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SAMENVATTING

In dit proefschrift werden factoren bestudeerd die van invloed zijn op 
de uitkomsten van pancreaschirurgie, met aandacht voor de preoperatieve 
diagnostiek, de chirurgische behandeling en postoperatieve zorg voor patiënten met 
alvleesklierkanker. Centraal in het proefschrift staat één van de meest voorkomende 
complicaties na pancreatoduodenectomie, vertraagde maagontlediging.

In het eerste deel van het proefschrift worden preoperatieve factoren onderzocht. 
In hoofdstuk 2 werd de plaats van de diagnostische laparoscopie in het preoperatieve 
diagnostische traject geëvalueerd. Het doel was om patiënten te identificeren met een 
mogelijk resectabele tumor in de pancreaskop, met een hoog risico op peroperatief 
ontdekte afstandsmetastasen, bij wie een niet-therapeutische laparotomie voorkomen 
zou kunnen worden door eerst een diagnostische laparosocpie te verrichten. Door 
middel van logistische regressie-analyse in een opeenvolgende serie patiënten 
met of zonder afstandsmetastasen tijdens proeflaparotomie, werden de volgende 
risicofactoren voor afstandsmetastasen geïdentificeerd: tumorgrootte op CT-scan 
(odds ratio [OR] 1.43, 95% betrouwbaarheidsinterval [BI] 1.16-1.76 per millimeter 
toename), gewichtsverlies (OR 1.28, 95% BI 1.01-1.63 per verdubbeling van het 
gewichtsverlies in kilogrammen), en geelzucht (OR 2.36, 95% BI 0.79-7.06). 
Bij patiënten met een tumor groter dan drie centimeter en meer dan 10 kilogram 
gewichtsverlies, en bij patiënten met een tumor groter dan vier centimeter en meer dan 
5 kilogram gewichtsverlies, was het aandeel van patiënten met afstandsmetastasen 
groter dan 40%. Bij deze patiënten zou een diagnostische laparoscopie van waarde 
kunnen zijn.

In hoofdstuk 3 onderzochten we het effect van het uitstel van de operatieve 
behandeling dat is geassocieerd met preoperatieve galwegdrainage op de overleving. 
In deze vervolgstudie van een multi-center trial die preoperatieve galwegdrainage 
vergeleek met vroege chirurgie, werden alleen patiënten met een maligniteit 
geïncludeerd. Met multivariabele Cox regressie analyses werd de prognostische 
betekenis van de wachttijd tot operatie op de overleving onderzocht. De mediane 
duur vanaf randomisatie tot operatie was 1.2 weken (interkwartielafstand 0.9-1.5) 
in de ‘vroege chirurgie’ groep, en 5.1 (interkwartielafstand 4.8-5.5) in de ‘drainage’ 
groep. De mediane overlevingsduur in deze twee groepen was respectievelijk 12.2 
(interkwartielafstand 9.1-15.4) maanden en 12.7 (interkwartielafstand 8.9-16.6) 
maanden (P = 0.91). Het uitstel van operatie dat met preoperatieve galwegdrainage 
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gepaard gaat, had geen invloed op de overlevingsduur. De conclusies van de 
oorspronkelijke trial blijven valide, maar deze studie laat wel zien dat wanneer vroege 
operatie niet haalbaar is, een strategie met preoperatieve galwegdrainage gevolgd kan 
worden zonder de overleving negatief te beïnvloeden.

In hoofdstuk 4 onderzochten we de correlatie tussen preoperatieve symptomen 
van maagobstructie en vertraagde maagontlediging na pancreatoduodenectomie, met 
als doel het identificeren van patiënten met een hoog risico op deze postoperatieve 
complicatie, die zouden kunnen profiteren van peroperatieve plaatsing van een 
voedinssonde. In een opeenvolgende serie van 401 pancreatoduodenectomieën, 
hadden 133 (33%) patiënten klinisch relevante vertraagde maagontlediging, en 119 
(30%) patiënten hadden plaatsing van een voedingssonde nodig. Patiënten met twee 
of meer van de volgende symptomen van maagobstructie: misselijkheid, overgeven, 
anorexie, postprandiale klachten, en dysfagie, hadden significant vaker vertraagde 
maagontlediging, en hadden ook significant vaker een voedingssonde nodig. In 
multivariabele logistische regressie-analyse bleek de aanwezigheid van twee of meer 
van deze symptomen een significante voorspeller van vertraagde maagontlediging 
(OR 3.1, 95% BI 1.7-5.8) en de noodzaak van het inbrengen van een voedingssonde 
(OR 3.1, 95% BI 1.7-5.7). In deze groep patiënten zou peroperatieve plaatsing van 
een voedingssonde overwogen moeten worden.

In het tweede deel van het proefschrift werd de invloed van peroperatieve 
bevindingen en beslissingen op de uitkomst van de operatie onderzocht. In 
hoofdstuk 5 werd het verband onderzocht tussen de route van de gastro-enterische 
anastomose (ante- of retrocolisch) en het optreden van vertraagde maagontlediging na 
pancreatoduodenectomie, in een opeenvolgende serie patiënten uit het Academisch 
Medisch Centrum. Er werden 154 patiënten geïncludeerd, waarvan 50% met 
een retrocolische, en 50% met een antecolische gastro-enterische reconstructie. 
De antecolische reconstructie werd met name in de meest recente jaren van de 
studieperiode toegepast. Vertraagde maagontlediging kwam voor bij 58% in de 
retrocolische groep, vergeleken met 52% in de antecolische groep (statistisch niet 
significant). ‘Primaire’ vertraagde maagontlediging (zonder andere intra-abdominale 
complicaties) trad op bij 36% van de patiënten in de retrocolische groep, tegenover 
20% in de antecolische groep. In multivariabele logistische regressie-analyse was 
de route van gastro-enterische reconstructie echter niet geassocieerd met primaire 
vertraagde maagontlediging. Er waren geen verschillen in andere uitkomstmaten, 
zoals morbiditeit en duur van ziekenhuisopname. Wij concludeerden dat er een goed 
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gepowerde gerandomiseerde studie nodig was om op te helderen of een antecolische 
gastro-enterische reconstructie tot minder vertraagde maagontlediging leidt.

Deze multi-center gerandomiseerde trial werd vervolgens uitgevoerd, en de 
resultaten ervan worden beschreven in hoofdstuk 6. In tien midden- tot hoogvolume 
ziekenhuizen in Nederland werden patiënten die een pancreatoduodenectomie 
ondergingen gerandomiseerd tussen een retrocolische en een antecolische gastro-
enterische anastomose. Er werden 246 patiënten geïncludeerd, waarvan 125 in de 
retrocolische groep, en 121 in de antecolische groep. Er was geen verschil in de 
primaire uitkomstmaat: klinisch relevante vertraagde maagontlediging kwam voor 
bij 45 (36%) patiënten in de retrocolische groep, tegenover 41 (34%) patiënten in 
de antecolische groep (absoluut risicoverschil 2.1%, 95% BI -9.8% tot 14%). Er 
waren geen verschillen in (par)enterale voedingsondersteuning, andere complicaties, 
ziekenhuissterfte en opnameduur. De conclusie van de trial luidt derhalve dat de 
route van gastro-enterische anastomose moet worden bepaald door de voorkeur van 
de operateur.

In hoofdstuk 7 onderzochten we de scintigrafische maagontledigingssnelheid 
en kwaliteit van leven in deelnemers uit het Academisch Medisch Centrum aan de 
zojuist beschreven trial. Er werden 73 patiënten geïncludeerd, waarvan 38 in de 
retrocolische groep en 35 in de antecolische groep. Net als in de originele trial waren 
er geen verschillen in vertraagde maagontlediging of andere klinische uitkomsten. De 
maagontledigingssnelheid, gemeten met scintigrafie, was niet significant verschillend 
tussen de beide groepen. De resultaten van de scintigrafie kwamen overeen met de 
klinische graad van vertraagde maagontlediging: van 19 patiënten die geen vertraagde 
maagontledigingssnelheid hadden bij scintigrafie, ontwikkelden er maar drie klinisch 
relevante vertraagde maagontlediging. Er was geen verschil in kwaliteit van leven 
tussen de retrocolische en antecolische groep. Er was een algehele achteruitgang in 
kwaliteit van leven twee weken na de operatie, die twaalf weken na operatie weer 
op preoperatief niveau was teruggekeerd. Patiënten met vertraagde maagontlediging 
hadden een significant slechtere kwaliteit van leven twee weken na de operatie; dit is 
de eerste keer dat de impact van vertraagde maagontlediging op kwaliteit van leven 
werd aangetoond.

In hoofdstuk 8 beschrijven we de incidentie en consequenties van een vasculaire 
anomalie die men regelmatig tegenkomt tijdens pancreatoduodenectomie: een 
aberrante arteria hepatica dextra (aAHD). In een opeenvolgende serie van 790 
pancreatoduodenectomieën, werd een aAHD gevonden bij 143 (19%) patiënten. 
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In 130 (91%) van deze patiënten kon de aAHD zonder schade gespaard worden. 
Van de overige 13 patiënten kregen er twee een postoperatieve complicatie die 
mogelijk in verband zouden kunnen staan met het opofferen van de aAHD, namelijk 
een bloeding, en een abces in het rechter bovenkwadrant van de buik. Er waren 
niet meer complicaties bij patiënten mét dan bij patiënten zonder een aAHD. De 
langetermijnoverleving van patiënten met een maligniteit werd niet beïnvloed door 
de aanwezigheid van een aAHD.

Het derde deel van het proefschrift beschrijft de consequenties van enkele 
postoperatieve factoren na pancreatoduodenectomie. In hoofdstuk 9 beschrijven we 
de klinische presentatie, behandeling en uitkomst van lekkage van de gastro-enterische 
anastomose. In een opeenvolgende serie van 1036 pancreatoduodenectomieën 
kwam deze complicatie voor bij 12 (1.2%) patiënten. Multivariabele analyse voor 
het identificeren van risicofactoren was niet mogelijk door dit lage aantal, maar 
patiënten met gastro-enterische lekkage hadden vaker pancreasfistels en een langere 
operatieduur. Mediane postoperatieve dag van diagnose was 8 (bereik 2 – 23). 
Klinische presentatie bestond meestal uit buikpijn met een hoge drainproductie 
verdacht voor maaginhoud. Zeven (58%) patiënten werden operatief behandeld, vier 
(33%) met percutane drainage, en één patiënt kreeg geen specifieke behandeling 
vanwege zijn zwakke klinische toestand. Deze patiënt overleed tijdens opname, 
waardoor de ziekenhuissterfte uitkwam op 8%.

In hoofdstuk 10 werd de correlatie tussen perioperatieve hyperglycemie en 
glucosevariabiliteit en postoperatieve complicaties onderzocht in een reeks van 330 
pancreatoduodenectomieën. Gemiddelde glucose-waarden waren 7.5 (preoperatief), 
7.4 (peroperatief) en 7.9 mmol/L (vroeg-postoperatief). Er was geen associatie 
tussen pre- en peroperatieve glucosewaarden en complicaties. Vroeg-postoperatieve 
hyperglycemie (≥ 7.8 mmol/L) was significant geassocieerd met complicaties (OR 
2.9, 95% BI 1.7-4.9). Hoge glucosevariabiliteit was op zichzelf niet geassocieerd met 
complicaties, maar in de vroeg-postoperatieve periode leek een hoge variabiliteit het 
risico van hyperglycemie wel te versterken: patiënten met zowel hoge glucosewaarden 
als hoge glucosevariabiliteit hadden een OR voor complicaties van 3.6 (95% BI 1.9-
6.8) vergeleken met patiënten zonder hyperglycemie.
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TOEKOMSTPERSPECTIEVEN
 
De resultaten van dit proefschrift dragen bij aan het voortdurende proces van 

verbeteren, verfijnen en vernieuwen van de chirurgische zorg voor patiënten met 
alvleesklierkanker – een proces dat meer dan een eeuw geleden begon met individuele 
casusverslagen, en tot op de dag van vandaag doorgaat met grote klinische trials. 
Dit proefschrift bevat resultaten van gerandomiseerde trials en van studies die 
werden uitgevoerd in de prospectief bijgehouden pancreaschirurgie-database van het 
Academisch Medisch Centrum, een hoog-volume, tertiair verwijzingscentrum voor 
patiënten met hepatopancreatobiliaire aandoeningen. De studies in dit proefschrift 
leveren niet alleen antwoorden, maar ook nieuwe vragen op. In deze sectie enkele 
bespiegelingen over de toekomstige ontwikkelingen in de pancreaschirurgie.

Het grootste deel van dit proefschrift richtte zich op de meest voorkomende 
complicatie na pancreatoduodenectomie: vertraagde maagontlediging. De meest 
belangrijke vraag die werd opgelost, is de invloed van de route van de gastro-
enterische anastomose – wij hebben duidelijk aangetoond dat deze factor niet van 
invloed is op de incidentie van vertraagde maagontlediging of andere complicaties. 
Verder onderzoek naar het ontstaansmechanisme van vertraagde maagontlediging 
is nodig. Het belang hiervan werd recent nog eens onderstreept door twee 
gerandomiseerde studies, die een pancreaticojejeunostomie vergeleken met een 
pancreaticogastrostomie.1,2 In beide studies waren er significant minder pancreasfistels 
na pancreaticogastrostomie. Dit zou dus de nieuwe standaard pancreatico-enterische 
anastomose kunnen gaan worden. In één van de trials ging de pancreaticogastrostomie 
echter gepaard met bijna een verdubbeling van de incidentie van primaire vertraagde 
maagontlediging. In het Academisch Medisch Centrum hebben we een cohortstudie 
opgezet om te onderzoeken of lokale ontsteking in de nabijheid van de maag en 
gastro-enterische anastomose bijdraagt aan vertraagde maagontlediging, bij patiënten 
zonder klinische tekenen van infectie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Positron 
Emissie Tomografie en CT (PET/CT) met [18F]-fluorodeoxyglucose gelabelde witte 
bloedcellen, om focale ontsteking aan te tonen. Vervolgstudies zijn ook nodig om 
de voorspellende waarde van preoperatieve symptomen van maagobstructie extern 
te valideren. Studies naar chirurgische technieken om vertraagde maagontlediging 
te voorkomen moeten worden uitgevoerd in de setting van gerandomiseerd klinisch 
onderzoek. Een voorbeeld hiervan is de momenteel lopende PROPP-studie, die 
patiënten randomiseert tussen resectie en sparen van de pylorus.3 De ontwikkeling 
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van de consensusdefinitie van vertraagde maagontlediging door de ‘International 
Study Group of Pancreatic Surgery’ betekende een grote stap voorwaarts voor de 
uniformiteit in de verslaglegging van deze complicatie.4 Deze definitie is echter erg 
streng, in die zin dat elke patiënt met een maagsonde na de derde postoperatieve 
dag vertraagde maagontlediging heeft, zonder rekening te houden met onderliggende 
complicaties die bijdragen aan de noodzaak van een maagsonde. Wij bevelen daarom 
aan om bij de verslaglegging van vertraagde maagontlediging niet alleen klinisch 
relevante vertraagde maagontlediging (graad B of C), maar ook ‘primaire’ vertraagde 
maagontlediging (zonder andere intra-abdominale complicaties) te rapporteren.

Met betrekking tot de preoperatieve diagnostiek, zou een diagnostische 
laparoscopie kunnen worden uitgevoerd bij patiënten met een hoog risico op 
afstandsmetastasen, om niet-therapeutische laparotomieën te voorkomen. Met het 
oog op de toenemende toepassing van neoadjuvante therapieën, zou een diagnostische 
laparoscopie ook nuttig kunnen zijn bij het identificeren van patiënten die baat 
hebben bij neoadjuvante behandeling, samen met andere veelbelovende nieuwe 
hulpmiddelen bij het opstellen van geïndividualiseerde behandelingsschema’s, zoals 
de bepaling van tumorbiologie door gebruikmaking van biomarkers zoals CA19-9 
(hoe hoger, hoe slechter de prognose), of SMAD4 gen-status (verminderde SMAD4 
expressie is geassocieerd met slechtere overleving).5,6 Geselecteerde patiënten 
met verdenking op een aggressieve resectabele tumor zou allereerst neoadjuvante 
behandeling aangeboden kunnen worden, om micrometastatische ziekte in bedwang 
te houden. Een andere vraag die blijft staan, is wat de beste palliatie kan bieden 
aan patiënten met metastasen bij diagnostische laparoscopie. Een gerandomiseerde 
studie liet eerder al een betere overleving zien na chirurgische dan na endoscopische 
palliatie.7 Met de recente vooruitgang op endoscopisch en laparoscopisch gebied, 
zou een nieuwe, goed gepowerde gerandomiseerde studie naar endoscopische versus 
(laparoscopische) chirurgische palliatie deze vraag moeten beantwoorden.

Wij hebben laten zien dat het uitstel van chirurgische behandeling, dat is 
geassocieerd met preoperatieve galwegdrainage, de overleving van patiënten met 
een tumor in de pancreaskop niet negatief beïnvloedt. Andere auteurs suggereren 
zelfs dat het opheffen van geelzucht een overlevingsvoordeel biedt.8 Dit betekent 
dat bij patiënten die niet geschikt zijn voor vroege chirurgie, vanwege bijvoorbeeld 
cholangitis, logistieke redenen, of omdat neoadjuvante behandeling wordt ingepland, 
preoperatieve galwegdrainage veilig kan worden toegepast ter overbrugging 
tot operatie, zonder de overleving te verslechteren. Hiermee wordt het belang 
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van het verlagen van het aantal complicaties van galwegdrainage onderstreept. 
Retrospectieve studies hebben al aangetoond dat metalen stents betere resultaten 
opleveren dan plastic stents bij patiënten in afwachting van een operatie voor een 
pancreaskoptumor.9.10 Momenteel onderzoeken wij de prestaties van metalen stents 
in deze patiëntengroep op prospectieve wijze in de STENT trial (Nederlands Trial 
Register, nummer NTR3142).

Door de ontwikkelingen in chirurgische techniek, wordt tumoringroei ter plaatse 
van de confluens van de vena mesenterica superior en de vena portae niet langer als 
een contra-indicatie voor resectie beschouwd. Zonodig moet een veneuze resectie 
worden verricht om negatieve resectiemarges te verkrijgen. Bij het peroperatief 
vaststellen van de resectabiliteit heeft dit geleid tot een verandering van aanpak, 
met een verschuiving van vene naar arterie: de ‘arterie eerst’ benadering. Dit houdt 
in dat na het uitsluiten van metastasen, de lokale exploratie zich in eerste instantie 
richt op het vaststellen van betrokkenheid van de arteria mesenterica superior. Een 
recente review liet zien dat ten minste zes verschillende benaderingen van de arteria 
mesenterica superior zijn beschreven, elk met hun eigen voordelen.11 Vanwege de hoge 
prevalentie van variaties in de leverarteriën die wij gevonden hebben, en het belang 
van een goede preoperatieve planning, is het aan te bevelen om in de radiologische 
verslaglegging standaard de anatomie van de leverarteriën op te nemen.

In het laatste hoofdstuk, werd de nadruk gelegd op een geheel nieuwe boosdoener 
op het gebied van postoperatieve morbiditeit na pancreatoduodenectomie: 
hyperglycemie. De onderliggende mechanismen van de bevindingen in dit hoofdstuk 
moeten verder opgehelderd worden; praktisch beschouwd, is de volgende vraag die 
zich opdringt, of correctie van hyperglycemie in de vroeg-postoperatieve periode ook 
tot lagere morbiditeit leidt. Dit zou onderzocht moeten worden in een gerandomiseerd 
onderzoek naar stricte versus conventionele glucoseregulatie. Wij hebben een eerste 
stap gezet met het ontwerpen van een haalbaarheidsstudie, waarin onderzocht wordt 
of een strategie met stricte glucoseregulatie effectief is in het verlagen van vroeg-
postoperatieve glucosewaarden na pancreatoduodenectomie.

Concluderend kunnen we stellen dat dit proefschrift aanknopingspunten biedt 
voor toepassing in de klinische praktijk en voor vervolgonderzoek op het gebied van 
de pancreaschirurgie. Toekomstig onderzoek naar chirurgische technieken moet bij 
voorkeur worden uitgevoerd in de setting van multicenter, gerandomiseerde trials. 
Nauwe samenwerking tussen ziekenhuizen is hierbij een belangrijke voorwaarde 
voor succes; in Nederland zijn we gezegend met een lange traditie op het gebied 
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van multicenter trials, waarvan hoofdstuk 3 en 6 mooie voorbeelden zijn. Verdere 
organisatie van het pancreasveld in samenwerkingsverbanden zoals de recent 
opgerichte Dutch Pancreatic Cancer Group, zal helpen om de juiste voorwaarden te 
creëren voor nieuwe trials van hoge kwaliteit.
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