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Minimaal invasieve chirurgie (MIC) wordt in vele ziekenhuizen toegepast en wereldwijd 

worden er nieuwe projecten gestart om MIC te implementeren. Het ontbreken van 

duidelijke richtlijnen hiervoor en de inconsistente analyse van de resultaten ervan in 

de volwassen chirurgie leidde eerder tot een kritisch rapport van de Nederlandse Raad 

van Inspectie voor de Gezondheidszorg. Met de verwachte toename van MIC in de 

kinderchirurgie is een studie naar aspecten van de implementatie ervan dan ook nodig. Dit 

proefschrift beschrijft de bevindingen die kunnen worden toegepast bij de invoering van 

deze nieuwe techniek.

In deel I van dit proefschrift wordt de literatuur over de implementatie en het gebruik van 

nieuwe endoscopische technieken en zijn indicaties bestudeerd.

De International Pediatric Endosurgery Group (IPEG) is ’s werelds grootste en belangrijkste 

forum voor MIC in de kinderchirurgie. Om een gestandaardiseerde toepassing en training te 

gebruiken en promoten zijn diverse richtlijnen geschreven op basis van het best beschikbare 

wetenschappelijke bewijs door de Clinical & Practice Guidelines Committee van de IPEG. 

Hoofdstuk 1 is een overzichtsstudie over het best beschikbare bewijs welke mediastinale 

laesies veilig gebiopteerd kunnen worden met MIC. Minimaal invasieve diagnostieke 

procedures bij mediastinale laesies zijn veilig en effectief in iedere anatomische plek in het 

mediastinum. 

(Niveau III, graad C aanbeveling).

Tevens blijkt, nadat er een analyse is verricht om bewijs te verkrijgen over de rol van MIC 

in de behandeling van goedaardige tumoren in het mediastinum, dat het veilig is om 

deze te verwijderen met MIC. Met MIC is er een afname in zowel opnameduur, duur 

van een thoraxdrain en bloedverlies en het is cosmetisch superieur ten opzichte van een 

thoracotomie.

(Niveau II, graad C aanbeveling).

Voor kwaadaardige leasies in het mediastinum wordt thoracoscopie alleen aanbevolen bij 

neuroblastomen.

(Niveau II, graad C aanbeveling).

Om de resultaten van implementatie van een innovatieve techniek te toetsen werd de 

literatuur ook geëvalueerd op beschikbare vergelijkende studies tussen een minimaal 

invasieve en een traditioneel open techniek. De oesophagusatresie wordt gezien als een 
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hoeksteen van het succes van de kinderchirurgie. Na de introductie van de eerste succesvolle 

thoracoscopische correctie van oesofagusatresie met een tracheo-oesophageale fistel 

(OA-TEF) gingen meer centra in de wereld deze procedure starten.

Een overzichtsstudie naar de verschillen in uitkomsten tussen de klassieke open en de 

minimaal invasieve benadering van OA-TEF wordt beschreven in hoofdstuk 2. Er was geen 

duidelijk voordeel voor de open of minimaal invasieve benadering van de OA-TEF in de 

zin van operatieduur, duur van postoperatieve beademing, opnameduur en complicaties. 

Niettemin maakte geen van deze bestudeerde retrospectieve studies gewag van de 

leercurve van de thoracoscopische procedure. Onlangs werd een eerste poging gedaan 

om een leercurve te definiëren bij thoracoscopische OA-TEF.  

De resultaten zouden wel eens anders kunnen zijn indien de MIC wordt vergeleken met 

de open benadering na de leercurve. Daarom is een gerandomiseerde trial nodig waarbij 

de factor leercurve is uitgesloten. Nadere analyse van de resultaten zou ook mogelijke 

verschillen in lange termijn complicaties kunnen opleveren.  

In hoofdstuk 3 wordt een studie verricht naar een meer frequent voorkomende 

aandoening, de pylorushypertrophie (PH). Na de introductie in 1992 van de laparoscopische 

pyloromyotomy (LP) zijn er diverse overzichtsstudies geweest over de open pyloromyotomie 

via de navel (OP) versus LP waarbij geen duidelijk voordeel werd gevonden ten faveure 

van OP of LP. Deze studies beoordeelden echter vaak klinisch niet relevante complicaties. 

Daarom werd een overzichtsstudie van de literatuur verricht waarbij werd gekeken naar 

belangrijke complicaties met klinische relevantie. Deze resultaten lieten geen duidelijk 

voordeel zien van LP in vergelijk met OP aangaande klinisch relevante complicaties zoals 

een incomplete pyloromyotomie, perforatie en iedere andere reden tot heroperatie. Een 

van de andere resultaten die werden bekeken, de tijd tot volledige voeding na de operatie, 

bleek significant korter te zijn in de LP groep. Dit werd echter gemeten in uren en lijkt 

daarmee weinig klinisch relevant te zijn. Geen van de studies echter maakt melding van 

het  hebben doorlopen van een leercurve van de LP. Dit aspect is in de vergelijkende 

studies afwezig en zou dus andere resultaten kunnen opleveren indien de chirurgen de 

leercurve van LP hadden doorlopen. Een gerandomiseerde studie waarbij OP en LP na de 

leercurve vergeleken zou moeten worden is nodig. 

In de gerandomiseerde vergelijkende studies tussen OP en LP in PH zijn de uitkomsten 

en de methodologie soms discutabel. De methodologie dient vlekkeloos te zijn. Daarom 

wordt in hoofdstuk 4 een “letter to the editor” beschreven waarin commentaar wordt 

geleverd op een gerandomiseerde studie van Siddiqui 3. In deze studie worden twee 

gebreken bekritiseerd, ten eerste werd de randomisatie niet blind maar op datum verricht 

waarbij ze een 30% hoger aantal LP hadden in vergelijk met OP hetgeen ze niet verklaard 

hebben. Ten tweede zijn we het oneens met de conclusie dat: “met duidelijk superieur 

cosmetisch resultaat men dus zal kiezen voor de LP al eerste keus” omdat de vergelijking 

tussen LP en de rechterbovenbuiksincisie discutabel is. De auteurs hebben voor OP niet 
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gekozen voor de incisie via de navel omdat het niet routinematig werd uitgevoerd alhoewel 

wel is vermeld dat de incisie via de navel voor OP ook een superieure cosmetiek oplevert 

Blumer 4. De conclusie dat LP cosmetisch superieur is lijkt niet te rechtvaardigen aangezien 

de vergelijking gedaan zou moeten worden tussen LP en de OP via de navel.

In deel II wordt de ervaring van de implementatie  van MIC aangaande de thoracoscopische 

lobectomie, de laparoscopische pyloromyotomy & de laparoscopische splenectomie in ons 

eigen centrum beschreven en geëvalueerd. 

In hoofdstuk 5 wordt de vraag bestudeerd hoeveel laparoscopische pyloromyotomieën 

nodig zijn om een chirurg door zijn leercurve te krijgen. Een retrospectieve studie werd 

verricht bij 229 patiënten met pylorushypertrophie, 158 ondergingen OP en 71 LP. Indien 

per hele groep de complicaties werden vergeleken was er geen verschil tussen OP(21.5%) 

en LP(21.1%). Indien echter werd vergeleken per subgroepen bleek dat de complicaties 

van de eerste 35 LP patiënten 31.5% was hetgeen daalde tot 11.4% (p=0.041) bij de 

volgende 35 LP procedures. De leercurve werd daarmee gesteld op 35 patiënten.

 

Nadat de initiële leercurve is vastgesteld wordt in hoofdstuk 6 bekeken of dat er een 

verdere daling in complicaties is te zien, de “tail” van de leercurve. Een retrospectieve 

studie van een nieuw cohort van 106 OP en 57 LP werd verricht. Indien alle complicaties 

werden gescoord bleek dat deze in de OP groep significant hoger was dan in de LP groep 

(18% vs 3.5%, p=0.12). Ook indien gescoord werd op grote complicaties bleek dit hoger te 

zijn in de OP groep (10.4% vs 1.7%, p=0.45). Een verdere daling in alle complicaties maar 

ook in separaat grote complicaties werd gezien bij de LP. Echter de leercurve van OP is hier 

ook van belang aangezien deze werd verricht in 51% door assistenten en bij LP in 31%. In 

OP echter werd in 50% van alle of grote complicaties de operatie verricht door een staflid. 

De discussie of LP superieur is ten opzichte van OP kan alleen goed gevoerd worden als de 

leercurves van LP en OP hierin worden meegenomen.

Hoofdstuk 5 en 6 rechtvaardigen een gerandomiseerde studie tussen LP en OP uitgevoerd 

door ervaren chirurgen met toewijding in beide technieken.

In hoofdstuk 7 word de implementatie van laparoscopische splenectomie (LS) bestudeerd 

met de veronderstelling dat er een verhoogd risico is op thrombosering van de vena 

portae (PVT) vanwege de duur van het pneumoperitoneum resulterend in stasis van 

bloedflow in de vena porta. Het doel van de studie was evaluatie van het voorkomen van 

PVT na LS en om het te vergelijken met open splenectomie (OS). Tevens werd gekeken of 

een eventuele leercurve en de daarmee gemoeide lange operatietijd dit voorkomen van 

PVT zou beïnvloeden. Hiertoe werd een cohort van 76 patiënten die een splenectomie 

ondergingen voor een benigne haematologische aandoening geanalyseerd, 24 na OS en 

52 na LS. Na de operatie werd een echo gemaakt om een eventuele PVT op te sporen. 
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Dit vond plaats bij 6 OS en 40 LS. Twee symptomatische PVT’s werden gevonden met 

echo. In beide patiënten was ook gelijktijdig een cholecystectomie verricht. Er werd geen 

significante afname in operatietijd gezien in relatie tot de ervaring van de chirurgen.

Deze resultaten laten zien dat de verlengde operatietijd is gerelateerd aan de implementatie 

van LS. Er is een klein risico van PVT na LS, hetgeen geassocieerd lijkt te zijn  met 

gelijktijdige cholecystectomie. De implementatie van LS is veilig in patiënten met een 

benigne haematologische aandoening.

In hoofdstuk 8 wordt de implementatie van een minimaal invasieve operatie met een hoge 

moeilijkheidsgraad, de thoracoscopische lobectomie (TL) door middel van het meester-

gezel-model (MGM) beschreven. De resultaten van TL worden hierin ook vergeleken 

met de open lobectomie (OL) in ons instituut om te kijken of voortgang van de TL te 

rechtvaardigen is. Hiertoe werden retrospectief 13 TL en 17 OL patiënten vergeleken. 

Indicaties voor een operatie waren congenital pulmonary airway malformations en 

sequesters van de long.

De operatietijd bleek langer in de TL groep (mediaan 173 minuten bij TL vs 143 minuten 

bij  OL) en de opnameduur was korter in de TL groep (mediaan 2 TL vs 5 OL dagen). De 

duur van de thoraxdrain het verblijf was korter in de TL groep (mediaan 2 dagen TL versus 

mediaan 3 dagen OL). Er waren twee complicaties in de TL groep en 7 in de OL groep, 

maar de twee groepen zijn niet helemaal goed vergelijkbaar aangezien de OL groep meer 

symptomatische patiënten had dan de TL groep (42% OL vs 8% TL).

Implementatie van TL in het MGM is veilig en de verkregen resultaten rechtvaardigen 

het continueren van deze operatie in de toekomst. MGM zou wel eens de te prefereren 

methode zijn om MIC met een hoge moeilijkheidsgraad te implementeren. In een recente 

publicatie over leercurve in EA-TEF werd gesteld dat centra met de ambitie om deze 

ingreep met hoge moeilijkheidsgraad te implementeren dit zouden moeten doen onder 

supervisie van ervaren endoscopische chirurgen om een lange leercurve te vermijden (van 

der Zee 2). 
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