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Samenvatting en conclusies 

In dit proefschrift worden verschillende aspecten van de colorectale chirurgie belicht met 

als doel de colorectale chirurgie kritisch te beschouwen en potentiële verbeteringen te 

evalueren. Dit zal gedaan worden in drie afzonderlijke onderdelen, waarbij de focus ligt op 

de peri-operatieve zorg (deel I), complicaties (deel II) en het voorspellen van de overleving 

van patiënten die wegens een colorectale maligniteit zijn geopereerd (deel III). 

Deel I: Fast track colorectale chirurgie

In hoofdstuk 1 wordt fast track peri-operatieve zorg bij colon chirurgie beschreven. Fast 

track peri-operatieve zorg is reeds geïntroduceerd bij verschillende chirurgische ingrepen. 

Binnen de colon chirurgie kan fast track peri-operatieve zorg worden gedefinieerd als 

een intensief multidisciplinair programma waarbij diverse peri-operatieve componenten 

worden gecombineerd tot één protocol, met als doel het behoud van preoperatieve 

lichaamssamenstelling en orgaanfuncties, en het actief stimuleren van het postoperatieve 

herstel. In essentie komt fast track peri-operatieve zorg neer op uitgebreide preoperatieve 

voorlichting, adequate voeding preoperatief met het vermijden van langdurig nuchter zijn, 

het weglaten van orale darmvoorbereiding, minimaal invasieve chirurgie en anesthesie, het 

vermijden van abdominale drains en maagsondes, adequate peri-operatieve pijnstilling met 

behulp van ondermeer thoracale epiduraal anesthesie en analgesie, snelle mobilisatie en 

snelle hervatting van voedselinname en medicamenteuze ondersteuning met pro-kinetica 

en laxantia. Verder komt in dit hoofdstuk naar voren dat er voor een aantal componenten 

in het fast track programma, zoals het weglaten van orale darmvoorbereiding en de 

maagsonde postoperatief, gedegen wetenschappelijk bewijs bestaat waaruit blijkt dat de 

implementatie van deze componenten morbiditeit reduceert en het herstel bespoedigt. 

Voor andere componenten is er echter minder wetenschappelijk bewijs voorhanden. De 

implementatie van deze componenten in het fast track programma berust op consensus 

interpretatie van het bestaande bewijs of op basis van “common sense”. Belangrijk te 

vermelden is dat voor alle afzonderlijke componenten van het fast track programma het 

bestaande bewijs afkomstig is uit onderzoeken die zijn uitgevoerd in een traditionele zorg 

setting.

In hoofdstuk 2 wordt een literatuur studie beschreven waarbij alle gerandomiseerde 

en klinisch gecontroleerde studies naar de effecten van fast track peri-operatieve zorg 

bij colorectale chirurgie zijn geïncludeerd. De voornaamste eindpunten die in dit review 

werden beschouwd, zijn het aantal toegepaste fast track componenten, duur van het 

postoperatief ziekenhuis verblijf, het aantal heropnames, morbiditeit en mortaliteit. Na 

het systematisch doorzoeken van verschillende databestanden bleken er zes studies (drie 

gerandomiseerde en drie klinisch gecontroleerde studies) geschikt, waarin 512 patiënten 

waren geïncludeerd. De fast track programma’s die in de verschillende studies werden 

toegepast bestonden gemiddeld slechts uit 9 van de 17 in de literatuur gedefinieerde 
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fast track componenten. De gepoolde resultaten lieten zien dat fast track peri-operatieve 

zorg de primaire opnameduur significant reduceerde (gemiddeld gewogen verschil: 

-1.56, 95% betrouwbaarheidsinterval [BI]: -2.61 tot -0.50) en de morbiditeit significant 

reduceerde (relatieve risico 0.54, 95% BI: 0.42 tot 0.69). Het aantal heropnames was 

niet significant verschillend ten opzichte van traditionele zorg en er was geen toename 

in mortaliteit. Gebaseerd op dit beperkte bewijs lijkt fast track peri-operatieve zorg bij 

colorectale chirurgie veilig te zijn en bovendien het postoperatieve herstel te bespoedigen. 

Omdat echter het aantal beschikbare relevante studies beperkt is, lijkt een multi-centrisch 

gerandomiseerd onderzoek gerechtvaardigd. 

Om te onderzoeken of een dergelijk fast track programma ook voordelen biedt binnen 

onze eigen patiëntenpopulatie, werd een pilot-studie verricht in het Academisch Medisch 

Centrum in Amsterdam. De resultaten van deze studie worden weergegeven in hoofdstuk 
3. Vijfenvijftig consecutieve patiënten die electief een resectie ondergingen van de dikke 

darm werden volgens fast track peri-operatieve zorg principes behandeld. Zij werden 

vergeleken met 52 consecutieve patiënten die werden behandeld in een traditioneel 

zorg programma. Succesvolle implementatie van het fast track programma bleek lastig; 

slechts 7.4 van de 13 van tevoren gedefinieerde fast track componenten werden volledig 

toegepast per patiënt. Echter, ondanks deze onvolledige implementatie en mogelijk 

een hoger aantal heropnames, waren de primaire en de totale opnameduur korter in 

de fast track peri-operatieve zorg groep zonder dat dit de patiënttevredenheid negatief 

beïnvloedde. De mediane primaire opnameduur was 4.0 ten opzichte van 6.0 dagen en de 

mediane totale opnameduur was 4.0 ten opzichte van 6.5 dagen. Aan de in dit hoofdstuk 

uitgevoerde subgroep analyse, waarin zowel open en laparoscopische chirurgie als ook 

fast track en traditionele zorg werden vergeleken, mogen geen harde conclusies worden 

ontleend omdat de patiënt aantallen in de groepen klein waren. Desalniettemin werd de 

grootste reductie van de primaire en totale opnameduur bereikt in de groep patiënten die 

laparoscopisch werden geopereerd in een fast track programma. 

Om meer inzicht te verkrijgen in de optimale combinatie van de manier van opereren en 

peri-operatieve zorg, wordt er in hoofdstuk 4 een literatuur studie beschreven waarbij alle 

gerandomiseerde en klinisch gecontroleerde studies naar open en laparoscopische chirurgie, 

beiden in een fast track programma, werden geïncludeerd. De voornaamste eindpunten 

die in dit review werden beschouwd zijn de primaire en totale opnameduur, het aantal 

heropnames, morbiditeit en mortaliteit. Na het systematisch doorzoeken van verschillende 

databestanden waren er slechts twee gerandomiseerde en drie klinisch gecontroleerde 

studies beschikbaar waarin 400 patiënten waren geïncludeerd. De data uit de individuele 

studies kon niet worden gepoold op basis van klinische heterogeniteit. In twee van de 

vijf geïncludeerde studies werd een kortere primaire opnameduur gerapporteerd in de 

laparoscopische groep van 2 en 3 dagen. In één studie was het percentage heropnames 

significant lager na laparoscopische chirurgie (absolute risico reductie 21.4%, en “numbers 

needed to treat” van 4.7 patiënten). Ten aanzien van morbiditeit rapporteerde één studie 

een 23% verschil in het voordeel van laparoscopische chirurgie, neerkomend op een 

“numbers needed to treat” van 4.4 patiënten. Verder werden in de geïncludeerde studies, 
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met betrekking tot de voornaamste eindpunten, geen significante verschillen beschreven 

tussen de open en laparoscopische groep.

Ondanks enkele hierboven beschreven voordelen van laparoscopische chirurgie in een 

fast track programma kunnen door een gebrek aan wetenschappelijk bewijs geen harde 

conclusies worden getrokken. Een grote gerandomiseerde studie is daarom nodig om 

laparoscopie met open chirurgie in een fast track programma te vergelijken.

In hoofdstuk 5 wordt een dergelijk gerandomiseerd multi-centrisch onderzoek voorgesteld. 

Deze, zogehete LAFA-studie (LAparoscopie en/of FAst track peri-operatieve zorg versus 

traditionele zorg), is ontworpen om te bepalen of laparoscopische chirurgie, fast track 

peri-operatieve zorg of een combinatie van beide te prefereren is boven open chirurgie 

met traditionele zorg bij patiënten die een segmentale colon resectie moeten ondergaan 

wegens een maligniteit. De LAFA-studie is een dubbel blind gerandomiseerd multi-centrisch 

onderzoek volgens een “2x2 balanced factorial design”. Patiënten die in aanmerking komen 

voor een segmentale colon resectie wegens een maligniteit, dat wil zeggen een rechts- of 

linkszijdige hemicolectomie en anterieure resecties, worden gerandomiseerd voor open of 

laparoscopische chirurgie en voor traditionele zorg of voor fast track peri-operatieve zorg. 

Door deze randomisatie ontstaan er vier behandelgroepen; open chirurgie met traditionele 

zorg, open chirurgie met fast track peri-operatieve zorg, laparoscopische chirurgie met 

traditionele zorg en laparoscopische chirurgie met fast track peri-operatieve zorg. Het 

primaire eindpunt van deze studie is de duur van het ziekenhuisverblijf inclusief het aantal 

heropnames binnen 30 dagen. Secundaire eindpunten zijn kwaliteit van leven twee en 

vier weken postoperatief, totale ziekenhuiskosten, morbiditeit, patiënttevredenheid en het 

aantal heropnames. De LAFA-studie is gestart in 2005 en zal in het begin van 2009 worden 

afgerond. Hopelijk zal deze studie het antwoord geven op de vraag welke combinatie van 

peri-operatieve zorg en manier van opereren het meest optimaal is. 

Deel II: Complicaties in de colorectale chirurgie

In hoofdstuk 6 wordt een overzicht gegeven van de verschillende manieren om een 

pneumoperitoneum aan te leggen, inclusief het daarbij benodigde instrumentarium en 

potentiële complicaties die kunnen optreden. Grofweg zijn er twee groepen technieken 

te onderscheiden voor het aanleggen van het pneumoperitoneum en de introductie van 

de trocars. Allereerst zijn er introductie technieken die niet onder zicht plaatsvinden, de 

zogenaamde blinde introducties, bijvoorbeeld met de Veress naald. Daarnaast zijn er 

introductie technieken die plaatsvinden onder direct zicht. Tot deze laatste groep worden 

de open introductie volgens Hasson en de gesloten introductie technieken met optische 

trocar systemen gerekend. In dit hoofdstuk wordt beschreven dat ongeveer de helft van 

alle intra-operatieve complicaties optreedt tijdens de introductiefase, nog voor er met 

de daadwerkelijke ingreep is gestart. De incidentie van een darm- of vaatletsel varieert 

in de literatuur tussen de 0.05-0.5 complicaties per 100 laparoscopische ingrepen. De 

in dit hoofdstuk gerefereerde literatuur suggereert, dat de open introductie techniek 
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de veiligste introductie biedt omdat “doorschiet” letsels, in het bijzonder letsels van de 

grote retroperitoneale vaten kunnen worden vermeden. Echter, een open introductie sluit 

darmletsel niet uit. 

In hoofdstuk 7 wordt een retrospectieve analyse beschreven van alle medische 

aansprakelijkheid claims betreffende aan de introductie gerelateerde complicaties die 

werden ingediend bij de op dit moment grootste verzekeringsmaatschappij voor medische 

aansprakelijkheid voor Nederlandse ziekenhuizen (MediRisk). Tussen januari 1993 en 

december 2005 werden er 229 claims betreffende laparoscopische chirurgie ingediend 

bij MediRisk. In 41 (18%) claims betrof het een introductie gerelateerde complicatie. Met 

andere woorden, ongeveer een vijfde van alle laparoscopisch gerelateerde claims betreft 

een introductie letsel. In deze studie betrof het voornamelijk jonge vrouwelijke patiënten 

met in hun voorgeschiedenis één of meerdere buikoperaties, die werden geopereerd in 

dagbehandeling of als korte opname, waarbij het introductie letsel ernstige gevolgen had. 

In de onderzochte claims betrof het in bijna alle gevallen een blinde introductie techniek. 

Alle vaatletsels werden veroorzaakt tijdens een blinde introductie. In meer dan de helft 

van de introductie letsels werd de diagnose pas later gesteld. Er was in de geïncludeerde 

claims geen sprake van mortaliteit. Naast het feit dat de laparoscopische procedure was 

geconverteerd, diende de meerderheid van de patiënten een claim in ter compensatie 

van een langere opnameduur en de daaruit voortvloeiende kosten. In 17 (57%) van de 30 

afgehandelde claims werd er een uitbetaling gedaan.

In hoofdstuk 8 wordt de technische uitvoerbaarheid, veiligheid en het eventuele 

voordeel van een laparoscopische reinterventie bij een verdenking op naadlekkage na 

eerdere laparoscopische chirurgie geëvalueerd. In de periode januari 2003 tot januari 

2006, ondergingen 10 consecutieve patiënten met een naadlekkage na een eerdere 

laparoscopisch uitgevoerde colorectale resectie, een laparoscopische reinterventie. 

Vijftien consecutieve patiënten die in dezelfde periode na een eerdere laparotomie een 

naadlekkage ontwikkelden ondergingen een relaparotomie. De resultaten die in dit 

hoofdstuk worden gepresenteerd suggereren dat een laparoscopische heroperatie wegens 

naadlekkage technisch uitvoerbaar en veilig is wat betreft conversies, intra-operatieve 

morbiditeit, de noodzaak om de mini-laparotomie te openen en operatietijd. Daarnaast 

ging een laparoscopische reinterventie gepaard met minder postoperatieve morbiditeit 

(40% versus 80%), een kortere postoperatieve ileus (tolereren van een normaal dieet; 3 

versus 6 dagen) en een sneller herstel (opnameduur; 9 versus 13 dagen). Tot slot was de 

incidentie van littekenbreuken 0% in de laparoscopische groep ten opzichte van 33% in de 

open groep. Echter gezien het feit dat het om een kleine retrospectieve studie gaat moeten 

deze data worden beschouwd als hypothesevormend. Idealiter moeten deze resultaten 

worden bevestigd in een prospectieve studie. Om het effect van een laparoscopische 

reinterventie na een eerdere laparoscopische ingreep te onderzoeken zou dit deel moeten 

uitmaken van een zeer grote studie waarbij patiënten voor de eerste operatie al worden 

gerandomiseerd voor een open of laparoscopische initiële procedure.

In hoofdstuk 9 wordt het potentieel niet goed functioneren van lineaire staplers 

beschreven. Een defect in een gestapelde naad tijdens het aanleggen van een pouch 
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van het ileum na het gebruik van een lineaire stapler, gepresenteerd als een casus in dit 

hoofdstuk, deed ons vermoeden dat er mogelijk een probleem zou kunnen bestaan met het 

functioneren van de lineaire stapler. Om dit potentiële probleem verder te evalueren werd 

in een dier experimenteel model het colon van een varken dwars gestapled gebruikmakend 

van drie verschillende lengtes lineaire staplers (Proximate®, Ethicon Endo-Surgery). In het 

experiment werd aangetoond dat wanneer het te stapelen weefsel wordt opgevoerd tot 

het einde van de schaalaanduiding van de 100 mm stapler er een incomplete overlap 

bestaat van de rij staples resulterend in een defect aan het proximale uiteinde. Hoewel de 

staple rij een lengte heeft van meer dan 100 mm, kan het gebeuren dat er geen dubbele 

rij staples wordt geplaatst ter plaatse van het proximale uiteinde wanneer het weefsel in 

de stapler wordt opgevoerd voorbij het 9.5 centimeter markeringsteken. Ethicon Endo-

Surgery heeft op basis van deze bevindingen besloten om additionele markeringstekens 

te plaatsen op de stapler om hiermee de gebruiker hulp te geven bij het juist plaatsen van 

het weefsel in de stapler. Niettemin blijft het essentieel om routinematig het proximale 

uiteinde van de pouch-naad te controleren, zowel aan de anterieure als aan de posterieure 

zijde na het inverteren van de pouch. Aan de posterieure zijde wordt een eventueel 

aanwezig defect overhecht, aan de anterieure zijde wordt het defect gereserceerd bij het 

afvuren van de circulaire stapler. Ook bij het maken van een side-to-end colon anastomose 

dient het proximale uiteinde van het dwars afgestapelde colon routinematig te worden 

gecontroleerd en zonodig worden overhecht. 

In hoofdstuk 10 wordt een systematische literatuur studie beschreven naar de verschillende 

behandelstrategieën voor de open buik behandeling. Doel van dit review was te bepalen 

welke techniek voor het tijdelijk sluiten van de open buik resulteert in het hoogste 

percentage volledige fascie sluitingen tijdens de index opname. De resultaten die in dit 

hoofdstuk worden gepresenteerd suggereren dat de technieken die tractie uitoefenen 

op de fascie randen, zoals het Vacuum Assisted Closure (VAC®) systeem resulteren in de 

hoogste percentages fascie sluiting. Daarnaast lijken deze technieken te zijn geassocieerd 

met relatief weinig complicaties zoals fistels, abcessen en mortaliteit. Wanneer na een 

open buik behandeling volledige fascie sluiting niet mogelijk is, kan het defect in de 

fascie worden gesloten met een resorbeerbare mat of kan men het defect laten dicht 

granuleren. Deze zogenaamde geplande ventrale hernia’s na een vaak gecompliceerd 

beloop zijn echter vaak geassocieerd met enterocutane fistels en de aanwezigheid van 

stoma’s. Het opheffen van deze stoma’s en enterocutane fistels met het gelijktijdig 

corrigeren van het buikwanddefect is een moeilijke procedure. In hoofdstuk 11 worden 

de resultaten van de Ramirez buikwandplastiek (“components separation”) beschreven 

voor het opheffen van stoma’s en enterocutane fistels en het gelijktijdig stuiten van het 

buikwanddefect. Een consecutieve serie patiënten met enterocutane fistels en/of stoma’s 

in de aanwezigheid van een groot buikwanddefect (laparostoma of ventrale hernia) die 

een correctie ondergingen in dezelfde procedure middels de Ramirez buikwandplastiek 

werden retrospectief geanalyseerd. De studie periode betrof de periode januari 2000 tot 

juli 2007. De resultaten toonden dat het opheffen van enterocutane fistels en stoma’s 
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en het gelijktijdig corrigeren van een groot buikwanddefect haalbaar is met de Ramirez 

buikwandplastiek. Deze techniek is een van de weinige opties voor de behandeling van 

dit moeilijke probleem. Het aantal recidief ventrale hernia’s (7/32) en enterocutane fistels 

(4/15) was acceptabel, de morbiditeit (16/32) was echter wel aanzienlijk. Mogelijk dat 

technische aanpassingen aan de procedure om de bloedvoorziening van de huid en het 

subcutane weefsels te behouden en uitgebreidere antibiotische behandeling de resultaten 

verder kunnen verbeteren.

Deel III: Het voorspellen van de overleving bij het 
colorectaal carcinoom

De prognostische betekenis van extracapsulaire uitbreiding van een lymfklier metastase 

is onderzocht bij diverse maligniteiten waaronder gastro-intestinale maligniteiten. In 

hoofdstuk 12 wordt een systematische literatuur studie beschreven naar de prognostische 

betekenis van extracapsulaire lymfklier uitbreiding bij gastro-intestinale maligniteiten. 

Gebaseerd op beperkt wetenschappelijk bewijs kan worden geconcludeerd dat 

extracapsulaire lymfklier uitbreiding een veel voorkomend fenomeen is bij gastro-intestinale 

maligniteit. De gepoolde incidentie van extracapsulaire lymfklier uitbreiding was 57% (95% 

BI: 53-61%) bij het slokdarmcarcinoom, 41% (95% BI: 36-47%) bij het maagcarcinoom en 

35% (95% BI: 31-40%) bij het rectumcarcinoom. Extracapsulaire lymfklier uitbreiding was 

sterk geassocieerd met een significant slechtere overleving. Dit hoofdstuk benadrukt het 

belang van extracapsulaire lymfklier uitbreiding als een belangrijke prognostische factor. 

Pathologen en clinici moeten zich hier dan ook van bewust zijn. Toekomstig onderzoek is 

echter nodig naar de correlatie van extracapsulaire lymfklier uitbreiding en verschillende 

histologische type tumoren en andere belangrijke factoren zoals het metastaseringspatroon 

en het effect van (neo-) adjuvante behandeling. 

Omdat de prognostische betekenis van extracapsulaire lymfklier uitbreiding nog niet 

duidelijk is voor het coloncarcinoom, zoals duidelijk is geworden in het hierboven 

genoemde review, wordt er in hoofdstuk 13 een retrospectieve studie beschreven die 

als doel heeft dit te bestuderen. In de periode januari 1994 tot mei 2005 werden alle 

patiënten die een resectie hadden ondergaan voor een primair coloncarcinoom waarbij 

lymfklier metastasering was aangetoond retrospectief geanalyseerd. In een multivariate 

analyse waren het pN-stadium (hazard ratio 3.50, 95% BI: 1.72–7.42) en extracapsulaire 

lymfklier uitbereiding (hazard ratio 1.98, 95% BI: 1.00–3.91) de enige significante 

variabelen. Dit betekent dat extracapsulaire lymfklier uitbereiding bij het coloncarcinoom 

een onafhankelijke negatieve voorspeller is. Opmerkelijk was het feit dat patiënten met 

lymfklier metastasering maar zonder extracapsulaire lymfklier uitbereiding een significant 

betere overleving hadden na adjuvante chemotherapie terwijl chemotherapie de overleving 

niet verbeterde bij patiënten die wel extracapsulaire lymfklier uitbereiding hadden. Daarom 

zou het detecteren en kwantificeren van extracapsulaire lymfklier uitbereiding in het 

Wind (Chris).indb   239Wind (Chris).indb   239 28-05-2008   15:45:0128-05-2008   15:45:01



240

resectie preparaat in de toekomst van waarde kunnen zijn bij de indicatiestelling omtrent 

de keuze van adjuvante behandeling. 

Tenslotte wordt er in hoofdstuk 14 een studie beschreven met als doel het detecteren 

en kwantificeren van circulerende tumorcellen in perifeer en portaal bloed van patiënten 

die een open of laparoscopische operatie ondergaan wegens een primair coloncarcinoom. 

Patiënten in de laparoscopische groep werden geopereerd volgens een mediaal naar 

laterale benadering (“no-touch” principe), in de open groep werd een lateraal naar 

mediale benadering toegepast. Het detecteren en kwantificeren van de circulerende 

tumorcellen werd gedaan middels immuno-magnetische isolatie en immuno-specifieke 

labeling. Met deze techniek worden niet alleen complete cellen geïdentificeerd, maar ook 

kan de morfologie van de gedetecteerde circulerende tumorcel worden geëvalueerd. Dit 

in tegenstelling tot de cellulaire fragmenten welke gedetecteerd worden bij conventionele 

bepaling van RNA middels Polymerase Chain Reaction (PCR). In deze studie kwam naar 

voren dat de hoeveelheid circulerende tumorcellen significant was toegenomen intra-

operatief en significant hoger was in portaal bloed ten opzichte van perifeer bloed; tussen 

de 4-7% van de perifere en 26-45% van de portale bloed afnamen waren positief voor de 

aanwezigheid van circulerende tumorcellen. Significant minder circulerende tumorcellen 

werden gevonden tijdens laparoscopische chirurgie. Dit kan mogelijk verklaard worden 

door de gekozen benadering (mediaal naar lateraal). Fluorescentie in Situ Hybridisatie 

(FISH) werd gebruikt als extra middel om de precieze herkomst van de geïdentificeerde 

cellen te bepalen. Zowel de circulerende tumorcellen als de primaire tumor waren diploïd. 

Alhoewel zowel de primaire tumor als de circulerende tumorcellen hetzelfde cytogenetische 

profiel hebben, geeft dit geen definitief antwoord op de vraag of de geïdentificeerde 

circulerende cellen daadwerkelijk tumorcellen zijn of dat het gaat om normale epitheliale 

cellen die door het chirurgisch trauma in de bloedbaan zijn gekomen.
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