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SAMENVATTING EN CONCLUSIES
 

Galwegletsel is een gevreesde chirurgische complicatie met een geschatte incidentie van 0.5%. 

Galwegletsel is geassocieerd met ernstige morbiditeit, verhoogde mortaliteit en een langdurig 

beperkte kwaliteit van leven. De multidisciplinaire behandeling van patiënten met een galweg-

letsel door gastro-enterologen, radiologen en chirurgen is beperkt beschreven in de literatuur. 

Eerder onderzoek toonde goede behandelingsresultaten bij patiënten met een galwegletsel, 

maar voorspellende factoren voor een goede uitkomst na reconstructieve chirurgie of endo-

scopische stentplaatsing waren tot dusver onbekend. De gerapporteerde goede lange-termijn 

resultaten van de behandeling staan in contrast met de verminderde kwaliteit van leven zoals 

die door patiënten met een galwegletsel wordt ervaren. Daarom is verbetering van de be-

handeling van patiënten met een galwegletsel van groot belang. In het Academisch Medisch 

Centrum in Amsterdam zijn tussen 1990 en 2007 meer dan 600 patiënten met een galwegletsel 

behandeld. Dit proefschrift beschrijft het onderzoek naar de uitkomsten van een multidisci-

plinaire behandeling van patiënten met een galwegletsel, het onderzoek naar de kwaliteit van 

leven in deze specifieke populatie en de ervaring met patiënten die een schadeclaim hebben 

ingediend na een galwegletsel.

Dit deel evalueert de klinische consequenties van galwegletsel. In dit deel worden onder an-

dere de uitkomsten van de chirurgische en endoscopische behandeling van patiënten met een 

galwegletsel geëvalueerd en worden voorspellende factoren voor een succesvolle behandeling 

bepaald. De Inspectie voor de Gezondheidszorg bepaald aan de hand van ‘prestatie-indica-

toren’ de kwaliteit van zorg in Nederlandse ziekenhuizen. Eén van de opgestelde indicatoren is 

gallekkage. Het is twijfelachtig of het percentage gallekkage kan worden gebruikt als indicator 

voor de kwaliteit van zorg.  beschrijft de uiteenlopende consequenties van post-

operatieve gallekkage voor de patiënt, de chirurg en de zorgverzekeraar. De indicator gal-

lekkage is wellicht nuttig als signaalfunctie, maar reflecteert niet de kwaliteit van de geleverde 

zorg van een instelling. 

Galwegletsel wordt in 20-40% gediagnosticeerd tijdens de initiële operatie. Er bestaan ver-

schillende meningen over het te voeren beleid bij peroperatief ontdekt letsel. De belangrijkste 

factor die bij dit beleid een rol speelt is de hoeveelheid weefselverlies van de ductus choledo-

chus, de mate van ontsteking en de diameter van de resterende galweg. Het peroperatief beleid 

kan variëren tussen een simpeler drainageprocedure met directe verwijzing naar een tertiair 

centrum, een directe herstelprocedure van de doorgesneden galwegen (‘end-to-end anasto-

mose’) of een meer ingewikkelde reconstructie van de galweg waarbij er een lis van de darm 
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wordt bevestigd aan de lever (hepaticojejunostomie). Direct herstel middels een end-to-end 

anastomose leidt in 70-80% van de patiënten tot een strictuur van de galwegen, die veelal 

leidt tot reoperatie. Om deze reden heeft de meer ingewikkelde reconstructieve procedure 

de voorkeur van chirurgen met meer ervaring.  toont de uitkomsten van de 

behandeling van patienten (n=56) die in een ziekenhuis elders een end to end anastomose 

ondergingen en bij wie dat heeft geleid tot een gecompliceerd beloop. Zelfs deze geselecteerde 

groep werd in 68% succesvol behandeld zonder reoperatie. Reconstructieve chirurgie na een 

gecompliceerde end-to-end anastomose is een procedure met een lage morbiditeit (8%) en 

zonder mortaliteit. Op basis van dit resultaat beschouwen wij een end-to-end anastomose als 

een goed alternatief voor de peroperatieve behandeling van een galwegletsel mits er niet veel 

weefselverlies is.

Segmenteel letsel van de galwegen komt relatief weinig voor en uitkomsten van een multi-

disciplinaire behandeling van dit type letsel is beperkt beschreven.  beschrijft 

42 patiënten met een dergelijk zeldzaam letsel en toont dat dergelijke letsels moeilijk zijn te 

diagnosticeren. Het interval tussen operatie en diagnose bedroeg gemiddeld 126 dagen. Chiru-

rgische behandeling (n=18) en endoscopische stent therapie (n=16) in deze patiëntengroep 

gaan gepaard met een verhoogde morbiditeit vergeleken met de overige typen galwegletsel. 

(post operatieve abcessen 22% vs. 8%, en niet succesvolle stenttherapie in 25% vs. 4%).

Een transectie van de ductus choledochus dient middels reconstructieve chirurgie te worden 

behandeld. Het was echter onbekend of de timing van de operatie en eventuele therapeutische 

interventies in het ziekenhuis elders een negatieve invloed hebben op de uitkomst van de 

behandeling. In  wordt de uitkomst van 151 reconstructieve operaties beschreven 

en geanalyseerd. In deze patiëntenserie was geen ziekenhuismortaliteit en bedroeg de mor-

biditeit 19%. Een multivariate analyse toont aan dat de volgende factoren een onafhankelijke 

voorspeller zijn voor een slechter resultaat: eerdere interventies in het verwijzend ziekenhuis 

(Odds ratio 4.35, 95% Betrouwbaarheidsinterval 1.12- 16.76) en een operatief herstel binnen 

6 weken na de initiële operatie (OR 5.44, BI 1.2-24.43). 

Eerdere studies beschreven de uitkomsten van endoscopische stenttherapie bij patiënten met 

postoperatieve lekkage of een strictuur van de galwegen. In  zijn de relevante 

studies uit de literatuur samengevat. Uit deze studies blijkt dat 70-95% van dit type galwe-

gletsel succesvol kan worden behandeld middels endoscopische stenttherapie. Enkele studies 

tonen een meerwaarde bij het gebruik van meerdere stents en een agressiever beleid in het di-

lateren van de galwegen bij patiënten met een strictuur van de galwegen. Om de meerwaarde 

van dit beleid te onderzoeken bij de patiënten die zijn behandeld in het Academisch Medisch 

Centrum zijn de uitkomsten van een cohort van 210 patiënten beschreven en geanalyseerd 

in . In totaal ondergingen 67 patiënten endoscopische stent therapie voor een 
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cysticus lekkage, 26 patiënten voor een ductus choledochus lekkage en 110 patiënten voor een 

choledochus strictuur. Het succes van behandeling in patiënten met een cysticus lekkage was 

zeer goed (97%) en goed in patiënten met een strictuur (74%). Factoren die invloed hebben 

op deze uitkomst zijn het aantal stents dat gedurende de eerste procedure kan worden inge-

bracht (OR 3.2 per stent, BI 1.3-8.4), de locatie van het letsel (Bismuth IV, OR 0.04 BI 0.003-

0.52) en endoscopische stent therapie in het ziekenhuis elders (OR 0.24, BI 0.06-0.88). Het is 

opmerkelijk dat een agressiever beleid ten aanzien van het aantal stents bij patiënten met een 

strictuur niet heeft geleid tot een beter resultaat (voor 77% vs. na 66%, p=0.25).

Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat patiënten met een galwegletsel na cholecystec-

tomie een ongeveer 3 keer zo grote kans op sterfte binnen 9 jaar na de operatie hebben als 

patiënten die deze operatie ondergingen zonder een galwegletsel. Deze dramatische bevindin-

gen vormden de aanleiding om de overleving te onderzoeken in het AMC cohort. 

toont het verwijspatroon van patiënten met een galwegletsel. Het percentage van 500 patiënt-

en naar die naar de gastro-enterologie , radiologie en chirurgie zijn verwezen bedroegen 

respectievelijk 66%, 5% en 29%. Na de initiële verwijzing naar het AMC zijn 150 patiënten 

intern verwezen naar een andere afdeling om de behandeling te optimaliseren. De tien-jaars-

overleving van patiënten met een galwegletsel is na behandeling in het AMC gelijk aan de 

overleving van de Nederlandse bevolking (gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht, 89% vs. 88% 

p=0.7). Een multivariate analyse toont aan dat mannelijke patiënten (Hazard Ratio 1.9, 95% 

Betrouwbaarheidsinterval 1.0-3.6) en patiënten bij wie er tijdens de initiële cholecystectomie 

een reconstructie is verricht (HR 2.2, BI 1.1-4.3), een 2 keer zo grote kans hebben op sterfte 

binnen 10 jaar na de operatie dan overige patiënten met een galwegletsel. 

Het goede functionele resultaat na behandeling staat in contrast met de beperkte kwaliteit van 

leven die patiënten met een galwegletsel rapporteerden in eerdere studies. In deel II, getiteld 

‘Quality of life’ worden twee studies beschreven waarin uitgebreid onderzoek is gedaan naar 

kwaliteit van leven in deze patiëntenpopulatie. 

 toont de resultaten van het onderzoek onder 278 galwegletselpatiënten naar 

kwaliteit van leven na een gemiddelde follow up van 5,9 jaar. Kwaliteit van leven in galweg-

letselpatiënten is significant lager in 3 van 8 domeinen vergeleken met patiënten die een 

laparscopische cholecystectomie ondergingen zonder letsel. In 7 van de 8 domeinen scoren 

galwegletselpatiënten significant lager dan de algemene Nederlandse bevolking. Longitudi-

naal onderzoek in 50 patiënten toont geen verbetering van kwaliteit van leven na een langere 

follow up van 5,5 jaar. Het onderzoek toont aan dat de duur van de follow-up, de ernst van 

het letsel, en het type behandeling geen invloed hebben op de kwaliteit van leven. Patiënten 
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die een letselschadeclaim hebben ingediend (n=53, 19%) rapporteren een significant lagere 

kwaliteit van leven dan patiënten die geen claim hebben ingediend. Patiënten aan wie de 

schadeclaim is toegekend rapporteerden vervolgens een significant hogere kwaliteit van leven 

dan patiënten bij wie de claim was afgewezen. In  zijn de sociaaldemografische en 

psychosociale factoren geanalyseerd die van invloed zijn op de kwaliteit van leven bij patiënten 

met een galwegletsel. Tweeënzestig procent van de ondervraagde patiënten meldt klachten die 

zij toewijzen aan het galwegletsel. Een multivariate analyse illustreert dat de beperkte kwaliteit 

van leven weliswaar bepaald wordt door aan het letsel gerelateerde factoren maar nog meer 

door de leeftijd van de patiënt, door de gerapporteerde symptomatologie, door de co-morbi-

diteit, door de stabiliteit van persoonlijkheid en door het verlies van controle over de eigen 

gezondheid. 

Galwegletsel is voor 19% van de patiënten die in het AMC zijn behandeld, aanleiding om 

een schadeclaim in te dienen tegen de betrokken chirurg of het ziekenhuis. Voor chirurgen, 

ziekenhuizen en verzekeraars is het van belang om inzicht te krijgen in de prevalentie van 

schadeclaims na een galwegletsel. Daarnaast is het onbekend welke patiëntenkarakteristieken 

geassocieerd zijn met het indienen van een schadeclaim.  toont aan dat het per-

centage claims is niet toegenomen over de periodes 1991-1995 (19%), 1996-2000 (18%) en 

2001-2005 (20%). Patiëntenkarakteristieken die geassocieerd zijn met het indienen van een 

schadeclaim zijn: jongere leeftijd, ernst van het letsel, chirurgische behandeling, werkzaam 

zijn ten tijde van de initiële cholecystectomie en terecht komen in de ziektewet. Een complete 

transectie van de galweg is een onafhankelijke voorspeller voor het indienen van een schade-

claim (OR 7.53, 95% BI 1.85-30.63, p=0.005). 

Om meer inzicht te krijgen in de Nederlandse procedure rondom een schadeclaim na een 

galwegletsel is onderzoek verricht bij de grootste aansprakelijkheidsverzekeraar voor medische 

instellingen (MediRisk). Het resultaat van dit onderzoek is beschreven in . Eén 

op de 1250 laparoscopische cholecystectomieën in Nederland leidt tot een schadeclaim als 

gevolg van een galwegletsel. Uit de 133 beschikbare schadeclaims waren er 88 afgesloten na 

een procesduur van mediaan 2 jaar. Tweederde (61/88) van de claims is afgewezen en in de 

16 toegewezen claims bedroeg de financiële compensatie mediaan € 9.826,-. De hoogte van 

de compensatie was significant geassocieerd met verlate diagnostiek, verlate diagnose, en een 

relaparotomie in het initiële ziekenhuis. Tot slot beschrijft dit proefschrift in  de 

inter-observer variabiliteit van getuigen-deskundigen in een letselschadezaak na een galweg-

letsel. Dertien getuigen-deskundigen hebben tien letselschade casus beoordeeld. In één van de 

tien casus waren de deskundigen het unaniem eens. In zeven van de tien casus was het hoogste 
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percentage overeenstemming 53% of minder. In letselschade zaken waarin de patiënt was 

overleden als gevolg van het galwegletsel werd vaker geoordeeld dat er sprake was van nalatig 

handelen (p=0.02). Dit oordeel was niet geassocieerd met een verlate diagnose of een ernstiger 

type letsel. 

Dit proefschrift beschrijft de impact van een chirurgische complicatie vanuit een klinisch, 

psychosociaal en sociaaleconomisch perspectief. Galwegletsel is een ernstige complicatie van 

een laparoscopische cholecystectomie. Een multidisciplinaire behandeling van patiënten met 

een galwegletsel door gastro-enterologen, radiologen en chirurgen biedt een goed lange-ter-

mijn resultaat. Factoren die een positieve invloed hebben op het behandelingsresultaat zijn: 

verwijzing naar een tertiair centrum, reconstructieve chirurgie in een ‘delayed’ setting en het 

inbrengen van meerdere stents gedurende de eerste endoscopische behandeling van een gal-

wegstrictuur. Desondanks zijn, als gevolg van het onverwachte verloop na de galblaasverwij-

dering, de verlengde opnameduur en de soms laat gestelde diagnose, de emotionele en fysieke 

beperking bij patiënten langdurig meetbaar. 

Dit proefschrift toont een relatie aan tussen de kwaliteit van leven bij patiënten met een gal-

wegletsel en het indienen van een schadeclaim, hoewel de causaliteit onduidelijk blijft. Is het 

de beperkte kwaliteit van leven die patiënten doet besluiten om een schadeclaim in te dienen 

of heeft het juridische proces een negatieve invloed op het welzijn van de patiënt? Het is ook 

mogelijk dat er sprake is van wederzijdse invloeden. 

Chirurgen dienen zich bewust te zijn van de mogelijkheid aansprakelijk te worden gesteld 

voor de schade na een galwegletsel. Eerlijke communicatie en adequate verslaglegging van 

de operatie en postoperatieve diagnostiek en interventies voorkomen mogelijk een lang en 

schadelijk letselschadeproces. Schadeclaims als gevolg van een galwegletsel worden in twee-

derde van de gevallen afgewezen en indien aansprakelijkheid wordt erkend, is de financiële 

vergoeding relatief laag. Deze bevindingen rechtvaardigen de discussie of een ‘no fault’-sys-

teem voor chirurgische letselschade niet beter is voor de patiënt en behandelaar. Tot slot toont 

het onderzoek in dit proefschrift aan dat meerdere getuigen deskundigen een zeer verschillend 

oordeel hebben over nalatigheid in een letselschadezaak na een galwegletsel. Patiënten, artsen, 

deskundigen en juristen dienen zich bewust te zijn van de beperkingen van een getuige-

deskundige systeem in chirurgische letselschadezaken. Gezien de grote emotionele, sociale 

en economische gevolgen voor de betrokken partijen zal dit systeem in de toekomst moeten 

worden veranderd en verbeterd. 
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