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SUMMARY IN DUTCH 

NEDERLANDSE SAMENVATTING 

 

De studies die in dit proefschrift zijn gepresenteerd concentreren zich op het chirurgische 

aspect van de behandeling van patienten met gecompliceerd galsteenlijden, en dan met 

nadruk op choledochocystolithiasis. De studies in het eerste deel van dit proefschrift 

beschrijven de invloed van de timing van een laparoscopische cholecystectomie na 

endoscopische sfincterotomie op de perioperatieve uitkomstmaten. In het tweede deel 

hebben we het effect van superspecialisatie van chirurgen op de uitkomsten van 

laparoscopische cholecystectomie onderzocht en hebben we een literatuuranalyse 

verricht naar de uitkomsten van laparoscopische galweg exploratie. 

 

| DEEL ÉÉN | 

Het is bekend dat het conversiepercentage van een laparoscopische cholecystectomie na 

endoscopische sfincterotomie hoger is vergeleken met dat van ongecompliceerd 

galsteenlijden. Voor een lang tijd begunstigde het chirurgisch dogma een uitgestelde 

operatie, met als achterliggende gedachte dat een sfincterotomie ontsteking en 

verlittekening van het hepatoduodenale ligament veroorzaakt. In Hoofdstuk 2 wordt een 

gerandomiseerde klinische studie beschreven naar de effecten van timing van 

laparoscopische cholecystectomie na endoscopische sfincterotomie. Patiënten werden 

gerandomiseerd tussen een vroege (<72 uur) of uitgestelde (>6 tot 8 weken) 

laparoscopische cholecystectomie. De primaire uitkomstmaat, een vermeend verschil in 

conversiepercentage tussen beide groepen, werd niet aan aangetoond; het 

conversiepercentage bedroeg 4.3%  in de vroege groep en 8.7% in de uitgestelde groep. Er 

was geen verschil in operatieduur of –moeilijkheid tussen beide groepen. Er was geen 

verschil in het complicatiepercentage tussen beide groepen. Echter, 36.2% van de 

patiënten in de uitgestelde groep ontwikkeld biliaire klachten in de wachttijd voor 

laparoscopische cholecystectomie. In 20% van patiënten leidde dit tot biliaire complicaties 

(bijv. recidiverende choledocholithiasis of acute cholecystitis), and 23.5% onderging acute 

chirurgie. Wij concluderen, gesteund door deze bevindingen, dat patiënten met 

symptomatisch choledochocystolithiasis welke een endoscopiche sfincterotomie hebben 

ondergaan binnen 72 uur een laparoscopische cholecystectomie dienen te te krijgen. 

Vroege laparoscopische cholecystectomie is veilig en voorkomt mogelijk het meerendeel 

van de biliaire klachten in de gebruikelijke wachttijd volgend op endoscopische 

sfincterotomie. 
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Hoofdstuk 3 beschrijft de logistieke en technische haalbaarheid van vroege 

laparoscopische cholecystectomie na endoscopische sfincterotomie. Na de klinische 

studie, beschreven in het vorige hoofdstuk, hebben we ons beleid gewijzigd en getracht 

alle patiënten zo spoedig mogelijk na endoscopische sfincterotomie te opereren. We 

hebben de data van 98 opeenvolgende, in ons ziekenhuis geopereerde, patiënten 

geanalyseerd om uit te zoeken of vroege laparoscopische cholecystectomie veilig en 

haalbaar was. Van de 98 patiënten werd 74% binnen 3 dagen, en 88% binnen 1 week na 

endoscopische sfincterotomie geopereerd. Het conversiepercentage was 4.1%, de 

chirurgische morbiditeit 9.2% en de algemene morbiditeit 16.2%. Data vergelijkbaar met 

de huidige literatuur. 

Het tweede deel van het hoofdstuk beschrijft een enquête onder de afdelingen Chirurgie 

van 83 Nederlandse ziekenhuizen. De enquête toonde aan dat bijna de helft (47%) van de 

ziekenhuizen geen protocol hebben omtrent de timing van laparoscopische 

cholecystectomie na endoscopische sfincterotomie waarop chirurgen en arts-assistenten 

kunnen terugvallen. Het percentage patiënten welke binnen 2 weken geopereerd werden 

bleek hoger te zijn in ziekenhuizen met protocol vergeleken met ziekenhuizen zonder 

protocol; respectievelijk 27% versus 6%. Het meerendeel van de chirurgen stelt de 

operatie uit vanwege angst voor potentiele complicaties of logistische redenen. De data 

uit onze kliniek toonde echter dat vroege laparoscopische cholecystectomie logistiek goed 

haalbaar en veilig uit te voeren is. Angst voor een verhoogd complicatiepercentage na 

vroege chirurgie is ongegrond. Gezien het hoge percentage van recidiverende biliaire 

klachten in de wachttijd voor uitgestelde chirurgie vinden wij dat vroege laparoscopische 

cholecystectomie de standaard behandeling dient te zijn. 

 

Zoals reeds eerder vermeld hebben studies aangetoond dat er een hoger 

conversiepercentage is na endoscopische sfincterotomie. Voorheen was dit de enige maat 

van complexiteit van de post-endoscopische sfincterotomy cholecystectomie. In 

Hoofdstuk 4 hebben we de complexiteit geobjectiveerd door de laparoscopische 

cholecystectomie bij patiënten met gecombineerde choledochocystolithiasis te 

vergelijken met die van patiënten met ongecompliceerde galsteenziekte. Uit de studie 

bleek er sprake is van een moeilijkere en langere ingreep, met een langere 

ziekenhuisopname, bij patiënten die een endoscopische sfincterotomy hebben 

ondergaan. Het mediane verschil in operatieduur bedroeg 17 minuten; 60 minuten voor 

de post-endoscopische sfincterotomie groep vs 43 minuten voor de ongecompliceerde 

galsteen groep. De postoperatieve ziekehuisopname was 2 dagen vs 1 dag respectievelijk.. 

Dit verschil in lengte en moeilijkheid van de operatie bleef significant aanwezig wanneer 

er gecorrigeerd werd voor een verschil in de ervaring van de operatieteams. Ondanks dat 
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de morbiditeit en het conversiepercentage vergelijkbaar waren tussen beide groepen, 

geloven wij dat het gerechtvaardigd is om de laparoscopische cholecystectomie na een 

endoscopische sfincterotomie door een laparoscopisch ervaren (hepatopancreatobiliair) 

chirurg te laten doen. 

 

Het gegeven dat endoscopische sfincterotomie leidt tot bacteriele kolonisatie van de 

ductus choledochus is reeds aangetoond in meerdere studies. In Hoofdstuk 5 hebben we 

intraoperatief verzamelde galmonsters van 64 post-sfincterotomie patiënten 

geanalyseerd en onderzocht of de aanwezigheid van bactobilie peri- en postoperatieve 

uitkomsten beïnvloedde. Bijna twee derde van de gal monsters (62.5%) bleek te zijn 

geinfecteerd. Sommige galmonsters bevatten to wel 4 verschillende soorten micro-

organismen. De leeftijd van de patiënt en de tijd tussen endoscopische sfincterotomie en 

laparoscopische cholecystectomie bleken onafhankelijke voorspellers te zijn voor de 

aanwezigheid van bactobilie (respectievelijk p = 0,001 en p = 0.039). Er werd geen relatie 

aangetoond tussen de aanwezigheid van bactobilie en de moeilijkheid of duur van de 

operatie, of het conversie- en complicatiepercentage. De studie was underpowered voor 

het aantonen van verschillen in biliaire of infectieuze complicaties. Derhalve konden er 

aan de hand van de uitkomsten geen sterke aanbevelingen het gebruik van profylactisch 

antibiotica gedaan worden. 

 

| DEEL TWEE |  

Hoofdstuk 6 beschrijft een analyse van 1509 patiënten die een laparoscopische 

cholecystectomie voor ongecompliceerd en gecompliceerd galsteenlijden hebben 

ondergaan. Ons doel was het evalueren van het effect van chirurgische superspecialisatie 

op de uitkomsten van chirurgie. Analyse van 220 patiënten welke een spoedoperatie 

ondergingen wegens acute cholecystitis, toonde aan dat niet-laparoscopisch 

georiënteerde chirurgen (< 50 laparoscopische procedures per jaar) een viervoudig hoger 

conversiepercentage hadden in vergelijking met laparoscopisch georiënteerde chirurgen 

(respectievelijk 15.6 versus 3.6%, p = 0.003). Bij electieve ingrepen was er geen verschil 

tussen de beide groepen van chirurgen aantoonbaar in conversiepercentage of 

operatieduur. Uit eerdere studies is reeds gebleken dat conversie geassocieerd wordt met 

toegenomen postoperatieve pijn, pulmonale complicaties en een langer durend herstel 

naar normale activiteiten. Juist in het geval van een acute cholecystitis, zijn wij van 

mening dat de operatie uitgevoerd dient te worden door een laparoscopisch 

georiënteerde (hepatobiliair) chirurg om te voorkomen dat patiënten aan onnodige 

risico’s blootgesteld worden. Uitstellen van de operatie tot de volgende dag moet worden 

overwogen indien de deskundigheid op het moment niet voorhanden is.  
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Met de wereldwijde groei van laparoscopische vaardigheden is de populariteit van 

laparoscopische galweg exploraties in sommige jaren de afgelopen jaren toegenomen. 

Echter, er bestaan nog steeds controverses over deze ontwikkeling, met name over de 

transductale galweg exploratie. In Hoofdstuk 7 wordt een systematisch uitgevoerde 

literatuurstudie naar de volledig laparoscopische (single-stage) en de gecombineerd 

endoscopisch-laparoscopische (two-stage) behandeling van choledochocystolithiasis 

beschreven. Een 8-tal gerandomiseerde studies werden geevalueerd, echter 

methodologische en statistische heterogeniteit stond een zinvolle meta-analyse in de 

weg. De single-stage groep werd opgedeeld in 2 groepen: transcystische en transductale 

steen extractie, in tegenstelling tot elke andere eerder gepubliceerde literatuurstudie. De 

studie liet zien dat het percentage succesvolle steenextractie tussen de 3 

behandelmodaliteiten vergelijkbaar was. Echter, transductale steenextractie gaat gepaard 

met een hoger complicatiepercentage in vergelijking met transcystische en endoscopische 

steenextractie. Met name het percentage gallekages was 5 tot 10 maal hoger (11% vs 

1.7% vs 1% respectivelijk). Transcystische steenextractie lijkt te beste behandeling te zijn, 

zeker wanneer een intra-operatief cholangiogram standaard al uitgevoerd is. Intra- of 

postoperatieve endoscopische steenextractie is mogelijk een zeer geschikte 2
e
 keus indien 

de laparoscopische methode faalt. Echter, het belangrijkste is dat de de behandeling van 

choledochocystolithiasis in een kliniek afgestemd wordt op de beschikbare expertise, en 

dat transductale steenextractie alleen uitgevoerd dient te worden door zeer ervaren 

chirurgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


