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SAMENVATTING 

Hieronder vatten we de belangrijkste bevindingen samen van het onderzoek dat in dit proefschrift 

is gepresenteerd, en we plaatsen deze tegen de achtergrond van het onderzoek in de heelkunde. De 

rapportage van uitkomsten in de heelkunde is nog niet gestandaardiseerd, ondanks veel initiatieven om 

daar verandering in te brengen, en de verslaglegging van postoperatieve complicaties is nog steeds 

incompleet. Vaak worden enkel de “belangrijkste” complicaties gemeld, en worden andere, 

meervoudige complicaties, verwaarloosd. Om bij te dragen aan een verbetering van deze situatie 

hebben wij daarom een comprehensive complication index (CCI) ontwikkeld, een index die het hele 

postoperatieve beloop van een patiënt, met de eventueel daarbij opgetreden complicaties, samenvat. 

 

De ontwikkeling van de CCI is gebaseerd op een eerste onderzoek (Hoofdstuk 1), waarin we de 

percepties van postoperatieve complicaties nagingen, bij patiënten, verpleegkundigen, en artsen. 

Zeshonderdvijftien patiënten, verpleegkundigen, en artsen beoordeelden de ernst van postoperatieve 

complicaties, beschreven in een aantal scenario’s, met behulp van een gestructureerde en gevalideerde 

vragenlijst, en gaven scores op een schaal van 0 (helemaal niet ernstig) tot 100 (zeer ernstig). We 

stelden vast dat de meerderheid van de complicaties op een gelijkaardige manier werden beoordeeld 

door de drie groepen. Allen beoordeelden de complicaties op een vergelijkbare wijze doorheen alle 

gradaties van de Clavien-Dindo classificatie (van grade I to IVb). Deze resultaten bevestigden voor 

ons de validiteit van Clavien-Dindo classificatie, vanuit het perspectief van patiënten en professionals 

in de zorg. We konden vaststellen dat professionals en patiënten de complicaties ordenden al 

naargelang de behoefte aan zorg en de gradaties van de Clavien-Dindo classificatie. Verder bleek, niet 

geheel onverwacht, dat de oordelen van verpleegkundigen tussen die van artsen en van patiënten in 

lagen. 

 

In het onderzoeksproject dat in Hoofdstuk 3 staat samengevat ontwikkelden we de feitelijke 

comprehensive complication index, een index die alle complicaties en hun ernst samenvat op één 

enkele schaal, die loopt van 0 (geen) tot 100 (overlijden).  Voor de ontwikkeling van de CCI 

gebruikten we het Clavien-Dindo classificatiesysteem, en hanteerden methoden uit 

marketingonderzoek. Zo ontwikkelden we een formule die alle combinaties van complicaties kan 

beschrijven. Een validering, vanuit vier verschillende perspectieven, toonde verder aan dat deze CCI 

goed onderscheid kan maken tussen patiënten die verschillen wat betreft het aantal en de ernst van hun 

complicaties, en dat deze CCI gevoeliger is voor de effecten van behandeling dan andere 

classificatiesystemen. De validiteit van deze CCI werd verder aannemelijk gemaakt door de verwachte 

negatieve correlatie met de postoperatieve gezondheidstoestand. In een van de validatie-onderzoeken 

werd aan patiënten gevraagd om scenario’s die verschilden qua complicaties te beoordelen. Met 

behulp van conjunct meten gingen we na welke componenten in deze scenario’s de uiteindelijke 

beoordeling konden voorspellen. Hierin bleek de CCI sterk bij te dragen. Dit sterkt onze overtuiging 
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dat kleine complicaties minder belangrijk worden gevonden, als tegelijk ook meer en ernstiger 

complicaties zijn opgetreden. Tegelijk leveren de data ook steun voor de stelling dat ook dergelijke 

kleine complicaties bijdragen aan de totale morbiditeit, en dat ze niet moeten worden genegeerd. De 

potentiele voordelen van deze CCI zijn niet gering, en volgens ons kan deze index een 

gestandaardiseerde uitkomstmaat worden voor gerandomiseerd vergelijkend onderzoek, 

observationeel onderzoek, en benchmarking.  

 

In een aantal andere onderzoeksprojecten hebben we ons gericht op acuut nierfalen als een van de 

belangrijkste complicaties van leverchirurgie. Acute renal failure (ARF) is een frequent voorkomende, 

potentieel levensbedreigende complicatie bij abdominale chirurgie, die gepaard gaat met een 

substantiële mortaliteit en morbiditeit, en met kosten. Het zou goed zijn om patiënten met een 

verhoogd risico op ARF tijdig te identificeren, en gepaste, preventieve maatregelen te nemen. In 

Hoofdstuk 4 brengen we verslag uit van een onderzoek waarin een makkelijk toepasbare score werd 

ontwikkeld om de kans op ARF te schatten bij patiënten die een leverresectie moeten ondergaan. Deze 

berekening is enkel gebaseerd op gegevens die voor de operatie beschikbaar zijn, en levert kansen op 

die variëren van 4,1% tot 87,3%. Vervolgens hebben we ook een beperkte score ontwikkeld, die enkel 

de vier belangrijkste voorspellers gebruikt: een bestaande cardiovasculaire aandoening, chronisch 

nierfalen, diabetes, en hoge ALAT (alanine aminotransferase) waarden . Met deze eenvoudige 

combinatie kunnen de kansen op nagenoeg identieke wijze worden geschat.   

 

In Hoofdstuk 5 laten we vervolgens zien dat deze predictiescore verder kan worden verbeterd 

door toevoeging van enkele intra-operatieve parameters, zoals bloedtransfusies, het al dan niet 

uitvoeren van een hepatico-jejunostomie, en oligurie. Deze verbeterde score presteert beter bij het 

selecteren van patiënten die baat hebben bij een opname op een speciale ARF afdeling na de resectie, 

daarbij een onderscheid makend met patiënten die juist geen baat hebben bij een verwijzing naar een 

ARF afdeling. Dat blijkt uit de toegenomen oppervlakte onder ROC curve, uit de calibratie, en uit de 

kruisvalidering.  

 

Hoofdstuk 6 bevat een onderzoeksprotocol voor het evalueren van een strategie om ARF na een 

leverresectie te voorkomen. Dit wordt de eerste RCT die het preventieve effect van terlipressine op het 

optreden van postoperatieve complicaties onderzoekt. Vanwege de bijwerkingen van terlipressine  

worden enkel patiënten met een verhoogd risico op ARF tot het onderzoek uitgenodigd, omdat we 

vooraf hebben berekend dat de voordelen enkel kunnen opgaan bij patiënten met zo’n verhoogd risico. 

Die beoordeling doen we met behulp van het door ons ontwikkelde predictiemodel.  

 

Het onderzoek in Hoofdstuk 7 liet zien dat de continue toepassing van het narcosegas sevofluraan 

patiënten niet beschermt tegen ischemische reperfusieschade bij leverchirurgie. De uitkomsten in de 
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groep die sevofluraan kreeg toegediend waren vergelijkbaar met die in de groep die propofol kreeg. 

Deze resultaten zouden er op kunnen wijzen dat een beschermend effect van narcose wordt opgewekt 

door een on-off mechanisme, en dat continue toediening daarbij geen beschermend effect heeft.  

 

In het laatste hoofdstuk bieden we enkele punten ter verdere discussie aan. Voor de complicatie-

index  in de praktijk de gehoopte voordelen kan bieden, moet deze index eerst verder worden 

gevalideerd. Ook de predictiescores moeten verder worden getoetst en, zo mogelijk, ook verder 

worden ontwikkeld. Verder is het onderzoek naar het voorkomen van complicaties bij leverchirurgie 

nog verre van afgerond. Bij elkaar kunnen al deze onderzoekslijnen bijdragen aan een verbetering van 

de kwaliteit van zorg voor patiënten voor wie chirurgie is geïndiceerd, en een beheersing van de 

kosten die daarbij worden gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


