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Samenvatting 

Dit manuscript richt zich op de ontwikkelingen in de minimaal invasieve 
chirurgische behandelingen van onderbuikperitonitis. De eerste sectie 
behandelt onderzoek naar de behandeling van acute appendicitis. De tweede 
en grootste sectie behandelt perforaties van het sigmoïd, en in het bijzonder 
onderzoek naar een nieuwe behandeling bij geperforeerde diverticulitis: 
laparoscopische peritoneale lavage als alternatief voor resectie van het 
sigmoïd. 
De derde en laatste sectie richt zich op complicaties die kunnen optreden 
door het gebruik van trocars bij laparoscopie. 

Deel 1: behandeling van acute appendicitis 

In de eerste sectie kijken we naar de complicaties van laparoscopische 
appendectomie. Hoofdstuk 1 beschrijft een grote retrospectieve studie 
naar de verschillen tussen open en laparoscopische appendectomie. Hierbij 
is vooral gekeken naar de complicaties die op de lange termijn na de 
operatie kunnen optreden. Uit de studie bleek geen verschil tussen de twee 
operaties op de lange termijn: in de open groep traden niet significant meer 
gevallen op van littekenbreuk of adhesies. Op de korte termijn waren er wel 
significante verschillen: in de laparoscopische groep traden significant vaker 
abdominale abcessen op. Deze abcessen leidden tot meer diagnostiek en 
reïnterventies. Een duidelijke oorzaak voor dit verschil is er niet. Mogelijk 
zorgt de stompsluiting met endoloops bij laparoscopische appendectomie 
tot meer faecale contaminatie. Dit zou meerdere oorzaken kunnen hebben. 
De endoloop kan van de stomp afglijden, of de loop wordt dermate strak 
aangetrokken dat er ischaemie van de stomp ontstaat. Ook zorgt de endoloop 
sluiting ervoor dat een groter mucosaal oppervlak in verbinding staat met 
het abdomen [1].
Deze mogelijke oorzaken zouden uit de weg gegaan kunnen worden 
door het routinematig gebruik van de endostapler. Uit meerdere, kleine, 
gerandomiseerde studies is gebleken dat appendectomie met de endostapler 
zou kunnen leiden tot minder abdominale abcessen [1]. In hoofdstuk 
2 wordt een grote retrospectieve studie beschreven, waarin het gebruik 
van endoloops bij laparoscopische appendectomie wordt vergeleken 
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met het gebruik van de lineaire endostapler. Uit deze studie blijkt, dat het 
routinematig gebruik van de endostapler zou kunnen zorgen voor een lager 
aantal abdominale abcessen en wondinfecties. De verschillen in deze studie 
waren echter klein en niet significant. Omdat de endostapler veel duurder 
is dan endoloops, lijkt het routinematig gebruik van de endostapler niet 
kosten-effectief. 
Het is in Nederland gangbaar dat na appendectomie het preparaat 
standaard door de patholoog wordt onderzocht. Bij de appendix wordt 
routine histopathologie in de eerste plaats gedaan, om maligniteiten 
uit te sluiten. De carcinoïde tumor en het adenocarcinoom zijn bekende 
maligniteiten van de appendix. Daarnaast kunnen ook andere bevindingen 
in het appendix preparaat worden gedaan, zoals endometriose, parasitaire 
aandoeningen, granulomatose en benigne tumoren [2]. Met het oog op 
mogelijke conservatieve behandeling van appendicitis in de toekomst, lijkt 
het waardevol om de prevalentie van aberrante bevindingen te onderzoeken. 
Uit hoofdstuk 3 blijkt, dat bijzondere bevindingen bij histopathologisch 
onderzoek van de appendix zeldzaam zijn. In 0.7% van de gevallen wordt 
een tumor opgespoord, waarvan een minderheid maligne is. Het is gebleken 
dat endometriose, parasitaire infectie en granulomatose slecht herkend 
worden tijdens de operatie. 
Daarnaast werd uit de gevonden artikelen niet duidelijk wat de klinische 
consequenties zijn geweest van de gevonden afwijkingen. De meeste patiënten 
met endometriose, parasitaire infectie of granulomatose ondergingen verder 
onderzoek of behandeling. Alle patiënten met een maligne aandoening 
ondergingen verder onderzoek of behandeling. Bij de meeste patiënten met 
een benigne tumor werd geen verder onderzoek gedaan. Uit deze review kan 
niet worden opgemaakt of routinematige histopathologie van het appendix 
preparaat nuttig is. 

Deel 2: behandeling van geperforeerde diverticulitis 

Perforatie van een darm is een ziektebeeld dat gevreesd wordt door 
chirurgen. Als faeces terecht kunnen komen in de abdominale holte, leidt 
dit vaak tot een ernstig zieke patiënt waarbij een acute ingreep vereist is. 
Perforaties van het sigmoïd vormen hierop geen uitzondering. Hoewel het 
overgrote deel van de patiënten de ziekte zal overleven, is een grote operatie 
nodig om het aangedane darmdeel te receseren, en is de aanleg van een 
stoma in de meeste gevallen onvermijdelijk [3]. 
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In hoofdstuk 4 hebben we gekeken naar de etiologie van sigmoïdperforaties. 
Hiervoor hebben we 325 patiënten bestudeerd die in de periode tussen 2000 
en 2011 in drie ziekenhuizen in Nederland een operatie hebben ondergaan 
voor een perforatie van het sigmoïd. Hieruit bleek dat geperforeerde 
diverticulitis de meest voorkomende oorzaak is van een sigmoïdperforatie. 
Andere oorzaken waren iatrogene schade, ischaemie, en maligniteit. Zowel 
pre-existente, niet-colon maligniteit als systemische behandeling met 
corticosteroïden waren gerelateerd aan geperforeerde diverticulitis in een 
vijfde van de patiënten. Een zichtbare perforatie werd vaker waargenomen 
bij patiënten met een andere benigne oorzaak van de perforatie dan 
diverticulitis. Wij hebben geconcludeerd dat jongere leeftijd en een zichtbare 
perforatie van het sigmoïd, zowel peroperatief als bij histopathologie, de 
verdenking op een niet-diverticulaire oorzaak van de perforatie moet doen 
toenemen. In deze studie werden geen pre- en peroperatieve kenmerken 
gevonden die wijzen op maligniteit of ischaemie. Als voor een strategie 
zonder resectie wordt gekozen, moet altijd een colonoscopie worden gedaan 
om maligniteit uit te sluiten. 

Geperforeerde diverticulitis is een ernstig ziektebeeld. Een patiënt met deze 
ziekte dient vaak dezelfde dag te worden geopereerd. Daarbij wordt het 
sigmoïd gereseceerd en in de meeste gevallen wordt een stoma aangelegd. 
Tot voor kort bestonden er twee behandelopties. Bij de één wordt het 
sigmoïd gereseceerd en wordt het colon uitgeleid als eindstandig colostoma. 
Deze behandeling wordt de Hartmann procedure genoemd. Bij de andere 
optie wordt het sigmoïd gereseceerd en worden colon en rectum direct met 
elkaar verbonden door middel van een anastomose. Hierbij wordt vaak een 
dubbelloops ileostoma aangelegd, ter bescherming van de naad [3]. 
Bij beide operaties kan het stoma na enige tijd weer worden opgeheven, 
hoewel het opheffen van het eindstandig colostoma een veel grotere ingreep 
is dan het opheffen van het dubbelloops ileostoma. 
Beide operaties worden in Nederland veel toegepast. Welke van de twee 
opties wordt gekozen, hangt af van de toestand van de patiënt, van de 
vitaliteit van de darm en van de ervaring van de chirurg. Een minder ervaren 
chirurg zal eerder kiezen voor de Hartmann procedure, omdat hierbij geen 
gevaar bestaat voor naadlekkage. Daarom zal ook bij een patiënt in matige 
conditie sneller een Hartmann procedure worden gedaan dan resectie met 
primaire anastomose. 
De morbiditeit- en mortaliteitscijfers van beide procedures zijn hoog: de 
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sterfte varieert in de literatuur tussen 10 en 20%, de morbiditeit tussen 24 
en 43% [3,4].
Vanwege de vele factoren die meespelen in de keuze van de behandeling, is niet-
gerandomiseerd onderzoek naar de beide methoden lastig te interpreteren. 
Vrijwel alle beschikbare literatuur duidt er op dat morbiditeit en mortaliteit 
lager zijn na sigmoïdresectie met primaire anastomose. Dit verschil wordt 
nog groter, als de complicaties van de continuïteitshersteloperatie worden 
meegerekend. Echter, omdat in niet-gerandomiseerd onderzoek sterke 
selectie optreedt van patiënten, is het tot op heden niet duidelijk welke 
operatie de voorkeur verdient. In hoofdstuk 5 beschrijven wij een studie, 
waarbij we de twee operaties hebben vergeleken in een multivariaat 
model, waarbij we ook naar de intra-operatieve bevindingen en bestaande 
predictiemodellen hebben gekeken. Uit deze studie blijkt, dat noch het 
type operatie, noch de intra-operatieve bevindingen, noch de bestaande 
predictiemodellen voorspellend zijn voor de kans op overlijden. 

Sinds 1996 bestaat er een nieuwe behandeloptie voor geperforeerde 
diverticulitis [5]. Het gaat om een minimaal invasieve procedure, waarbij de 
buik, en het sigmoïd in het bijzonder, laparoscopisch wordt geïnspecteerd. Er 
dient te worden uitgemaakt of er sprake is van pathologie van het sigmoïd, 
of een macroscopische perforatie kan worden geïdentificeerd, en of er een 
purulente dan wel faecale peritonitis bestaat. Als het blijkt te gaan om een 
geperforeerde diverticulitis waarbij geen macroscopische perforatie of 
faecaliën worden gezien, kan de nieuwe behandeling worden geprobeerd. 
Bij deze behandeling wordt het sigmoïd in situ gelaten, en wordt het 
abdomen slechts schoongespoeld met een aantal liter warm fysiologisch 
zout. Vervolgens wordt een drain achtergelaten, waarna de procedure kan 
worden beëindigd. 
Bestaat echter een macroscopische perforatie, dan wordt gedacht dat dit 
zichzelf niet zal helen. Bij deze selectie van patiënten wordt een resectie van 
het sigmoïd voorgeschreven, om verdere faecale uitvloed tegen te gaan. 
Sinds het eerste artikel uit 1996 zijn meerdere kleine en grote series 
verschenen over deze behandeling. In hoofdstuk 6 hebben wij deze studies 
nader geanalyseerd in een systematische review. Bij een totaal aantal van 
231 patiënten is gebleken dat laparoscopische lavage voor geperforeerde 
diverticulitis een zeer veelbelovende behandeling is. Het succespercentage 
van de behandeling bedroeg 95.7%. Minder dan 2% van de patiënten 
overleed, en slechts bij 10.4% trad morbiditeit op. 
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Er moeten kanttekeningen bij de geïncludeerde studies worden geplaatst. 
Het ging veelal om case series, waarbij vermoedelijk een hoge mate van 
selectiebias is opgetreden. Dit is ook af te zien aan het grote aantal patiënten 
met Hinchey II diverticulitis. Dit is een groep patiënten met een groot 
diverticulair abces, waarbij in de regel geen operatie nodig is. Het is dus 
goed te verklaren dat de resultaten van deze studie veel gunstiger zijn dan 
de cijfers die we kennen over de behandeling met Hartmann procedure of 
resectie met primaire anastomose. 
Toch biedt deze laparoscopische behandeling een aantrekkelijk alternatief. 
Zelfs als blijkt, dat morbiditeit en mortaliteit bij deze behandeling niet 
verschillen van die van een resectie, dan nog is deze behandeling gunstiger, 
omdat bij de meeste patiënten geen laparotomie nodig is, en ook geen stoma 
hoeft te worden aangelegd. 
Daarom besloten wij ook zelf deze nieuwe behandeloptie onder de loep 
te nemen. Hoofdstuk 7 beschrijft een landelijk onderzoek, waarbij alle 
patiënten die in verschillende Nederlandse ziekenhuizen behandeling met 
laparoscopische lavage hebben ondergaan zijn gebundeld tot één studie. 
Tien ziekenhuizen bleken al ervaring te hebben opgedaan met de nieuwe 
procedure, en hebben in totaal 50 patiënten met deze methode behandeld. 
De resultaten laten een negatiever beeld zien dan de getallen uit onze 
systematische review. Er trad aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit op in 
deze studie. Bij tien patiënten was een reoperatie geïndiceerd, waarbij vijf 
patiënten zijn komen te overlijden. Niettegenstaande deze slechte resultaten, 
was lavage een succesvolle behandeling voor de meeste patiënten, waarbij 
de aanleg van een stoma of primaire anastomose achterwege kon blijven. 
Verder onderzoek is van groot belang om vast te stellen of laparoscopische 
lavage veiliger en effectiever is dan sigmoïdresectie. 
Tegelijkertijd is het zaak om uit te zoeken welke van de twee vormen 
van sigmoïdresectie is aangewezen voor de behandeling van faecale 
peritonitis. Hierover biedt de literatuur geen uitsluitsel, omdat in alle niet-
gerandomiseerde onderzoeken sterke selectie van patiënten is opgetreden. 
Deze twee vraagstukken zullen de komende jaren gelijktijdig worden 
onderzocht in een gerandomiseerde studie. Hoofdstuk 8 beschrijft de 
studie-opzet van dit onderzoek, dat onder de titel “Ladies trial” vanaf medio 
2010 patiënten includeert met geperforeerde diverticulitis. Dit onderzoek 
wil aantonen dat laparoscopische lavage bij patiënten met een purulente 
peritonitis zal leiden tot 15% lagere morbiditeit plus mortaliteit dan 
behandeling met sigmoïdresectie. Tegelijkertijd wil deze studie aantonen 
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dat bij patiënten met faecale peritonitis het type operatie geen invloed heeft 
op het mortaliteitscijfer. De hypothese van de studie is dat sigmoïdresectie 
met primaire anastomose leidt tot 30% hogere stomavrije overleving. Het 
mortaliteitscijfer zal voor beide operaties gelijk zijn, maar het ileostoma bij 
een sigmoïdresectie met primaire anastomose zal vaker worden opgeheven 
dan het Hartmann colostoma in het jaar na de operatie. 

Deel 3: complicaties van trocars 

In de derde sectie wordt ingegaan op de complicaties van laparoscopische 
chirurgie. Hoewel laparoscopisch opereren bij sommige operaties 
grote voordelen biedt, zijn er ook complicaties specifiek verbonden aan 
laparoscopie [6]. 
In hoofdstuk 9 wordt gekeken naar trocar poort hernia: littekenbreuk die 
ter hoogte van de trocar poort kan optreden na een laparoscopische operatie. 
Het onderzoek richt zich op de prevalentie en op mogelijke oorzaken van een 
dergelijke hernia. Na inclusie van 22 artikelen werd een prevalentie gevonden 
van 0,5%. Hoewel geen meta-analyse kon worden gedaan, zijn verschillende 
risicofactoren geïdentificeerd die de kans op trocar poort hernia verhogen. 
De drie belangrijkste zijn het gebruik van scherpe, piramidale trocars, van 
12mm trocars, en een lange operatieduur. Om hernia’s te voorkomen, zouden 
alle poorten vanaf 10mm moeten worden gesloten, met meenemen van alle 
wandlagen. Daarbij zouden langzaam oplosbare hechtingen moeten worden 
gebruikt. 
Behalve trocar poort hernia bestaan er ook andere complicaties van 
laparoscopische chirurgie, bijvoorbeeld perforatie van een arterie of een 
hol orgaan. Deze complicaties kunnen ernstige gevolgen hebben. Met een 
systematische review volgens de Cochrane methode hebben we onderzocht 
welke trocar types de kleinste kans op complicaties veroorzaken. Het 
protocol voor deze review hebben we, in afwachting van publicatie van de 
resultaten in de Cochrane Database, beschreven in hoofdstuk 10. 

References

1. Kazemier G, in ’t Hof KH, Saad S et al. Securing the appendiceal stump in laparoscopic 
appendectomy: evidence for routine stapling? Surg Endosc 2006; 20:1473–1476

2. Matthyssens LE, Ziol M, Barrat C, Champault GG. Routine surgical pathology in general 
surgery. Br J Surg 2006; 93:362–8.

3. Salem L, Flum DR. Primary anastomosis or Hartmann’s procedure for patients with 
diverticular peritonitis? A systematic review. Dis Colon Rectum 2004; 47(11):1953-1964



181

4. Constantinides VA, Tekkis PP, Athanasiou T et al. Primary resection with anastomosis vs. 
Hartmann’s procedure in nonelective surgery for acute colonic diverticulitis: a systematic 
review. Dis Colon Rectum 2006; 49:966–81.

5. O’Sullivan GC, Murphy D, O’Brien MG, Ireland A. Laparoscopic management of generalized 
peritonitis due to perforated colonic diverticula. Am J Surg 1996: 171(4):432-434

6. Jansen FW, Kapiteyn K, Trimbos-Kemper T, Hermans J, Trimbos JB. Complications of 
laparoscopy: a prospective multicentre observational study. British Journal of Obstetrics 
and Gynaecology 1997;104:595–600.




