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SAMENVATTING EN CONCLUSIES
 

Het onderzoek in het eerste deel van dit proefschrift richt zich op laparoscopische chirurgie en 

‘enhanced recovery after surgery’ (ERAS) of ‘fast track’ programma’s bij patiënten die een electieve 

resectie ondergaan voor een colorectaal carcinoom.  

Hoofdstuk 1 beschrijft een systematische review waarin we de kwaliteit van leven na open en 

na laparoscopische colorectale chirurgie vergelijken. Er werden 9 gerandomiseerde studies 

geincludeerd in het review, met in totaal 2263 patiënten die geopereerd waren aan zowel 

benigne als maligne aandoeningen. In alle studies was de postoperatieve kwaliteit van leven op 

verschillende momenten vastgesteld aan de hand van gevalideerde vragenlijsten. In 4 studies werd 

geen enkel verschil aangetoond in kwaliteit van leven en in 5 studies lieten enkele subschalen van 

vragenlijsten een betere kwaliteit van leven zien na laparoscopische chirurgie. De conclusie was 

dat er geen klinisch relevante verschillen in kwaliteit van leven waren tussen patiënten die open of 

laparoscopisch geopereerd waren.

Tussen 2005 en 2009 heeft de gerandomiseerde LAFA studie (laparoscopy and/ or fast track 

versus open and/ or standard care) gelopen in 9 Nederlandse ziekenhuizen. In deze studie werden 

400 patiënten geïncludeerd die een electieve colon resectie ondergingen voor een adenoom of 

adenocarcinoom van het colon. Deze patiënten werden vervolgens gerandomiseerd voor open of 

laparoscopische chirurgie alsmede voor een ‘fast track’ programma of standaard perioperatieve 

zorg. De resultaten van de LAFA studie lieten zien dat patiënten het snelst herstelden als zij 

laparoscopische chirurgie ondergingen binnen een ‘fast track’ setting. In hoofdstuk 2 beschrijven 

we een regressie analyse, waarbij gekeken werd naar verschillende baseline karakteristieken en 

daadwerkelijk geïmplementeerde fast track elementen in relatie tot opnameduur. De conclusie van 

deze analyse was dat de kortere opnameduur niet viel toe te schrijven aan bepaalde elementen 

op zich. Belangrijker was mogelijk het geprotocolleerd werken. Laparoscopische chirurgie en het 

vrouwelijke geslacht waren significant onafhankelijke voorspellers voor een versneld herstel. 

De lange termijnresultaten van de LAFA studie worden beschreven in hoofdstuk 3 en laten zien dat 

er in 400 patiënten die een colon resectie ondergingen voor een adenoom of adenocarcinoom van 

het colon geen verschil is in totale overleving, ziektevrije overleving en kwaliteit van leven tussen 

de laparoscopische en open groepen. Wel werd er door middel van een logistische regressie 

aangetoond dat open colectomie een significant onafhankelijke voorspeller is voor het ontstaan 

van littekenbreuken (OR 2,4 (95% BI 1,1 - 5,3)) en strengileus (OR 3,7 (95% BI 1,1 - 12,5)) in de 2 

tot 5 jaar na resectie. Gezien de reeds bekende voordelen op korte termijn, en de aangetoonde 

voordelen op lange termijn, verdient laparoscopische colon resectie bij maligne aandoeningen de 

voorkeur.
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In hoofdstuk 4 wordt een serie beschreven van 315 patiënten die in het AMC of in de Gelre 

Ziekenhuizen een resectie ondergingen voor een colorectale maligniteit. In deze patiënten 

is het effect onderzocht van preoperatief colonoscopisch tatoeëren met Oost-Indische inkt 

op de lymfklieropbrengst. Meer lymfklieren kunnen mogelijk leiden tot een betere tumor 

stadiëring. Daarnaast is er onderzocht of het tatoeëren eventueel geschikt zou zijn als 

schildwachtklierprocedure. In de groep patiënten met een preoperatieve tatoeage (n=95) werd een 

grotere lymfklieropbrengst geobserveerd (15 vs. 12 lymfklieren). De sensitiviteit van het tatoeëren 

als een schildwachtklierprocedure was 83%. Echter, er werd slechts in 71% van de getatoeëerde 

patiënten inkt aangetoond in de lymfklieren, derhalve is het nog niet geschikt als schildwachtklier 

procedure. Gezien de betere zichtbaarheid van de tumor tijdens een laparoscopische ingreep en 

de grotere lymfklieropbrengst, is onze aanbeveling om alle patiënten met een colon carcinoom 

preoperatief te tatoeëren.

In het tweede deel van dit proefschrift zijn de effecten van laparoscopie onderzocht bij patiënten die 

een colectomie of een ileo-anale pouch procedure ondergingen voor inflammatoire darmziekten 

(IBD) of familiaire polyposis coli (FAP).

Hoofdstuk 5 is een systematische review waarin de complicaties van laparoscopische en 

open colectomie voor een acute IBD colitis worden vergeleken. In de literatuur waren 9 niet-

gerandomiseerde studies te vinden, met data over in totaal 966 patiënten. Meta-analyse liet zien 

dat er na laparoscopische colectomie minder wondinfecties en minder intra-abdominale abcessen 

voorkwamen dan na open chirurgie. Er was geen verschil in mortaliteit, het aantal patiënten die 

een reoperatie nodig hadden, het aantal patiënten met een ileus of een bloeding. In ervaren 

handen zijn er belangrijke voordelen aan een laparoscopische acute colectomie.

In hoofdstuk 6 wordt een serie van 71 patiënten gepresenteerd die in het AMC een colectomie 

voor acute colitis ondergingen. In deze serie hebben we onderzocht of er risicofactoren aan te 

wijzen zijn voor postoperatieve complicaties. De resultaten laten zien dat het belangrijk is om niet 

te lang te wachten met opereren als medicamenteuze rescue therapie niet blijkt aan te slaan, 

aangezien dit kan leidt tot meer postoperatieve complicaties. Daarnaast hadden de patiënten 

met postoperatieve complicaties een hogere leeftijd en een hoger BMI dan de patiënten zonder 

postoperatieve complicaties. Het hogere BMI was mogelijk een afspiegeling van langer bestaand 

corticosteroid gebruik. 

Hoofdstuk 7 beschrijft een serie van 100 achtereenvolgende patiënten die in 2 tempi een ileo-

anale pouch procedure ondergingen. Allereerst ondergingen deze patiënten een acute colectomie, 

dit gebeurde zowel open als laparoscopisch en zowel in het AMC als in andere ziekenhuizen. Als 

de patiënt eenmaal voldoende hersteld was, werd in een tweede stadium een restproctectomie 
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en aanleg van de ileo-anale pouch uitgevoerd. Het bleek dat patiënten die initieel laparoscopisch 

geopereerd waren, tijdens de tweede procedure minder vaak adhesiolyse ondergingen, 

minder vaak een littekenbreuk correctie nodig hadden en dat deze patiënten ook sneller aan 

restproctectomie met ileo-anale pouch toekwamen.

Eén van de gevolgen van een ileo-anale pouch procedure een verminderde vruchtbaarheid bij 

vrouwelijke patiënten. Waarschijnlijk is dit het gevolg van adhesies aan de tubae uterinae, een 

zogenaamde ‘tuba-factor’. Hoofdstuk 8 beschrijft een cross-sectionele studie die is verricht onder 

alle vrouwen die tussen 1993 en 2009 een ileo-anale pouch procedure ondergingen in het AMC, 

VUMC of UZ Leuven. Van de 179 vrouwelijke patiënten in de vruchtbare leeftijdscategorie, hadden 

er 50 postoperatief nog een kinderwens. Hiervan hadden 23 (46%) patiënten een open ingreep 

en 27 (54%) een laparoscopische ingreep ondergaan. Survival analyse van de ‘tijd tot eerste 

natuurlijke zwangerschap’ liet zien dat vrouwelijke patiënten die een laparoscopische procedure 

hadden ondergaan, postoperatief significant vaker en sneller zwanger zijn geworden. Derhalve 

zouden vrouwen met een kinderwens in de toekomst een laparoscopische procedure moeten 

ondergaan.

Begin 2012 is er door de Cleveland Clinic een prognostisch model ontwikkeld dat postoperatief 

pouchfalen voorspelt. Interne validatie in 3754 patiënten met een ileo-anale pouch, liet een 

Harrell’s concordance index van 0.32 zien (waarbij 0 een perfect voorspellend model is en 0.5 gelijk 

staat aan toeval). In hoofdstuk 9 is er een externe validatie van dit model verricht op een cohort 

van 371 AMC patiënten met een ileo-anale pouch. Er was sprake van pouchfalen bij 20 patienten 

(5,4%). In het initiële model waren er 4 factoren onafhankelijke voorspellers voor pouchfalen: 

een procedure in 2 tempi, een handgelegde anastomose, diabetes mellitus en M. Crohn als 

postoperatieve diagnose. In het AMC cohort, met relatief weinig events, waren een procedure 

in 2 tempi, een handgelegde anastomose en de (pre- en postoperatieve) diagnose M. Crohn 

geassocieerd met pouchfalen. Echter, met een concordance index van 0.42 is het voorgestelde 

model niet bruikbaar in de praktijk.

 

In hoofdstuk 10 wordt een nieuwe techniek beschreven voor patiënten met een naadlekkage van 

een lage naad na ileo-anale pouch of low anterior resectie (LAR). Bij deze serie van 6 patiënten is 

direct na de diagnose naadlekkage gestart met drainage van de holte achter de naadlekkage door 

middel van een endospons®, op korte termijn gevolgd door reparatie van de naad met behulp 

van hechtingen of een ‘over the scope clip’ (OTSC). Het gemiddelde aantal dagen tot sluiting van 

het defect in de naad was 13 dagen. Deze procedure slaagde niet in de enige patiënt die geen 

dubbelloops ileostoma had. Bij de overige 5 patiënten kon het ileostoma na gemiddeld 137 dagen 

opgeheven worden. De techniek biedt mogelijk een zekerder alternatief voor ‘wait and see’ om 

tot naadsluiting te komen.




