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SAmENvATTING 

In dit proefschrift staat evaluatie van de waarde van preoperatieve galwegdrainage bij 
patiënten met een pancreas- of periampullair carcinoom centraal. Andere aspecten 
van hepatopancreaticobiliare chirurgie die werden onderzocht omvatten het logische 
continuüm van het stellen van de diagnose en indicatie tot chirurgisch interveniëren, 
tot het evalueren van zowel korte- als lange termijn uitkomsten. Waar van toepas-
sing hebben wij getracht onze resultaten te beschouwen in het licht van het IDEAL 
stappenplan van chirurgische innovatie en evaluatie van het Balliol Colloquium, 
een internationaal consensus document betreffende de organisatie van chirurgisch 
onderzoek. Dit proefschrift bestaat deels uit basaal experimentele studies, deels uit 
een kritische evaluatie van de literatuur en deels uit evaluatie van retrospectieve en 
prospectieve (multicentrische, gerandomiseerde) patiëntengroepen.

Het proefschrift is opgebouwd rondom de volgende vijf thema’s; Wat is de waarde 
van preoperatieve galwegdrainage bij het pancreascarcinoom? (Deel 1) Hoe definië-
ren en registreren we complicaties die kunnen optreden bij pancreaschirurgie en wat 
is de invloed van complicaties op overleving? (Deel 2) Hoe kan chronische pancreati-
tis chirurgisch behandeld worden, wat zijn de resultaten en wat bepaalt de uitkomst? 
(Deel 3) Wat is het optimale diagnostische algoritme voor pancreas- en periampul-
laire maligniteiten en wat zijn belangrijke prognostische variabelen voor de overle-
ving na chirurgie? (Deel 4) Wat is het perspectief van de patiënt op de chirurgische 
behandeling van aandoeningen van het pancreas, wat zijn de door de patiënt gerap-
porteerde uitkomsten, en wat is de associatie tussen deze uitkomsten en overleving? 
(Deel 5) Thematisch divers geven de verschillende delen van het proefschrift hier-
mee een goed beeld van de multimodale aspecten van de hepatopancreaticobiliaire 
chirurgie. 

De afdeling chirurgie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amster-
dam heeft een lange traditie en ervaring in het behandelen van hepatopancreatico-
biliare ziekten. Het AMC fungeert als één van de grootste tertiaire verwijscentra in 
Nederland voor deze aandoeningen. Hoewel het een relatief zeldzame ziekte entiteit 
betreft bieden de omvangrijke patiëntengroepen, welke continue in een prospec-
tieve database geregistreerd worden, de mogelijkheid uiteenlopende hypothesen te 
analyseren en te testen. Onderzoek in dit proefschrift werd verricht in de periode 
2006-2011 in nauwe samenwerking met de afdelingen radiologie, gastro-enterologie, 
interne geneeskunde, pathologie, medische psychologie, en klinische epidemiologie 
en biostatistiek van het AMC. Voor de multicentrische studies kon worden samen-
gewerkt met de afdelingen chirurgie en gastro-enterologie van de diverse participe-
rende centra.

Uitdagend geponeerd appelleert de titel van het proefschrift [Challenging Dog-
mas in Pancreatic Surgery; Het betwisten van dogma’s in de pancreaschirurgie] aan 
de kritische evaluatie van gevestigde opvattingen in de toegepaste praktijk van de 
pancreaschirurgie. Immers, tal van chirurgische procedures en conventies over hoe 
de patiënt behandeld dient te worden zijn vaak het resultaat van aloude tradities en 
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opvattingen zonder dat zij gestoeld zijn op gedegen onderzoek (‘evidence-based sur-
gery’). De bewering beperkt zich niet tot de pancreaschirurgie, in de werkervaring 
van de auteur kan deze ook geëxtrapoleerd worden naar andere differentiaties bin-
nen de chirurgie. Hoewel het concept van ‘evidence-based medicine’ grofweg 15-20 
jaar geleden geïntroduceerd werd, is het volgen van dit principe binnen de chirurgie 
zeker nog geen vanzelfsprekendheid; ‘eminence-based’ surgery is nog veelvuldig de 
dagelijkse praktijk. Samengevat onderstreept dit uitstekend de behoefte die de initia-
tors van het Balliol Colloquium voelden om de evaluatie van onze werkwijzen binnen 
de chirurgie te standaardiseren met als hoger doel de beste zorg te leveren voor onze 
patiënten. 

In de hiernavolgende discussie volgt een samenvatting van onze belangrijkste 
bevindingen per hoofdstuk voor elk van de vijf thema’s. Relevante aspecten voor 
de klinische praktijk komen aan bod en mogelijkheden voor toekomstig onderzoek, 
voortvloeiend uit de bevindingen van dit proefschrift, worden geopperd en toegelicht.

Deel I: Rol van Preoperatieve Galwegdrainage bij Pancreaskoptumoren
Van oudsher bestond de associatie dat chirurgie bij icterische patiënten een verhoogd 
risico op postoperatieve complicaties gaf; preoperatieve galwegdrainage om de icte-
rus te doen afnemen leek een logische stap om de postoperatieve uitkomst te verbe-
teren. 

De samenvatting in HOOFDSTUK 2 geeft aan dat in oudere (dier)experimen-
tele studies galwegdrainage vrijwel zonder uitzondering is geassocieerd met gun-
stige uitkomsten: verbeterde leverfunctie en voedingsstatus, reductie in systemische 
endotoxemie en cytokine release met als gevolg een verbeterde immuunrespons. In 
deze studies werd eveneens een reductie in de postoperatieve mortaliteit waargeno-
men. In de laatste 10-15 jaar hebben klinische studies echter een opmerkelijke ver-
andering in het voordeel van preoperatieve galwegdrainage in de behandeling van 
pancreaskanker met obstructie-icterus gerapporteerd. Oorspronkelijk beschouwd als 
nuttige interventie bleek uit meer recente studies dat het routinematig verrichten 
van preoperatieve galwegdrainage niet de gewenste verbetering in uitkomst ople-
verde. Het probleem is dat de best beschikbare evidence grotendeels verouderd of 
methodologisch insufficiënt is, waardoor de kracht van de bewijslast en daarmee de 
consequenties voor de klinische praktijk sterk beperkt blijven.

Galzouten zijn potente detergentia en worden nauwgezet gereguleerd. Galwegob-
structie door tumoren in de pancreaskop leiden tot accumulatie van galzouten in de 
lever. Deze accumulatie brengt een adaptieve respons op gang, die gericht is op het 
minimaliseren van hepatocellulaire schade door de novo galzoutsynthese te redu-
ceren en secretieroutes te stimuleren. HOOFDSTUK 3 toont aan dat er een sterke 
expressie van hepatisch FGF19, normaal afwezig in de lever, en verhoogd plasma 
FGF19 bestaat in patiënten met extrahepatische cholestase. Aangezien FGF19 contro-
lerende doelgenen voor galzoutsynthese downreguleert kunnen deze aanpassingen 
betrokken zijn in een bepaalde vorm van zelfprotectie tegen leverschade in geval van 
obstructie-icterus.
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In HOOFDSTUK 4 tonen we aan dat in cholestatische patiënten sprake is van 
lagere concentraties van de plasma vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren II en 
VII, terwijl protrombinetijd (PT), geactiveerde partiële tromboplastine tijd (aPTT), 
en factor V onveranderd bleken. Ondanks de verminderde aanmaak van vitamine 
K-afhankelijke stollingsfactoren, was de trombine aanmaak verhoogd, mogelijk 
door de systemische inflammatoire respons bij patiënten met obstructie-icterus. De 
hemostatische veranderingen door cholestase werden bijna volledig hersteld door het 
uitvoeren van preoperatieve galwegdrainage.

HOOFDSTUK 5 beschrijft de resultaten van de DROP studie (preoperatieve 
DRainage versus directe OPeratie-strategie). In deze multicentrische, gerandomi-
seerde studie werden 202 patiënten met obstructie-icterus en een serumwaarde van 
totaal bilirubine van 40-250 μmol/l gerandomiseerd naar preoperatieve galwegdrai-
nage voor 4-6 weken gevolgd door operatie (n=106), of directe operatie binnen 1 week 
na diagnose (n=96). De primaire uitkomstmaat van de studie was het optreden van 
ernstige complicaties tot 120 dagen na randomisatie, gedefinieerd als elke ernstige 
complicatie gerelateerd aan de drainageprocedure of de chirurgische behandeling. 
Significant minder patiënten in de directe-operatiegroep kregen complicaties: 37 
(39%) tegen 75 (74%) in de drainagegroep (relatief risico [RR]: 0.54; 95%-betrouw-
baarheidsinterval [BI]: 0.41-0.71; P<0.001). In de drainagegroep was galwegdrainage 
succesvol bij 96 patiënten (94%) na één of meerdere pogingen, complicaties traden 
op bij 47 patiënten (46%). Complicaties gerelateerd aan chirurgie traden op bij 35 
patiënten (37%) in de directe-operatiegroep tegen 47 (47%) in de drainagegroep (RR: 
0.79; 95%-BI: 0.57-1.11; P<0.14). Sterfte en opnameduur waren niet significant ver-
schillend tussen beide groepen.

Zoals volgt uit HOOFDSTUK 5 dient preoperatieve galwegdrainage niet routi-
nematig verricht te worden om complicatiereductie te bereiken. Drainage vanwege 
secundaire argumenten (v.b. logistiek, wachtlijsten, geplande neo-adjuvante behan-
deling) kan een optie zijn in geselecteerde gevallen. Het noodzakelijk uitstellen van 
de chirurgische behandeling in geval van preoperatieve galwegdrainage, een mini-
male periode van 4 weken drainage is vereist voor normalisering van belangrijke 
synthese- en afbraakfuncties van de lever, zou kunnen leiden tot meer gevorderde 
tumorstadia bij exploratie. In theorie kan dit het resectiepercentage negatief beïnvloe-
den en leiden tot een verslechterde overleving. In HOOFDSTUK 6 werden de twee 
eerder beschreven behandelstrategieën vergeleken, waarbij we vonden dat toewijzing 
aan de strategie met galwegdrainage inderdaad leidde tot een significant langer inter-
val tot chirurgie (correlatiecoëfficiënt: 0.861, P<0.001). Het resectiepercentage, 60 
van 89 (67%) patiënten in de directe operatiegroep versus 53 van 89 (58%) in de 
galwegdrainagegroep, was echter niet significant verschillend (P=0.20). Significante 
prognostische variabelen voor algehele overleving van de gehele groep waren tijd tot 
chirurgie (hazard ratio [HR]: 0.90, 95%-BI: 0.83-0.97), resectie (HR 0.26, 95%-BI: 
0.18-0.37), hoge serumwaarden totaal bilirubine (>200; HR 1.72, 95%-BI: 1.06-2.78), 
en complicaties van de behandeling (HR 1.44, 95%-BI: 1.00-2.08). 
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Deel II: Complicaties Geassocieerd met Pancreaschirurgie 
HOOFDSTUK 7 beschrijft een incidentie van 9% van chyleuze ascites na pancrea-
schirurgie volgens een nieuwe definitie. Klinisch significante chyleuze ascites (graad 
B en C) treedt op in 4% van de gevallen volgens een nieuw opgesteld classificatie-
systeem. De diagnose werd gesteld op postoperatieve dag 6 (mediaan; interquartile 
range [IQR] 5-8), frequent volgend op het starten met een normaal dieet. Vrouwelijk 
geslacht (odds ratio [OR] 1.79; 95% BI 1.05-3.03) en chronische pancreatitis bij patho-
logisch onderzoek (OR 2.52; 95% BI 1.19-5.32) waren onafhankelijke variabelen geas-
socieerd met het ontstaan van chyleuze ascites. In alle gevallen was het instellen van 
een aangepast dieet afdoende. Het geïsoleerd voorkomen van chyleuze ascites was 
geassocieerd met een significant verlengde opnameduur (P=0.002).

In HOOFDSTUK 8 tonen we aan dat toepassing van consensus definities van 
complicaties, vergeleken het ons oude registratiesysteem, leidt tot een hogere inci-
dentie van complicaties; postpancreatectomie bloeding (PPH) in 51 (8%) patiënten 
volgens International Study Group on Pancreatic Surgery (ISGPS) definities versus 
19 (3%) patiënten volgens de oude definitie; lekkage van de pancreaticojejunostomie 
(POPF) in 116 (18%) patiënten versus 81 (13%) patiënten; vertraagde maagontledi-
ging (DGE) in 430 (69%) tegen 162 (26%) patiënten. Het classificatiesysteem van 
ernst van complicaties geeft een bruikbaar inzicht in de klinische implicaties van 
de complicaties, maar voor POPF en PPH kon geen belangrijk verschil in uitkomst 
en behandeling aangetoond worden tussen patiënten zonder complicatie en zij die 
voldeden aan graad A [lichtste graad van complicaties]. Voor alle drie de complicaties 
ISGPS graad B en C correspondeerden met een verlengde opnameduur: voor PPH 
graad B 17 dagen versus graad C 32 dagen versus 14 dagen voor patiënten met graad 
A of geen complicatie (P<0.001); POPF 22 en 36 dagen versus 13 dagen (P<0.001); 
DGE 10 en 20 dagen versus 33 dagen (P<0.001). Iedere graad C complicatie was geas-
socieerd met het hoogste risico op mortaliteit.

De prognostische uitkomststudie in HOOFDSTUK 9 toont aan dat majeure com-
plicaties na pancreasresectie voor kanker onafhankelijk geassocieerd zijn met een 
verslechterde overleving. De mediane overleving voor het pancreasadenocarcinoom 
was 22 (IQR 18-25) maanden na een ongecompliceerd verlopen ziekenhuis opname 
tegen 16 (13-19) maanden bij patiënten met majeure chirurgische complicaties 
(P=0.021). Multivariabele Cox regressieanalyse toonde aan dat microscopische irradi-
caliteit (R1), complicaties, en adjuvante therapie onafhankelijke voorspellers zijn voor 
recidivering van de ziekte. Binnen de R1 groep was de overleving voor patiënten met 
complicaties nog slechter; 10 (IQR 8-11) versus 19 (IQR 15-22) maanden voor patiënten 
zonder complicaties (P<0.001). Bij patiënten met een R1 resectie waren het optreden 
van complicaties de enige onafhankelijke voorspeller voor een korter tijdsinterval 
tot overlijden (HR 1.96; 95% BI: 1.16-3.30). Complicaties hadden geen invloed op de 
overleving bij patiënten met een periampullair carcinoom. 
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Deel III: Chirurgische Behandeling van Chronische Pancreatitis
Continue verbeteringen in beeldvormende technieken, alsook een beter begrip 
van de pathofysiologie van chronische pancreatitis en het ontstaan van pijn, heb-
ben geleid tot een meer consciëntieuze selectie van patiënten, die voordeel kunnen 
hebben van chirurgie voor pijn bij chronische pancreatitis. De literatuurstudie in 
HOOFDSTUK 10 benadrukt dat het type chirurgische interventie afhangt van de 
aanwezigheid van dilatatie van de ductus pancreaticus, het niveau van obstructie, de 
aanwezigheid van een inflammatoire massa en het optreden van complicaties van de 
ziekte (v.b. pseudycystevorming, maaguitgangsstenose). De rol van endoscopische 
behandeling, populair geworden als minimaal-invasieve eerstelijnsbehandeling, lijkt 
beperkt en is minder effectief dan chirurgie. Bovendien lijkt het vroeg in het beloop 
van de ziekte chirurgisch interveniëren ziekteprogressie te kunnen remmen of zelfs 
tot staan te brengen.
De observationele cohortstudie in HOOFDSTUK 11 beschrijft multimodale uitkom-
sten van de AMC ervaring met 223 patiënten die chirurgisch behandeld werden 
voor chronische pancreatitis. De chirurgische behandeling was toegesneden op de 
individuele anatomische afwijkingen als hiervoor beschreven. Mediaan 63 maanden 
(range 14-268) na behandeling rapporteert 68% van de patiënten geen pijn meer te 
hebben, 19% heeft matige pijn en 12% heeft nog ernstige pijnklachten. Preoperatief 
dagelijks opiaatgebruik (OR: 3.04; 95% BI: 1.09-8.49) en een groot aantal vooraf-
gaande endoscopische procedures (OR: 3.89; 95% BI: 1.01-14.9) waren geassocieerd 
met persisterende ernstige pijn. Vergeleken met referentiewaarden bleef fysieke 
meer dan mentale kwaliteit van leven beperkt (P<0.05). Bij follow-up bleek dat endo-
criene insufficiëntie voorkwam bij 57% van de patiënten en exocriene insufficiëntie 
bij 77%. 20 maanden (IQR 10-51) na chirurgie ondergingen 26 van de 223 patiënten 
(12%) één of meer electieve reoperaties. 
In HOOFDSTUK 12 beschrijven we een systematische literatuurstudie van 827 arti-
kelen naar het vóórkomen van pancreasinsufficiëntie bij patiënten die chirurgisch 
behandeld zijn voor pijn bij chronische pancreatitis. Afhankelijk van het type chi-
rurgische interventie werd variërend een risico op preoperatieve endocriene insuf-
ficiëntie beschreven, vermoedelijk als gevolg van de ziekte zelf, van 22.2 procent 
(pancreassstaart-resectie), tot 23.0 (pancreaticojejunostomie) en 36.7 procent (pan-
creaskop-resectie). Postoperatief nam dit toe tot respectievelijk 55.6 procent, 41.9 pro-
cent en 51.9 procent. Diabetes de novo na chirurgie werd voornamelijk beschreven 
in studies met een langere follow-up (>2 jaar). Pancreasinsufficiëntie is prevalent in 
patiënten die chirurgisch behandeld zijn voor pijn bij chronische pancreatitis en is 
progressief. In hoeverre insufficiëntie door chirurgisch interveniëren komt, danwel 
het gevolg is van progressieve ziekte, is niet goed aan te geven vanwege grote hetero-
geniteit in beschikbare studies met zeer wisselende follow-up duur.
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Deel IV: Diagnose en Prognose van Hepatopancreaticobiliaire Ziekten
De waarde van endoscopische ultrasonografie (EUS) voor diagnose en locoregionale 
stagering van vermoedelijke pancreaskoptumoren is regelmatig geëvalueerd, echter 
niet in de rol van add-on test na een negatieve CT. In HOOFDSTUK 13 evalueerden 
wij de diagnostische accuratesse van EUS in het detecteren van solide laesies van het 
pancreas na een negatieve CT of na een negatieve of inconclusieve CT. De resultaten 
werden vergeleken met een ‘single imaging’ strategie (alleen CT). CT detecteerde 
een solide laesie in 198 van 335 geïncludeerde patiënten (59%) waarvan in 189 (95%) 
gevallen een (pre)maligne laesie bleek. CT was inconclusief of negatief voor 137 (41%) 
patiënten. Hiervan ondergingen 106 (77%) patiënten een EUS, die een laesie toonde 
in 63 (59%) patiënten waarvan 53 (84%) een (pre)maligne laesie bleek te hebben. Van 
de 43 patiënten alwaar EUS geen laesie kon aantonen hadden uiteindelijk 10 (23%) 
patiënten alsnog een (pre)maligne laesie. Een diagnostische strategie met EUS ná 
een negatieve CT had een sensitiviteit van 90%, EUS na een negatieve of inconclu-
sieve CT gaf de hoogste stijging in sensitiviteit ten opzichte van ‘single imaging’ 
(96% versus 72%, P<0.001)

In HOOFDSTUK 14 vatten we de resultaten samen van de herbeoordeling van 75 
van 160 (46.9%) pathologische preparaten van patiënten met een adenocarcinoom 
van de papil van Vater en tumorpositieve lymfklieren. De relatie tussen extracap-
sulaire lymfklierbetrokkenheid en tumorstadium alsook de prognostische beteke-
nis werd onderzocht. Bij 44 van de 75 patiënten (59%) bleek sprake van extracap-
sulaire lymfklierbetrokkenheid. Mediane algehele overleving voor patiënten met 
intra- versus extracapsulaire lymfklierbetrokkenheid was respectievelijk 30 versus 18 
maanden (P=0.015), de vijfjaarsoverleving 20% versus 9 %. Patiënten zonder lymf-
klierbetrokkenheid kenden een overleving van 59%. Extracapsulaire lymfklierbe-
trokkenheid en tumordifferentiatie waren onafhankelijke prognostische variabelen 
voor overleving. Voor patiënten met tumorpositieve lymfklieren was extracapsulaire 
lymfklierbetrokkenheid de enige significante prognostische variabele voor recidive-
ring van de ziekte na een radicale resectie (R0). De aanwezigheid van extracapsulaire 
lymfklierbetrokkenheid identificeert een subgroep van patiënten met een significant 
slechtere overleving.

Teneinde de prognostische waarde van tumorlocatie van het extrahepatische cho-
langiocarcinoom op overleving te evalueren, onderzochten wij 175 patiënten die een 
potentieel curatieve resectie hadden ondergaan. De uitkomststudie in HOOFDSTUK 
15 beschrijft een ziektespecifiek overlijdensrisico voor het gehele cohort van 83%, 
58% en 26% na respectievelijk 1, 2 en 5 jaar. Vijfjaarsoverleving per tumorlocatie 
was 42% voor proximale, 23% voor mid en 19% voor distale cholangiocarcinomen, 
maar locatie an sich was geen onafhankelijke, significante voorspeller (P=0.06). Een 
nieuw ontwikkeld predictiemodel met alle prognostische variabelen en een gere-
duceerd model met alleen lymfklierstatus, microscopisch tumorresidu en tumor-
differentiatie, voorspelden overleving iets beter dan het conventionele TNM-model 
(Tumor Node Metastasis) (respectievelijke concordance indices 0.65, 0.66 en 0.63). 
Wij ontwikkelden een prognostisch nomogram op basis van deze informatie.
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Deel V: Patient-Gerappporteerde Uitkomsten na Pancreaschirurgie
In HOOFDSTUK 16 wordt een samenvatting gegeven van een studie waarin we de 
gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (KvL) en behandelvoorkeur evalueerden 
onder patiënten van de DROP studie. Van de 73 geincludeerde patiënten ondergingen 
38 (52%) vroege chirurgie en 35 (48%) preoperatieve galwegdrainage. De verbetering 
in algehele gezondheidstoestand na behandeling ten opzichte van voor de behande-
ling was significant binnen beide behandelarmen (P=0.002), echter zonder verschil 
tussen beide groepen (P=0.16). Ook voor 13 andere KvL domeinen verbeterden beide 
groepen in gelijke mate. Alleen voor de levergerelateerde symptoomschaal (jeuk, 
geelzucht) verbeterden patiënten die preoperatieve galwegdrainage hadden onder-
gaan significant beter (P=0.02), terwijl vroeg geopereerde patiënten een iets hogere 
tevredenheid met de algehele behandeling rapporteerden (P=0.09). Het merendeel 
van de patiënten gaf aan, zowel voor aanvang van de behandeling (80%) als na de 
behandeling (76%), vroege chirurgie te prefereren als behandelstrategie indien de 
mogelijkheid tot kiezen buiten studieverband bestond. Vanuit het perspectief van 
KvL kunnen beide strategieën als equivalent beschouwd worden. De voorkeur van de 
patiënten gaat echter uit naar vroege chirurgie, een argument voor standaardisatie 
van deze strategie.

In HOOFDSTUK 17 evalueerden we de prognostische waarde voor overleving van 
preoperatieve en vroege postoperatieve KvL na pancreaschirurgie. In het multivaria-
bele preoperatieve model was de symptoomscore pancreasgerelateerde pijn een onaf-
hankelijke voorspeller voor ziektespecifieke overleving (P=0.009), gewichtsverlies 
was voorspellend voor algehele overleving (P=0.009). In het multivariabele posto-
peratieve model waren de KvL-schaal vermoeidheid (P=0.013), chirurgische compli-
caties (P=0.008), en microscopisch tumorresidu (P<0.001) voorspellers voor ziek-
tespecifieke en algehele overleving bij patiënten, die resectie van de tumor hadden 
ondergaan. Voor patiënten die palliatieve chirurgie vanwege irresectabele ziekte had-
den ondergaan was de symptoomschaal een veranderd stoelgangpatroon (P=0.05) 
de enige KvL voorspeller, die een trend naar significantie vertoonde. Geselecteerde 
KvL symptoomschalen bleken onafhankelijke voorspellers van overleving te zijn, 
naast conventionele klinische en pathologische karakteristieken. Deze bevindingen 
zouden in aanmerking genomen dienen te worden als pancreaschirurgie overwogen 
wordt, en bieden de mogelijkheid tot het accurater voorspellen van overleving van de 
individuele patiënt. 

HOOFDSTUK 18 presenteert de lange termijn uitkomsten van 108 patiënten, die 
een resectie ondergingen van een primaire cysteuze laesie van het pancreas. Van 
deze serie bleken 77 patiënten (73%) een resectie van een benigne laesie te hebben 
ondergaan. Overleving en operatiegerelateerde morbiditeit zijn belangrijke uitkom-
sten van chirurgische behandeling, maar in een patiëntengroep met een hoog aantal 
benigne resecties is lange termijn KvL een andere vitale uitkomst. Na een mediane 
follow-up van bijna 5 jaar waren de generieke fysieke en mentale KvL scores gelijk of 
zelfs beter ten opzichte van een gezonde referentiepopulatie. Onafhankelijke voor-
spellers voor een goede gezondheidstoestand ten tijde van follow-up waren (jonge) 
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leeftijd (P<0.5) en resectie van een maligne laesie (P<0.05), terwijl voor goede gas-
trointestinale KvL mannelijk geslacht (P<0.1), beperkte uitgebreidheid van de resec-
tie (P<0.05), endocriene insufficiëntie (P<0.05) en werkgelegenheid (P<0.05) signifi-
cante predictoren waren. Wij concluderen dat, gezien de excellente KvL uitkomst, het 
uitvoeren van een chirurgische behandeling in deze patiëntengroep gerechtvaardigd 
is zodra de medische indicatie voor resectie van een pancreascyste vastgesteld is. 

CONCLUSIES EN TOEKOmSTPERSPECTIEvEN

Onze belangrijkste bevindingen (Tabel 1) en de veronderstelde implicaties voor de 
klinische praktijk worden toegelicht in de volgende overeenkomende paragrafen. 
Suggesties voor toekomstig onderzoek, voortvloeiend uit onze resultaten, worden 
eveneens gegeven.

Deel I: Rol van Preoperatieve Galwegdrainage bij Pancreaskoptumoren
Wij hebben aangetoond dat preoperatieve galwegdrainage niet als routine procedure 
verricht dient te worden en zelfs potentieel schadelijk is voor patiënten. Definitief 
bewijs heeft uiteindelijk de langbestaande controverse over het veronderstelde voor-
deel van preoperatieve galwegdrainage beslecht. Deze uitkomst is een uitstekend 
voorbeeld van kritische evaluatie van een procedure, waarvan de historische concep-
tuele bewijslast (IDEAL stadium 1), hoewel goed voorstelbaar op pathofysiologische 
gronden, uiteindelijk gefalsificeerd wordt in de beoordelingsfase (IDEAL stadium 3) 
met behulp van up-to-date gerandomiseerde trialdata. Het is interessant dat alter-
natieve argumenten, anders dan het medisch bewezen nut voor de procedure, reeds 
naar voren gebracht worden om het toepassen van de procedure te rechtvaardigen.1 
Logistiek en wachtlijsten, soms onvermijdbaar, zouden factoren kunnen zijn, die 
de beslissing om over te gaan tot preoperatieve galwegdrainage kunnen beïnvloe-
den. Andere argumenten kunnen zijn een noodzakelijk langer diagnostisch traject 
met laparoscopie (op indicatie) of het instellen van neo-adjuvante therapie. Niettemin 
dient in onze opinie de organisatie van gezondheidszorg ingericht te worden ter opti-
malisatie van de uitkomst (vroege chirurgie is de logische optie) in plaats van het op 
rigide wijze dicteren van de uitkomst (preoperatieve galwegdrainage als noodzaak). 

Met het falsificeren van de hypothese dat preoperatieve galwegdrainage van 
gunstige invloed is op de uitkomst, is surveillance de volgende stap in de evaluatie 
(IDEAL stadium 4). Wij hebben in dit proefschrift aangetoond dat, bezien vanuit het 
perspectief van overleving, beide behandelstrategieën veilig zijn. Met het in ogen-
schouw nemen van regionale variaties zal verder beschrijvend onderzoek en auditing 
gericht moeten zijn op het in kaart brengen van de haalbaarheid van een vroege 
operatiestrategie en de lange termijn uitkomsten van deze strategie buiten onder-
zoeksverband.

Wanneer preoperatieve galwegdrainage niet vermijdbaar is, geplande neo-adju-
vante therapie lijkt het meest plausibele argument, hebben wij gesuggereerd dat 
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metalen stents (self-expandable metal stents; SEMS) gebruikt kunnen worden ter 
overbrugging tot chirurgische behandeling. In palliatieve setting is duidelijk gewor-
den dat SEMS duurzamer zijn (minder complicaties zoals occlusie, cholangitis etc.) 
dan plastic stents. Kritiek op onze studie was vooral gericht was op het gebruik van 
plastic stents als mogelijke verklaring voor het hoge aantal drainagegerelateerde 
complicaties. De toepassing van SEMS voor preoperatieve galwegdrainage bij het 
pancreascarcinoom is echter nooit prospectief onderzocht en tot op heden nauwe-
lijks toegepast voor deze indicatie. De lopende STENT studie (trialregister nummer: 
NTR3142) is ontworpen om de toepassing van SEMS voor deze indicatie te evalueren 
en te valideren. 

Wij hebben aangetoond dat preoperatieve galwegdrainage verstoorde bloedstol-
lingparameters als gevolg van obstructie-icterus herstelt tot normale waarden. Deze 
veranderde hemostase, beschouwd als één van de grootste risico’s van obstructie-
icterus, leidde in ons studiecohort niet tot meer complicaties. Wij includeerden ech-
ter geen patiënten met vergevorderde ziekte en zeer hoge bilirubine serumwaardes 
(>250 μmol/L). Toekomstige studies naar de precieze waarde van preoperatieve gal-
wegdrainage bij deze patiënten zijn geïndiceerd, alsook zij die een zeer uitgebreide 
leverresectie moeten ondergaan, zoals bij hilaire cholangiocarcinomen. Voor de laat-
ste categorie patiënten geldt dat er geen gerandomiseerde series bestaan die behan-
delstrategieën met of zonder preoperatieve galwegdrainage vergelijken.

Het aantonen van een adaptieve respons voor regulatie van de galzouthomeostase 
bij extrahepatische cholestase en de rol van FGF19 hierin zijn belangrijke nieuwe 
bevindingen. In de toekomst zou bezien kunnen worden of en hoe FGF19 expressie 
van andere genen beïnvloedt, en of FGF19 ook betrokken is bij de adaptieve respons 
in chronische cholestatische leverziekten zoals primaire biliaire cirrhose en primair 
scleroserende cholangitis.

Deel II: Complicaties Geassocieerd met Pancreaschirurgie 
Chyleuze ascites na pancreaschirurgie is een relatief milde complicatie, goed te 
behandelen met dieetmaatregelen, maar kan leiden tot een verlengde opnameduur. 
Een niet eerder bestaande definitie met graderingsysteem, om de ernst van de com-
plicatie te beter te kunnen beschouwen, wordt in dit proefschrift gegeven. 

Het toepassen van ISGPS consensus definities voor drie prevalente en majeure 
complicaties na pancreatoduodenectomie geeft een stijging in registratie van com-
plicaties ten opzichte van het oude registratiesysteem. Het gekoppelde gradering-
systeem geeft een transparant inzicht in de ernst en klinische consequenties van de 
geregistreerde complicaties, welke voorheen niet beschikbaar was. Enkele inconsis-
tenties en het feit dat de implicaties van graad A complicaties frequent niet verschilt 
van een ongecompliceerde ziekenhuisopname, zijn facetten die in verder onderzoek 
uitgewerkt dienen te worden. 

Een belangrijk punt van aandacht is dat het doel van consensus definities voor 
complicaties inhoudt het erkennen en zonder voorwaarden of aanpassingen toepas-
sen van de definities om een eerlijke vergelijking tussen centra mogelijk te maken. 
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Opmerkelijk genoeg heeft naast de ISGPS een andere studiegroep eveneens een 
classificatiesysteem voor ernst van complicaties opgesteld (Clavien-Dindo classifica-
tie).2-4 Zowel dit systeem als het ISGPS systeem is al in een aantal publicaties over 
pancreaschirurgie toegepast, waarmee het eerder onderkende probleem [geen trans-
parante vergelijking tussen centra door (te) heterogene definities van complicaties] 
zich opnieuw voordoet.5-9 Toekomstige studies zijn nodig om de beide systemen te 
vergelijken, maar focussen idealiter op het vinden van consensus tussen de systemen 
met als uiteindelijk doel ontwikkeling van één allesomvattend registratiesysteem. 
Een politieke oplossing naast alleen een wetenschappelijke basis is hiervoor waar-
schijnlijk noodzakelijk.

Ernstige chirurgische complicaties zijn onafhankelijk voorspellend voor een 
beperktere overleving na pancreatoduodenectomie voor het pancreascarcinoom, 
echter niet voor periampullaire carcinomen. Deze associatie geldt nog sterker voor 
patiënten die resectie hebben ondergaan, waarbij sprake is van microscopisch tumor-
residu. Deze bevinding onderstreept het voortdurend belang het risico op complica-
ties bij deze majeure chirurgie te minimaliseren, v.b. door centralisatie, zorgvuldige 
patiëntselectie, in een poging de beste kansen op ziektevrije overleving te bieden. 
Of immunologische patiëntgerelateerde factoren de groei van microscopisch tumor-
residu of -recidief bevorderen, en daarmee de mogelijkheid bieden voor gerichte 
interventie, moet voor deze patiënten onderzocht worden in toekomstige studies.

Deel III: Chirurgische Behandeling van Chronische Pancreatitis
Voor het toekomstperspectief van patiënten met chronische pancreatitis is het ade-
quaat stellen van de diagnose in een vroeg beloop van de ziekte cruciaal, omdat 
duidelijk is dat vroeg chirurgisch interveniëren in het ziektebeloop progressie van 
de ziekte kan vertragen of zelfs tot staan brengen. De best beschikbare bewijslast, 
aangevuld met lange termijn uitkomsten (IDEAL stadium 4) toont aan dat chirurgie 
in uitkomst superieur is vergeleken met endoscopische therapie voor patiënten met 
chronische pancreatitis zonder inflammatoire massa in de pancreaskop.12;13 Gestan-
daardiseerde, prospectieve registratie van elk nieuw ziektegeval, bij voorkeur in 
nationaal verband zoals eerder gesuggereerd door onze groep, helpt bij het verschaf-
fen van optimale zorg aan patiënten met chronische pancreatitis.10 Onze suggestie 
heeft in Nederland geleid tot de oprichting van de nationale Chronische Pancreatitis 
REgistratie (CARE). Conform het IDEAL stappenplan (stadium 3) is de hypothese dat 
vroeg opereren gunstig is, zoals beschreven in descriptieve series, de centrale studie-
vraag in de lopende ESCAPE trial: Early Surgery versus optimal Current step-up 
prActice for chronic PancrEatitis, a multi-centre randomized controlled trial (Dutch 
Trial Registry Number: NTR2794).11 

De meerwaarde van het uitvoeren van een op maat gesneden chirurgische 
behandeling voor chronische pancreatitis, m.a.w. geen pancreaskopresectie bij een 
diameter van minder dan 4 cm, wordt ondersteund door excellente tot redelijke pati-
entgerapporteerde uitkomsten. Bovendien lijkt het uitvoeren van een chirurgische 
drainageprocedure tot een beter behoud van pancreasfunctie te leiden dan een pan-
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creaskopresectie. Prospectieve evaluatie en registratie, incluis baseline metingen 
van pijn en KvL met gevalideerde vragenlijsten, zou deze hypothese verder kunnen 
bekrachtigen. Het percentage non-responders op de operatie zou kunnen dalen op 
het moment dat de pathogenese van neuropathische pijn van het pancreas verder is 
opgehelderd. 

Pancreasinsufficiëntie impliceert significante en progressieve ziektelast bij 
patiënten met chronische pancreatitis, die chirurgisch behandeld zijn voor pijn. De 
heterogene follow-up duur van de beschikbare studies belet het trekken van duide-
lijke conclusies ten aanzien van het risico op insufficiëntie ten gevolge van de ziekte 
of de operatie. De CARE registratie en de ESCAPE trial zouden een antwoord kun-
nen verschaffen. 

Deel IV: Diagnose en Prognose van Hepatopancreaticobiliaire Ziekten
Wij hebben aangetoond dat een diagnostische strategie voor het detecteren van 
solide pancreastumoren met EUS als add-on test na een negatieve of inconclusieve 
CT tot een significante verbetering in accuratesse leidt. Verdere studies dienen onze 
bevindingen extern te valideren, maar ook het kosteneffectiviteitprincipe van deze 
strategie te evalueren. Het management indien beide onderzoeken negatief blijken 
is nog niet duidelijk en dient gedefinieerd te worden gezien het risico op een malig-
niteit van ca. 23%. 

Voor het nauwkeuriger en meer geïndividualiseerd kunnen vaststellen van de 
prognose na een oncologische operatie lijkt het onderzoeken van nieuwe factoren, 
naast bekende pathologische variabelen, nuttig. Voor patiënten met een adenocarci-
noom van de papil van Vater geldt dat tumoruitbreiding buiten het kapsel van de lym-
feklier een subgroep identificeert met een significant slechtere overleving. Vergelijk-
baar met het oesofaguscarcinoom dient naar onze mening dit aspect geïncludeerd 
te worden in het standaard pathologisch onderzoek.14 Verdere studies naar correlatie 
tussen overleving en deze factor bij andere typen tumoren in de pancreaskop zijn 
geïndiceerd. 

Voor patiënten die een resectie hebben ondergaan van een extrahepatisch cho-
langiocarcinoom leek een trend te bestaan voor een minder gunstige overleving van 
distale tumoren ten opzichte van proximale of mid-gelokaliseerde tumoren. Locatie 
was echter geen onafhankelijk voorspellende variabele. Een resectie met tumorvrije 
marge was de enige prognostische factor, die gerelateerd was aan de operatie. In het 
bijzonder voor mid-gelokaliseerde tumoren betekent dit dat voor verbetering van de 
overleving de chirurgische procedure uitgebreid dient te worden met een partiële 
leverresectie of pancreatoduodenectomie, afhankelijk van de precieze locatie van de 
tumor. Een prognostisch model met de variabelen lymfklierstatus, microscopisch 
tumorresidu en tumordifferentiatie was nauwkeuriger in het voorspellen van de 
prognose ten opzichte van de conventionele TNM stagering. Het hiervan afgeleide 
nomogram dient verder extern gevalideerd te worden. 
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Deel V: Patient-Gerappporteerde Uitkomsten na Pancreaschirurgie
Het uitvoeren van preoperatieve galwegdrainage ter verlichting van de symptomato-
logie van obstructie-icterus, v.b. anorexia, pruritus, abdominale pijn, vertaalde zich 
niet in een significant betere gezondheidsgerelateerde KvL. Vanuit dit perspectief 
lijken een vroege operatiestrategie en een strategie met preoperatieve galwegdrai-
nage bij patiënten met een pancreascarcinoom equivalent. Bovendien vonden wij dat 
patiënten zelf in grote meerderheid vroeg chirurgisch ingrijpen prefereren.

Het toepassen van gezondheidsgerelateerde KvL schalen in de klinische praktijk 
kan helpen bij het nauwkeuriger voorspellen van de prognose op het moment dat 
chirurgie voor het pancreascarcinoom overwogen wordt. Lage preoperatieve pancre-
asgerelateerde pijnscores kunnen bijvoorbeeld beslissend zijn voor het overgaan tot 
chirurgische behandeling. In aanvulling op prognostische variabelen kunnen KvL 
scores in het vroege postoperatieve beloop de individuele vooruitzichten helpen voor-
spellen. Verdere studies met grotere patiëntaantallen zijn nodig om deze nieuwe 
bevindingen extern te valideren en krachtiger predictiemodellen met meer KvL vari-
abelen te helpen ontwikkelen. 

Voor patiënten die een (partiële) resectie van het pancreas hebben ondergaan van-
wege de verdenking op een primaire, maligne pancreascyste is de lange termijn KvL 
uitstekend. Hoewel een behandelstrategie voor deze patiëntengroep met een lage 
drempel tot chirurgisch interveniëren a priori leidt tot een hoog aantal resecties voor 
benigne afwijkingen, zijn zorgen over een negatieve impact op lange termijn uitkom-
sten niet gegrond. De beslissing om over te gaan tot behandeling op het moment dat 
de medische indicatie tot chirurgische resectie is gesteld, is valide. 

Het doel van het meten van KvL in gerandomiseerde studies is het begeleiden 
van toekomstige besluitvorming. Niettemin is gesuggereerd dat, ondanks de toe-
nemende interesse in KvL studies, er een discrepantie bestaat tussen het meten van 
deze uitkomsten en de vertaling ervan in (verandering van) de klinische praktijk.15 

De volgende uitdaging is het hanteren van gezondheidsgerelateerde KvL en 
patiënt gerapporteerde uitkomsten in de dagelijkse chirurgische praktijk. Juist op het 
gebied van de oncologische pancreaschirurgie met de geassocieerde sombere over-
leving kunnen deze kwaliteitsuitkomsten prevaleren boven klinische uitkomsten 
zoals duur van overleving. Het gezamenlijk nemen van een dergelijke beslissing zal 
kunnen leiden tot de hoogste patiënttevredenheid met de behandeling.

In dit licht bezien willen we twee memorabele opinies van patiënten, zoals we 
ontmoet hebben gedurende de inclusietijd van de gerandomiseerde DROP-trial, kort 
toelichten. Na succesvolle stentplaatsing voor galwegdrainage weigerde een patiënte 
verdere chirurgische behandeling. De slechte prognose van pancreaskanker in ogen-
schouw genomen, ook na resectie, had zij de beslissing genomen geen verdere inter-
venties meer te willen ondergaan. Enkele maanden later overleed zij aan de gevolgen 
van gedissemineerde ziekte. Een andere patiënt was verwezen naar ons voor nadere 
diagnostiek naar zijn obstructie-icterus en eventuele trialinclusie. Aangezien hij vol-
deed aan de inclusiecriteria van de studie lootte hij voor preoperatieve galwegdrai-
nage. Echter, voordat stentplaatsing kon plaatsvinden onttrok hij zich aan verdere 
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behandeling. In zijn familie was het een gegeven te overlijden aan ‘geelzucht’ voor 
of op de leeftijd van 65 jaar. Daar hij reeds 71 jaar was waren de bonusjaren naar zijn 
mening reeds achter de rug en had hij gekozen voor geen verdere levensverlengende 
ingrepen. Enkele weken later overleed hij aan de gevolgen van leverfalen. 

EPICRISE

In dit proefschrift hebben we de resultaten gepresenteerd van ruim 5 jaar basaal en 
klinisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de pancreaschirurgie. Tra-
ditioneel ingeslepen behandelingen of gewoonten zijn geëvalueerd, controverse is 
opgeheven, uitkomsten bezien vanuit het perspectief van zowel de behandelaar als 
de patiënt zijn onderzocht met als resultaat vele suggesties voor de klinische praktijk, 
alsook voor toekomstig onderzoek

Pancreas en periampullaire carcinomen zijn relatief zeldzame aandoeningen 
met een slechte prognose. Het chirurgisch behandelen van deze ziekte is beperkt tot 
een minderheid van de patiënten en zelfs dan is genezing uitzonderlijk. In de nabije 
toekomst lijken nieuwe moleculaire markers en ‘whole genome sequencing’ veelbe-
lovend. Deze kunnen mogelijk de oncologische context beter in beeld brengen en 
potentiële therapeutische targets verschaffen.16 Gezien het zeldzaam voorkomen van 
aandoeningen van het pancreas vindt behandeling en evaluatie bij voorkeur plaats 
binnen goed functionerende netwerken, zoals de recent opgerichte Dutch Pancrea-
tic Cancer Group (DPCG) en de Dutch Pancreatitis Study Group. Biobanking (v.b. 
AMC’s BIOPAN, Parelsnoerinitiatief) binnen deze netwerken verschaft de biologi-
sche substraten, die noodzakelijk zijn voor het stimuleren van nieuwe ontwikkelin-
gen op het gebied van multidisciplinair onderzoek.

Tot slot, het proces van chirurgische innovatie is even oud als de chirurgische 
praktijk zelf. Initiatieven tot evaluatie van het chirurgisch handelen binnen een 
gestandaardiseerd stappenplan zijn echter pas van zeer recente datum. Consciën-
tieus en kritisch toepassen van het IDEAL stappenplan van chirurgische innovatie 
en evaluatie is de sleutel tot het verbeteren van chirurgische zorg op een wijze dat 
interventies veiliger en beter worden. 
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Tabel 1 Antwoorden op de 17 studievragen in dit proefschrift.

Hoofdstuk vraag en Antwoord

2 wat is de historische en huidige stand van zaken rond preoperatieve 
galwegdrainage?
Het gebruik van galwegdrainage voor de primaire indicatie, de chirurgische uitkomst 
van de behandeling verbeteren, wordt niet ondersteund door evidence. Toch vindt de 
interventie overal plaats voor secundaire argumenten (logistiek, wachtlijst).

3 Hoe worden serumwaarden van FGF19 door extrahepatische cholestase 
beïnvloedt en wat zijn de aanpassingen in de lever?
In geval van extrahepatische cholestase toont de lever expressie van FGF19, die 
gepaard gaat met verscheidene aanpassingen gericht op het beschermen van de 
lever tegen galzouttoxiciteit. FGF19 zou hierin een rol kunnen spelen.

4 wat is het effect van preoperatieve galwegdrainage op stolling en fibrinolyse in 
geval van ernstige obstructieve cholestase?
Obstructieve cholestase is geassocieerd met een verhoogde stollingsneiging, 
ondanks een verminderde vitamine-K-afhankelijke stollingsfactorsynthese, echter 
vrijwel alle veranderingen kunnen door galwegdrainage teruggedraaid worden.

5 wat zijn de voordelen van preoperatieve galwegdrainage bij patiënten met 
obstructie-icterus door een pancreaskoptumor?
Routinematig verrichte galwegdrainage bij patiënten die geopereerd worden voor 
een tumor in de pancreaskop verhoogt het aantal complicaties.

6 Beïnvloedt noodzakelijk uitstel van de operatie door het verrichten van 
galwegdrainage de overleving?
Bij patiënten met een pancreascarcinoom heeft uitstel van de operatie door 
galwegdrainage voordeel noch nadeel wat betreft overleving.

7 wat is de incidentie, management en uitkomst van chyleuze ascites na 
pancreatoduodenectomie?
Volgens een nieuwe opgestelde definitie bedraagt de incidentie na 
pancreatoduodenectomie 9%. Door tijdige onderkenning kunnen adequate 
dieetmaatregelen de geassocieerde verlengde opnameduur beperken.

8 wat is voor complicaties van pancreaschirurgie de impact van ISGPS consensus 
definities en wat is de waarde van het classificatiesysteem?
Applicatie van de ISGPS definities geeft een stijging in de registratie, maar het 
classificatiesysteem geeft een transparant inzicht in ernst van de complicatie. Dit 
inzicht was tot dusver niet beschikbaar.

9 wat is de invloed van complicaties na pancreaschirurgie voor kanker op 
recidivering en survival?
Ernstige chirurgische complicaties zijn onafhankelijk geassocieerd met een 
verslechterde overleving na pancreatoduodenectomie voor pancreas- maar niet 
periampullair carcinoom. Het effect is nog dramatischer na een irradicale resectie. 

10 wat zijn bepalende overwegingen om over te gaan tot chirurgische behandeling 
van chronische pancreatitis en hoe verhoudt deze therapie zich tot endoscopie?
Type anatomische afwijkingen bepalen het type chirurgische procedure. Lang-
duriger pijnverlichting vergeleken met endoscopie en mogelijk uitstel van ontwikke-
len van pancreasinsufficiëntie zijn overwegingen om chirurgisch te interveniëren.
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11 wat zijn de lange termijn uitkomsten van op maat gesneden chirurgische 
behandeling van chronische pancreatitis?
Deze behandeling geeft uitstekende tot redelijke pijnverlichting. Hoge preoperatieve 
pijnscores, geïllustreerd door dagelijks opiaatgebruik en hoge aantallen eerdere 
endoscopische procedures, zijn geassocieerd met een slechtere uitkomst.

12 Hoe beïnvloedt chirurgie voor chronische pancreatitis de pancreasfunctie?
pancreasinsufficiëntie is frequent voorkomende en significante comorbiditeit na 
pancreaschirurgie. Heterogene studies verhinderen overtuigende conclusies of de 
insufficiëntie het gevolg is van chirurgie of voortschrijdende ziekte.

13 wat is de waarde van endoscopische ultrasonografie voor detectie van het 
pancreascarcinoom?
Endoscopische ultrasonografie als add-on test na een inconclusieve of negatieve CT 
geeft de hoogste stijging in diagnostische accuratesse. 

14 wat is de prognostische betekenis van extracapsulaire lymfklieruitbreiding bij 
patiënten met een adenocarcinoom van de papil van vater?
De aanwezigheid van extracapsulaire lymfklieruitbreiding identificeert een subgroep 
van patiënten met een significant slechtere overleving. Adjuvante therapie lijkt 
hiervoor geïndiceerd.

15 Is locatie van een gereserceerd extrahepatisch cholangiocarcinoom geassocieerd 
met overleving? 
Tumorlocalisatie is geen onafhankelijke voorspeller voor overleving. Een alternatief 
predictiemodel voorspelt overleving beter dan het conventionele TNM-model.

16 wat is de invloed van galwegdrainage voor het pancreascarcinoom op 
gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (KvL)?
KvL in een strategie met galwegdrainage is niet beter of slechter dan directe 
chirurgie. De meerderheid van de patiënten prefereert echter zelf de laatste 
strategie. 

17 wat is de associatie tussen gezondheidsgerelateerde KvL en overleving na 
chirurgische behandeling voor een pancreascarcinoom? 
Preoperatieve en vroeg postoperatieve KvL scores waren, naast gevestigde klinische 
en pathologische variabelen, onafhankelijke prognostische factoren voor overleving. 
Deze informatie kan gebruikt worden voor meer accurate voorspellingen voor 
overleving na behandeling. 

18 wat zijn de gerapporteerde lange termijn KvL en medische uitkomsten na resectie 
van een cysteuze tumor van het pancreas? 
Lange termijn KvL is gelijk aan gezonde referenties, pancreasinsufficiëntie komt 
frequent voor maar heeft geen negatieve invloed op KvL. Deze excellente uitkomst 
rechtvaardigt chirurgische behandeling zodra de medische indicatie voor resectie 
van de tumor is vastgesteld.

Challenging dogmas in pancreatic surgery_007.indd   349 20-9-2012   13:49:48



350

(1) Pisters PW, Lee JE, Vauthey JN, Evans DB. 
Comment and perspective on Sewnath 
and colleagues’ recent meta-analysis of the 
efficacy of preoperative biliary drainage for 
tumors causing obstructive jaundice. Ann 
Surg 2003; 237(4):594-595.

(2) Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Clas-
sification of surgical complications: a new 
proposal with evaluation in a cohort of 6336 
patients and results of a survey. Ann Surg 
2004; 240(2):205-213.

(3) DeOliveira ML, Winter JM, Schafer M, 
Cunningham SC, Cameron JL, Yeo CJ et al. 
Assessment of complications after pancreatic 
surgery: A novel grading system applied to 
633 patients undergoing pancreaticoduo-
denectomy. Ann Surg 2006; 244(6):931-937.

(4) Clavien PA, Barkun J, de Oliveira ML, 
Vauthey JN, Dindo D, Schulick RD et al. 
The Clavien-Dindo classification of surgical 
complications: five-year experience. Ann 
Surg 2009; 250(2):187-196.

(5) Casadei R, Ricci C, Pezzilli R, Morselli-
Labate AM, Calculli L, D’Ambra M et al. The 
usefulness of a grading system for complica-
tions resulting from pancreatic resections: a 
single center experience. Updates Surg 2011; 
63(2):97-102.

(6) Casadei R, Ricci C, Pezzilli R, Calculli L, 
D’Ambra M, Taffurelli G et al. Assessment 
of complications according to the Clavien-
Dindo classification after distal pancreatec-
tomy. JOP 2011; 12(2):126-130.

(7) Welsch T, Borm M, Degrate L, Hinz U, 
Buchler MW, Wente MN. Evaluation of 
the International Study Group of Pancre-
atic Surgery definition of delayed gastric 
emptying after pancreatoduodenectomy 
in a high-volume centre. Br J Surg 2010; 
97(7):1043-1050.

(8) Welsch T, Eisele H, Zschabitz S, Hinz U, 
Buchler MW, Wente MN. Critical appraisal 
of the International Study Group of Pancre-
atic Surgery (ISGPS) consensus definition 
of postoperative hemorrhage after pancrea-
toduodenectomy. Langenbecks Arch Surg 2011; 
396(6):783-791.

(9) Pratt WB, Maithel SK, Vanounou T, Huang 
ZS, Callery MP, Vollmer CM, Jr. Clinical 

and economic validation of the International 
Study Group of Pancreatic Fistula (ISGPF) 
classification scheme. Ann Surg 2007; 
245(3):443-451.

(10) van der Gaag NA, Boermeester MA, Gouma 
DJ. The inflammatory pancreatic head mass. 
Ann Surg 2009; 250(2):352-353.

(11) Ahmed AU, Bruno MJ, Issa Y, Gooszen HG, 
Fockens P, Boermeester MA. [Better pain 
management in chronic pancreatitis through 
early surgery?]. Ned Tijdschr Geneeskd 2012; 
156(5):A4469.

(12) Cahen DL, Gouma DJ, Laramee P, Nio Y, 
Rauws EA, Boermeester MA et al. Long-
term outcomes of endoscopic vs surgical 
drainage of the pancreatic duct in patients 
with chronic pancreatitis. Gastroenterology 
2011; 141(5):1690-1695.

(13) Cahen DL, Gouma DJ, Nio Y, Rauws EA, 
Boermeester MA, Busch OR et al. Endo-
scopic versus surgical drainage of the 
pancreatic duct in chronic pancreatitis. N 
Engl J Med 2007; 356(7):676-684.

(14) Lagarde SM, Reitsma JB, de Castro SM, Ten 
Kate FJ, Busch OR, van Lanschot JJ. Prog-
nostic nomogram for patients undergoing 
oesophagectomy for adenocarcinoma of the 
oesophagus or gastro-oesophageal junction. 
Br J Surg 2007; 94(11):1361-1368.

(15) Blazeby JM, Avery K, Sprangers M, Pikhart 
H, Fayers P, Donovan J. Health-related 
quality of life measurement in randomized 
clinical trials in surgical oncology. J Clin 
Oncol 2006; 24(19):3178-3186.

(16) Demeure MJ, Craig DW, Sinari S, Moses 
TM, Christoforides A, Dinh J et al. Cancer 
of the ampulla of Vater: analysis of the 
whole genome sequence exposes a potential 
therapeutic vulnerability. Genome Med 2012; 
4(7):56.

REFERENCE LIST

In
 C

on
cl

us
io

n

Challenging dogmas in pancreatic surgery_007.indd   350 20-9-2012   13:49:48




