminale endoscopie met als ultieme doel intra-

abdominale chirurgie via de natuurlijke openingen van het menselijk lichaam.

Deel 1 Transluminale endoscopische behandeling van 
vloeistofcollecties van het pancreas

In hoofdstuk 1 van dit proefschrift wordt een overzicht gegeven van de huidige status van 

de endoscopische behandeling van vloeistofcollecties van het pancreas. Endoscopische 

behandeling van vloeistofcollecties van het pancreas was de eerste transluminale 

procedure die algemeen geaccepteerd werd in de klinische praktijk en kan worden 

gezien als een van de eerste NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) 

procedures. Alhoewel echo-endografisch geleide drainage reeds gezien wordt als de 

behandeling van eerste keuze van ongecompliceerde pseudocystes1-7, zijn procedurele 

verbetering nog altijd nodig om het succespercentage en makkelijkheid van de procedure 

te verbeteren. In hoofdstuk 2 beschrijven we de haalbaarheid van echo-endografische 

drainage middels een prototype voorwaartskijkende echo-endoscoop in 7 patiënten. 

Middels dit nieuwe instrument, konden alle 7 collecties endo-echogeleid aangeprikt 

worden in een rechte lijn met de echo-endoscoop in plaats van onder een hoek van 

45°. Hierdoor leek de procedure eenvoudiger te kunnen worden uitgevoerd dan met 

de conventionele zijwaartskijkende echo-endoscoop. Bovendien, leek met deze nieuwe 

echo-endoscoop collecties draineerbaar die niet bereikbaar waren met de standaard 

echo-endoscoop. Om deze veelbelovende resultaten te testen, hebben we vervolgens 

een multicenter gerandomiseerde studie verricht waarin we de twee echo-endoscopen 

hebben vergeleken wat betreft het gemak van de procedure, gemeten aan de hand van 

de proceduretijd. In deze studie, beschreven in hoofdstuk 3, hebben we geen verschil 

aangetoond in technische succes van echo-endogeleide drainage van vloeistofcollecties 

van het pancreas gebruikmakend van de voorwaartskijkende in vergelijking met de 

zijwaartskijkende echo-endoscoop (respectievelijk 92% vs. 100%; p=0.153). De procedure 

tijd, gedefinieerd als de tijd tussen het passeren van de gastro- oesophageale overgang 

tot en met plaatsing van de eerste transluminale stent in de collectie, liet eveneens 

geen verschil zien (respectievelijk 24:55 vs. 27:04 minuten: seconden; p=0.439). Het 

zoeken naar de optimale locatie om de collectie aan te prikken bleek met name meer 

tijd te kosten middels de nieuwe echo-endoscoop, wat zou kunnen worden uitgelegd 

door de kleinere scanning range (90° vs. 180°) en de ongewone oriëntatie. Tijd van 

het aanprikken zelf tot het plaatsen van de eerste transluminale stent was namelijk wel 

korter wanneer er gebruik werd gemaakt van de voorwaartskijkende echo-endoscoop, 

respectievelijk 16:08 vs. 20:59 minuten: seconden (p=0.04). Dit voordeel lijkt echter te 

klein om van enige klinische relevantie te zijn. 
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In tegenstelling tot endoscopische drainage van ongecompliceerde pseudocystes, was 

endoscopische transluminale necrosectomie (ETN) van pancreasnecrose ten tijde van het 

begin van het onderzoek leidend tot dit proefschrift, slechts beschreven in enkele case-

reports en kleine retrospectieve case series.8-10 ETN werd gezien als experimenteel en 

werd slechts toegepast in enkele gespecialiseerde centra op de wereld. In hoofdstuk 4 
beschrijven wij een retrospectieve studie waarin alle middels ETN behandelde patiënten 

in het AMC tussen januari 2003 en juli 2006 zijn geïncludeerd. ETN bleek  een effectieve 

minimaal invasieve therapie in deze geselecteerde groep patiënten met symptomatische 

georganiseerde pancreasnecrose (succespercentage 93%; 95% betrouwbaarheidsinterval 

(BI) 77-98%). Bovendien bleek ETN relatief veilig te zijn in deze geselecteerde groep 

patiënten; in 4% (95% BI 1-14%) van allen ETN procedures trad een ernstige complicatie 

op, waarvoor een additionele interventie noodzakelijk was in tot dan toe de grootste 

beschreven cohort van patiënten. 

Deel IIA Transluminale endoscopische chirurgie via de natuurlijke 
lichaamsopeningen: Experimentele studies

Het tweede deel van dit proefschrift start met experimentele studies gericht op de 

meest fundamentele te overwinnen barrière voor de verdere ontwikkeling van NOTES: 

het veilig endoscopisch sluiten van de toegangsincisie tot de peritoneaal holte. De 

optimale introductie van een nieuwe medische techniek kan worden onderverdeeld 

in drie verschillende fases: Eerst een ex vivo evaluatie, vervolgens een in vivo evaluatie 

in proefdieren, en als deze twee stappen succesvol kunnen worden volbracht, kan 

een humane pilot studie worden verricht. In hoofdstuk 5 wordt een ex vivo studie 

beschreven waarin de sterkte van gesloten gestandaardiseerde maagincisies middels 8 

verschillende endoscopische sluitingstechnieken is vergeleken met de gouden standaard: 

de chirurgische gesloten gastrotomie. De sterkte werd gemeten aan de hand van de 

lekdruk van de gesloten gastrotomie. Gesloten maagincisies middels Resolution clips, 

Eagle Claw VIII, flexibele Endostitch, flexibele stapler, en het Over-the-Scope-Clip (OTSC) 

systeem waren wat betreft lekdruk non-inferieur ten opzichte van de gouden standaard. 

T-tags, purse string modified T-tags, en een purse string suturing apparaat produceerden 

gesloten maagincisies, die inferieur in sterkte waren in vergelijking met de chirurgische 

hechting. De flexibele Endostitch, flexibele stapler en OTSC-systeem leverden de sterkste 

sluitingen en werden geselecteerd voor verdere in vivo evaluatie. De prototypes van 

de flexibele Endostitch en flexibele stapler bleken echter te moeilijk toepasbaar in in 

vivo experimenten, dientengevolge is alleen het OTSC-systeem geselecteerd voor verdere 

evaluatie in in vivo varkensexperimenten (hoofdstuk 7). Het endoscopisch sluiten van 

de maagincisies was succesvol in alle proefdieren met ongecompliceerde overleving 

in 100% van de gevallen (95% BI: 81-100%). Bovendien was de proceduretijd (van 

introductie van het systeem tot en met adequate sluiting) zeer acceptabel, namelijk 

gemiddeld 7 minuten (standaard deviatie (SD) 3 minuten). Naast het sluiten van de 

toegang tot de peritoneaal holte, was de studie, beschreven in hoofdstuk 7, tevens 
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gericht op de evaluatie van de haalbaarheid, veiligheid en het adequaat verkrijgen van 

de ‘critical view of safety’ (CVS) van een laparoscopisch geassisteerde transgastrische 

cholecystectomie. Deze hybride techniek bleek haalbaar en garandeerde een adequate 

CVS in alle hybride cholecystectomieën (100%; 95% BI: 81-100%). Door gebruik te 

maken van laparoscopisch mini-instrumentarium (2mm), was de procedure zo minimaal 

invasief als momenteel mogelijk, in combinatie met het behoud van de mogelijkheid tot 

triangulatie, noodzakelijk voor het verkrijgen van een optimale CVS.  

Een ex vivo vergelijkende studie waarin de sterkte van middels 5 verschillende endo-

scopische sluitingstechnieken gesloten gestandaardiseerde incisies in het colon wordt 

vergeleken met de chirurgische hechting wordt beschreven in hoofdstuk 6. Colotomieën 

gesloten middels endoclips, het OTSC-systeem, en twee verschillende types flexibele 

staplers resulteerden in een vergelijkbare sterkte met de gouden standaard. Sluiting 

middels T-tags bleek echter inferieur wat betreft sterkte ten opzichte van de chirurgische 

hechting. 

De laatste vier hoofdstukken van deel IIA richten zich op een potentiële eerste indicatie 

voor humane NOTES procedures: de transluminale diagnostische peritoneoscopie. 

In hoofdstuk 8 wordt allereerst de haalbaarheid van een transgastrische en een 

transcolonische peritoneoscopie aangetoond in een in vivo varkensmodel. Intraperitoneale 

endo-echografie werd tevens toegepast in dit model en bleek eveneens haalbaar. Als de 

NOTES peritoneoscopie echter het minimaal invasieve alternatief voor de diagnostische 

laparoscopie moet worden dan dient het allereerst bewezen vergelijkbaar te zijn wat 

betreft de detectie van metastasen. In hoofdstuk 9 beschrijven wij een experimenteel 

varkensmodel met gesimuleerde intraperitoneal metastasen waarin de transgastrische 

peritoneoscopie is vergeleken met de gouden standaard: de laparoscopische peritoneo-

scopie. In dit model bleek de transgastrische peritoneoscopie met een opbrengst van 

63% van alle gesimuleerde metastasen (95% BI: 50-73%) inferieur ten opzichte van 

de diagnostische laparoscopie met een opbrengst van 95% (95% BI: 90-100%). De 

meerderheid van de gemiste gesimuleerde intraperitoneal metastasen bevonden zich 

op de lever. Slechts 1 op de 3 metastasen op de lever werd gedetecteerd middels de 

transgastrische benadering. Een van de verklaringen voor deze matige visualisatie van de 

lever was mogelijk de afgenomen stabiliteit, en de moeilijkheid van oriëntatie, gerelateerd 

aan het noodzakelijke werken in retroflexie via de transgastrische benadering. Middels 

een transcolonische benadering met een directe toegang tot de bovenkwadranten van 

de intraperitoneaal holte, kan de noodzakelijkheid van retroflexie vermeden worden en 

mogelijkerwijs de visualisatie van de lever verbeteren. Daarom hebben we vervolgens 

in eenzelfde varkensmodel met gesimuleerde metastasen een studie verricht waarin 

we de transcolonische peritoneoscopie hebben vergeleken met de eerder vastgestelde 

gouden standaard (hoofdstuk 10). De transcolonische peritoneoscopie ,met een 

opbrengst van 76% (95% BI 59-87%), bleek echter eveneens inferieur ten opzichte van 

de laparoscopische peritoneoscopie. Het verschil bleek met name veroorzaakt door het 

relatief grote aantal gemiste gesimuleerde metastasen op de onderzijde van de lever; 
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meer dan 50% van deze metastasen zijn gemist middels de transcolonische benadering. 

Gezien het verschil in anatomie, in onder andere de lever, tussen mens en varken en 

de mogelijke invloed van dit verschil op de uitkomst, hebben we uiteindelijk tevens 

een vergelijkende studie verricht in een humaan kadaver model met gesimuleerde 

metastasen. In dit model, beschreven in hoofdstuk 11, hebben we de transgastrische, 

transcolonische en laparoscopische peritoneoscopie met elkaar vergeleken. De 

laparoscopische peritoneoscopie resulteerde in een opbrengst van 97% (95% BI 

85-99%), de transgastrische benadering in een opbrengst van 76% (95% BI 60-88%), 

en de transcolonische benadering in een opbrengst van 85% (95% BI 70-94%) van alle 

gesimuleerde metastasen. Het verschil tussen de NOTES benaderingen en de gouden 

standaard was (nog) te groot om de NOTES peritoneoscopie te vertalen in humane 

klinische studies. Ook in dit humane kadaver model bleek de meerderheid van de gemiste 

metastasen zich te bevinden op de onderzijde van de lever. Toekomstig onderzoek zal zich 

moeten focussen op verbeterde toegang en visualisatie van de onderzijde van de lever. 

Deel II B  Transluminale endoscopische chirurgie via de natuurlijke 
lichaamsopeningen: Humane studie

Zoals hierboven beschreven werd het veilig sluiten van de toegangsincisie gezien als 

de meest fundamentele te overwinnen barrière alvorens NOTES zou kunnen worden 

toegepast in humane klinische studies. Alvorens echter met opzet perforaties te maken 

in een intact humaan maag-darmkanaal voor intraperitoneale NOTES procedures, 

moet de endoscopische sluiting bewezen veilig zijn. Daarom hebben we onze eerste 

humane NOTES studie gericht op het sluiten van ‘reeds bestaande’ acute iatrogene 

gastro-intestinale perforaties. Na de succesvolle ex-, en in vivo experimenten, werd het 

OTSC-systeem geselecteerd voor deze humane studie. In hoofdstuk 12 beschrijven 

de resultaten van, zover wij weten, de eerste prospectieve multicenter cohort studie 

gericht op het endoscopisch sluiten van iatrogene perforaties van het maag-darmkanaal. 

Endoscopische sluiting was succesvol in 89% (95% BI 75-96%) van alle patiënten. Deze 

studie toonde aan dat chirurgie, de huidige standaard behandeling van perforaties, 

kon worden voorkomen in bijna 9 op de 10 patiënten. Dientengevolge kon algehele 

anesthesie, abdominale incisies, tijdelijke stoma’s en hun geassocieerde morbiditeit 

worden vermeden in deze patiënten. Bovendien was de procedure relatief eenvoudig 

gezien de gemiddelde procedure tijd van minder dan 6 minuten.
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