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inleiDing

Dit proefschrift beschrijft enkele aspecten van de diagnostiek en behandeling van patiënten 

met een stomp trauma van de buik. In de afgelopen 40 jaar is er veel veranderd in de diag-

nostiek en behandeling van deze patiënten. In het verleden werd vrijwel iedere patiënt met 

een traumatisch letsel van de milt, lever of nier direct geopereerd. Door de lage kans op falen 

is tegenwoordig niet-operatieve behandeling de eerste keuze bij hemodynamisch stabiele 

patiënten. Indien er klinisch en radiologisch tekenen van een recidiefbloeding zijn, waarbij 

operatieve of radiologische (re-) interventies noodzakelijk zijn is er sprake van falen van de 

niet-operatieve behandeling. Hoofdstuk 1 geeft het doel van dit proefschrift en een overzicht 

van de hoofdstukken weer.

Door de verbeterde kwaliteit en beschikbaarheid van de Computer Tomografie (CT) scan en 

de ontwikkelingen van de interventieradiologie kan tegenwoordig een betere keuze gemaakt 

worden voor de juiste behandeling.

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de literatuur over de ontwikkelingen van de 

diagnostiek en behandelopties voor patiënten met een stomp buikletsel. De nadruk ligt op 

de prominente rol van de CT scan en de toepassing van angiografie en embolisatie (AE) in de 

behandeling van deze patiënten.

Deel 1: diagnostiek bij stomp buikletsel

Het eerste deel van dit proefschrift belicht verschillende aspecten van de diagnostische moge-

lijkheden en beschrijft bevindingen van de diagnostiek en de gevolgen voor de patiënt.

Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van een systematische review van de literatuur over de 

waarde van contrast extravasatie op een CT scan bij kinderen met een lever en/of miltletsel na 

stomp trauma van de buik. Negen studies (n=117) gepubliceerd tussen 1985 en 2009, werden 

geincludeerd en geanalyseerd. Zeven studies (n=71) rapporteerden falen van niet-operatieve 

behandeling zonder AE bij 16 kinderen. De gepoolde kans op falen was 28,2%. Twee studies 

(n=46) beschreven falen van niet-operatieve behandeling met AE bij 3 kinderen: de kans op 

falen was 6,5%. Hoewel de studie te weinig statische power had om een definitieve uitspraak 

te kunnen doen, lijkt er een grotere kans op falen van niet-operatieve behandeling bij kinderen 

met contrast extravasatie op de CT scan. De aan- of afwezigheid van contrast extravasatie moet 

worden meegenomen in de beslissing voor de juiste behandeling.

In hoofdstuk 4 worden 3 patiënten met een stomp buiktrauma en een zogenaamd “seatbelt 

sign” (zichtbare striemen van de autogordel) bij lichamelijk onderzoek beschreven. Alle drie 

patiënten vertoonden diverse letsels die zich kunnen voordoen in het geval van een stomp 

trauma van de buik. Bij één patiënt ontstonden de symptomen van intra-abdominaal letsel 

enkele dagen na het ongeval. Indien er een “seatbelt sign” aanwezig is, is er een verhoogde kans 

op intra-abdominaal letsel. Derhalve adviseren wij, op basis van de literatuur en onze eigen 
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bevindingen, om bij patiënten met een ‘seatbelt sign’ een CT scan met intraveneus contrast van 

de buik te verrichten, zelfs als de echografie geen afwijkingen laat zien.

In hoofdstuk 5 onderzochten wij de inter- en intrawaarnemer betrouwbaarheid onder radio-

logen bij de classificatie van miltletsel volgens twee CT-graderingsystemen: het AAST en 

‘Baltimore’ graderingsysteem. In tegenstelling tot het AAST systeem wordt de aanwezigheid 

van vasculair letsel meegewogen in de score van het ‘Baltimore’ graderingsysteem. Eerdere 

studies toonden aan dat het ‘Baltimore’ systeem beter voorspelt of AE dan wel een operatie 

noodzakelijk is. CT scans van 83 patiënten die tussen 1998 en 2008 werden behandeld met 

stomp miltletsel werden retrospectief beoordeeld. De inter- en intrawaarnemer betrouwbaar-

heid van beide graderingsystemen was hoog. Door de integratie van vasculair letsel in de score 

ondersteunt het ‘Baltimore’ systeem in grotere mate de klinische besluitvorming en zou daarom 

in de praktijk vaker gebruikt moeten worden bij de classificatie van het miltletsel.

Hoofdstuk 6 beschrijft een overzicht van de literatuur over de rol van echografie en CT scan in 

het diagnostische traject bij patiënten met stomp miltletsel. De waarde van de aanwezigheid 

van CT kenmerken, zoals contrast extravasatie, een pseudoaneurysma, een arterioveneuze 

fistel of een hemoperitoneum voor de keuze om AE te verrichten, werd besproken. De techniek, 

keuze voor de exacte plaats van de embolisatie (proximale versus selectieve embolisatie), de 

logistiek rondom deze ingreep en complicaties van AE werden besproken.

Deel 2: behandeling van patiënten met stomp buikletsel

In het tweede deel van dit proefschrift worden de resultaten besproken van het niet operatief 

behandelen van patiënten vanwege stomp milt-, lever- en nierletsel in level-1 traumacentra in 

Nederland.

De resultaten van de niet-operatieve behandeling van patiënten met een stomp miltletsel, die 

gedurende de periode 1997 – 2008 werden opgenomen in het Academisch Medisch Centrum 

worden beschreven in hoofdstuk 7. De gegevens uit de prospectieve trauma registratie werden 

gebruikt voor analyse. De studiegroep werd opgedeeld in twee periodes: voor (periode 1) en 

na (periode 2) de introductie van routinematig gebruik van AE. In de tweede periode werd 

een toename van AE en een afname van het aantal operaties gevonden. Het percentage falen 

en behoud van de milt na niet-operatieve behandeling, respectievelijk 17 en 89%, was ver-

gelijkbaar met resultaten van andere studies uit level-1 trauma centra met grotere patiënten 

aantallen. Het percentage falen was hoog bij patiënten met een hooggradig letsel (graad 3 – 5 

letsels volgens de AAST classificatie) gecombineerd met contrast extravasatie en een hemo-

peritoneum. In de tweede periode konden alle patiënten met falen na observatie met succes 

behandeld worden met AE.

Hoofdstuk 8 beschrijft de resultaten van een multicenter cohort studie. Het doel van deze stu-

die was het analyseren van risicofactoren voor het falen van niet-operatieve behandeling van 

stomp miltletsel. Honderd negenenzestig patiënten werden retrospectief geanalyseerd. Het 

percentage falen was 17%. Zeven patiënten, bij wie observatie of AE faalden, konden succesvol 
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worden behandeld met (re-) embolisatie, hetgeen resulteerde in een percentage behoud van 

milt van 91%. In de multivariate analyse waren leeftijd> 50 jaar en AAST gradering van ≥ 3 onaf-

hankelijke risicofactoren voor falen van niet operatieve behandeling. Hoewel de aanwezigheid 

van contrastextravasatie in de literatuur wordt genoemd als een risicofactor voor falen was een 

(intraperitoneale) contrast extravasatie niet significant aantoonbaar geassocieerd met falen 

van niet operatieve behandeling.

In hoofdstuk 9 worden de resultaten van niet-operatieve behandeling van patiënten met trau-

matisch leverletsel voor (periode 1) en na (periode 2) het de introductie van AE beschreven. In 

de tweede periode werden meer patiënten niet operatief behandeld (72 t.o.v. 33% in periode 

1), ondanks de toename van het aantal hooggradige leverletsels in deze periode. Het percen-

tage falen van behandeling, levergerelateerde sterfte en het aantal complicaties waren gelijk 

in beide perioden. De resultaten van behandeling van hooggradige letsels waren aanzienlijk 

verbeterd door het gebruik van AE in periode 2. Leverinfarcten en abcesvorming kwamen 

echter wel vaker voor bij AE dan na een laparotomie.

In hoofdstuk 10 worden de resultaten van een onderzoek gepresenteerd, waarin geanalyseerd 

wordt of de diagnostiek en behandeling van patiënten met stomp nierletsel in een Nederlands 

level-1 trauma centrum plaatsvindt volgens de Europese richtlijnen voor urologisch trauma. Bij 

hooggradige letsels werd vaak afgeweken van de richtlijnen. De belangrijkste bevinding was 

dat patiënten met hooggradig nierletsel in het Nederlandse level-1 trauma centrum vaak suc-

cesvol, dat wil zeggen resulterend in het behoud van de nier, embolisatie ondergaan in plaats 

van een operatieve behandeling, zoals die wordt aanbevolen in de Europese richtlijn. In de 

volgende revisie van de richtlijn zal er daarom meer aandacht moeten zijn voor de rol van AE.

Complicatieregistratie is een belangrijk onderdeel binnen de kwaliteitsbewaking van de gele-

verde zorg. In hoofdstuk 11 beschrijven wij de uitkomsten van een studie naar het voorkomen 

van complicaties na AE van hemodynamisch stabiele patiënten na stomp buik of bekkenletsel. 

Het percentage falen (12%), de incidentie van orgaanspecifieke (19%) en proceduregerela-

teerde complicaties (3%) waren laag. Al deze complicaties konden conservatief dan wel met 

minimaal invasieve ingrepen behandeld worden. Verder bleek dat trauma patiënten die AE 

ondergaan een relatief grote kans (24%) hebben om contrast nefropathie te ontwikkelen. Bij 

deze patiënten moeten adequate preventieve maatregelen worden genomen om deze com-

plicatie te voorkomen.

algemene Discussie

In dit proefschrift worden verschillende aspecten van de diagnostiek en behandeling van pati-

enten met traumatisch letsel van milt, lever en nieren beschreven. In het eerste deel worden 

diverse aspecten en de verandering van de diagnostische mogelijkheden besproken.
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De CT scan heeft een hoge sensitiviteit (90 – 100%) om letsels van de milt, lever, nieren en 

andere geassocieerde (intra-abdominale) letsels te detecteren evenals de aanwezigheid en de 

exacte lokalisatie van contrastextravasatie. Door de verbetering van de CT scan is het mogelijk 

om parenchymateus letsel en vasculaire letsels, welke geassocieerd zijn met verhoogde kans 

op falen, beter en met meer detail vast te stellen. Dit lijkt een voordeel voor de patiënt, omdat 

hierdoor een betere keuze voor behandeling gemaakt kan worden. Met andere woorden: om 

falen van niet operatief management te voorkomen. Bij kinderen met miltletsel en contrastex-

travasatie op CT-scan werd een tendens gezien naar meer falen van niet operatieve behande-

ling.

De vraag is of elke hemodynamisch stabiele patiënt met een intraparenchymateuse contrast-

extravasatie op de CT-scan moet worden behandeld met AE. Contrastextravasatie werd in de 

multivariate regressie analyse niet geïdentificeerd als onafhankelijke risicofactor voor het falen 

van niet-operatieve behandeling bij patiënten met miltletsel. De CT-scan is tot op heden niet 

in staat om onderscheid te maken welke patiënt bij voorkeur conservatief, met AE dan wel 

operatief behandeld moet worden. Deze beslissing moet altijd gebaseerd zijn op de combina-

tie van de volgende factoren: de klinische situatie en fysiologische respons van de patiënt na 

resuscitatie, de bevindingen van CT scan en de aanwezigheid van faciliteiten en expertise in 

het ziekenhuis.

In het tweede deel van dit proefschrift bleek dat het slagingspercentage van niet-operatieve 

behandeling in level-1 trauma centra in Nederland hoog is met percentages rond de 90%. 

Deze resultaten zijn in overeenstemming met de literatuur. De resultaten tonen aan dat AE 

een waardevolle aanvulling is op de conservatieve behandeling met observatie en dat door 

deze toevoeging de kans op succesvolle niet-operatieve behandeling de laatste jaren sterk 

is toegenomen. Het merendeel van de patiënten bij wie niet-operatieve behandeling en/

of AE faalde hadden hooggradige letsels in combinatie met een contrastextravasaat en een 

hemoperitoneum. Uit deze studies bleek eveneens dat na de invoering van AE de mortaliteit 

en morbiditeit verminderd was. Niet-operatieve behandeling heeft zodoende geleid tot het 

sparen van mensenlevens en behoud van de (immuunfunctie van de) milt.

Hoewel het gebruik van AE heeft geleid tot een beter slagingspercentage van niet-operatieve 

behandeling, is er nog steeds discussie over de exacte plaats van AE, met name bij patiënten 

met een hooggradig letsel.

Toekomstige studies zullen zich vooral moeten richten op het voorkomen van falen van 

niet-operatieve behandeling en optimalisatie van de criteria voor selectie welke patiënten in 

aanmerking komen voor observatieve behandeling, angiografie en embolisatie dan wel ope-

ratieve behandeling. Een goed opgezet gerandomiseerd klinisch onderzoek heeft de voorkeur, 

maar is lastig uitvoerbaar vanwege de aard van de traumapopulatie. Op dit moment wordt er 

door onze research groep een Delphi-studie uitgevoerd onder een panel van onafhankelijke 

internationale experts met als doel overeenstemming te verkrijgen over deze vragen.




