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Summary and discussion

In the treatment of choledocholithiasis, endoscopic retrograde cholangiography (ERC)
was and still is a well-established method to attain common bile duct clearance before
a laparoscopic cholecystectomy (LC) is performed (1-3)
A prophylactic LC after ERC should be offered to anyone who is deemed fit for surgery.
At the time the studies of this thesis were performed it was known that a “wait and
see” policy after a common bile duct stones had a high risk of recurrent biliary events.
(4) A 2007 Cochrane analysis (5) additionally showed that LC after an ERC for common
bile duct stones resulted in a better outcome in terms of complications and mortality
compared to no LC.
We now know that a LC after an ERC is more difficult (6) and leads to a higher conversion rates because of an induced inflammation reaction with adhesion formation and
scarring of the hepatobiliary ligament as a result.(7)
In this thesis we hypothesized the severity of the inflammatory reaction, adhesion
formation and severity of fibrosis encountered during surgery is dependent on timing
of LC, with the worst interval being between 2-6 weeks. To analyse whether optimal
timing of LC could improve conversion outcome, 80 patients with an ERC for a suspected
choledocholithiasis prior to LC over a 5 year period were studied retrospectively in
Chapter 1. Comparing conversion outcome of three time interval groups (LC < 2, 2–6
and > 6 weeks), we found conversion rates in patients operated 2-6 weeks after ERC
to be significantly higher (30%) than for patients in the early or late time intervals. No
significant differences in reported adhesion, operation time, and bile duct damage were
found between the 3 time interval groups. The high conversion rate due to adhesions
2–6 weeks after ERC suggests that these adhesions renders the surgical intervention
more challenging and thus potentially more dangerous. A careful conclusion was drawn
that timing of the LC after ERC may be important.
It was recognized that further research was needed. Searching for more evidence
to predict a ‘difficult cholecystectomy’ after ERC the question of optimal timing of LC
after ERC was readdressed in Chapter 2. We evaluated a broad spectrum of risk factors
in an extended retrospective cohort of 140 patients from two large regional teaching
hospitals.
The logistic regression analyses revealed male gender, bilirubin levels during ERC,
severe adhesions during LC, and pre-LC CRP levels to be associated with higher conversion rates and post-operative complications. The second clinic (B) also showed that a
time interval between 2-6 week lead to highest conversion rates (15%), however the
discrepancy was not as impressive as for clinic A. Due to the results of clinic B timing of
LC after ERC (LC within 1 week vs. >1 week or ≤2 weeks vs. 2–6 weeks vs. >6 weeks or
≤6 weeks vs. >6 weeks) was not associated with an adverse outcome. The only predictor
for complications and conversion in this study was an elevated pre-LC CRP. In chapter
2 no evidence was found to sustain the hypothesis that a difficult laparoscopic cho-
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lecystectomy is dependent on time interval. We are well aware that the retrospective
non-randomized character of both studies is sensitive to various biases and confounding factors. The small number of patients studied could have induced a type 2 error,
questioning the reliability of our outcome. Furthermore, conversion rate is an indirect
outcome measure for a difficult cholecystectomy and highly dependent of laparoscopic
skills of the surgeon in charge. Different levels of skills, motivation to end the procedure
laparoscopically and experience with conversion may be unknown confounders and
explain the differences between the results of chapter 1 and chapter 2. A prospective
study with a validated adhesion score as outcome measure is more ideal.
Others have addressed this topic in later years. Even so, the influence of time interval
on the difficulty of LC remains an unsolved issue. High evidence reports are still scarce
and results from available studies are contradictory. Some have confirmed influence
of timing (8) while others could not.(9-11) Available studies are of low methodological
quality and comparison is difficult as different time intervals are addressed. In addition,
some studies are of limited value due to exclusion of the targeted time interval (2- 6
weeks) or hampered by a high conversion rate of 25 % in the late group.(11) Our data
showed a conversion rate of 16%.
There is only one randomized trial that has included all time intervals.(8) In their study
patients are grouped as those operated between 24 and 72 hours after ERC (group 1)
and those operated more than 72 h after ERC (group 2). In this study of 79 patients
with comparable demographics, patients operated after an interval of 72 hours have
a significant longer median operation time, median postoperative hospital stay and
a higher conversion rate compared to patients with an early (< 72 hours) LC. In addition, postoperative complication rates are significantly higher. They show that an early
cholecystectomy after ERC has better outcomes and conclude that timing is essential.
From the randomized controlled trial of Reinders et al.(11) we have learned that timing
of LC after ERC matters with regard to recurrent biliary morbidity. The main conclusion
of their trial is that recurrent biliary events occur significantly more often in patients
whose LC was delayed for 6-8 weeks (36.2%), making a plea for early planning. In their
trial the time interval 2-6 weeks after ERC was not studied. Patients were included for
an early (< 3 days) LC or a late (> 6 weeks) LC, missing out on the question whether LC
should be avoided in this 2-6 weeks’ time span.
With the recognition of the possibility to predict a difficult cholecystectomy the
question arises if patient outcome can also be improved by surgeon selection in such
cases. Until recently, both general surgeons and gastrointestinal (GI) surgeons in the
Netherlands have used LC as part of their practice. Considering that the laparoscopic
surgical expertise of GI surgeons has improved over the years with the rise of more
complex (other) laparoscopic procedures, it is expected that patient outcome will differ
if all symptomatic gallbladder patients are placed under the strict care of laparoscopic
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GI surgeons. In chapter 3 and 4 we analysed the contribution of surgeon selection to
the outcome of LC. In chapter 3 conversion rate was the outcome of interest. Conversion outcome has been reported to be of interest because of the lengthier hospital stay,
pulmonary problems and increased wound infection rate.(12-15)
A logistic regression analysis was performed for 1126 patients undergoing an LC for
elective and acute cholecystectomies. We found that a specialised surgeon converts significantly less to safely end a difficult cholecystectomy compared to the non-specialized
surgeon. Difficult cases can be identified pre–operatively based on patient characteristics (gender, age, body weight) and type of disease (emergency surgery, acute cholecystitis, and preoperative ERC for suspected choledocholithiais). A preoperative triage
for surgeon selection based on our predefined risk factors for conversion is proposed.
Such a triage will contribute to improved quality of care and a reduction in health care
cost, as converted patients are known to have higher morbidity rates (wound infection,
pulmonary complications) and longer recovery times. A triage of patients seems an appropriate solution to prevent a case load shift of all LC’s to a small specialized surgeon’s
group creating long waiting lists and delay in care. General surgeons with interest and
training in LC can participate in the majority of laparoscopic cholecystectomies as two
third of all patients in need of a LC do not have an increased predictive risk for a difficult
procedure and performance is comparable.
In chapter 4 outcome of interest was postoperative complications. An analysis is
presented in which the association with surgeon’s individual volume, specialisation
and experience is tested in 942 patients. We found that post-operative complications
after LC were not significantly associated with individual surgeon’s volume (≤ 10 LC/
yr vs. >10 LC/yr) nor with specialisation (laparoscopic vs. non-laparoscopic) and experience (specialty registration ≤ 5 yrs vs. > 5 yrs). According to our data assigning all LC
to specialized surgeons will not improve post-operative complication outcome. Postoperative complication outcome was most prominently determined by the type of
biliary disease (acute cholecystitis and a history preceding LC (ERC and delayed surgery
for cholecystitis).
Influence of expertise, specialization or volume on outcome of LC is not a well-studied
topic until now. Nowadays, some evidence has been gathered in support of our finding
that a specialized/ laparoscopic surgeon safely converts less often especially in emergency surgery.(12;16-19) In addition, some of these studies show that a specialized surgeon completes an emergency LC faster than the non-laparoscopic surgeon and length
of hospital stay is shortened. Of interest in our study is the finding of a subpopulation
within the elective patient population that profits from surgeon selection with regard to
conversion outcome but not complication outcome. Additional to patients undergoing
emergency surgery for persistent pain or acute cholecystitis, patients with a history of
complicated biliary disease (post-ERC, Pancreatitis, patients with delayed surgery after

161

S

162

Summary and discussion

cholecystitis) should be selected for care by specialized surgeons. Our triage foresees in
this surgeon selection in acute and elective surgery. A reduced conversion rate justifies
this triage because of a shortened hospital stay, quicker recovery and lower pulmonal
morbidity.
Concerning the association of surgeon selection with intra- and post-operative complications, few (20) found decreased morbidity rates some did not. (18;19) That postoperative complication outcome is predominantly determined by type of biliary disease
is confirmed in most of the few studies performed. To improve post-operative complication rates potential gain seems to be obtained from finding preventive measures in
patients at increased risk for certain complications rather than surgeon selection.
This insight led to the research focus in chapter 5. To find measures to prevent certain
complications the knowledge on who is at risk for which complication is essential. In
literature overall complication rates are mentioned to be up to 10 %. As we discovered
in chapter 4, the post-operative complication rate is higher in patients with ‘‘history of
complicated biliary disease’’ and ‘‘acute surgery’’ and increases up to 30% in case with
multiple disease events. With knowledge on why, when and which complications occurs in this specific subpopulation there is a lot to gain, as opportunities arise to find
potential measures to reduce adverse events. In chapter 5 the focus, therefore, was
finding individual patient prediction for specific post-operative complications in 4359
patients from two major teaching hospitals, using uni- and multivariable analyses from a
retrospective dataset. We found five risk profiles predicting specific complications from
which we learned that older patients (>65 year) are at risk of pneumonia and bleeding
and patients with complex biliary disease are at risk of intra-abdominal abscess, bile
leakage, wound infection and post-operative bleeding. Each disease event (ERC prior
to LC, acute cholecystitis, and delayed surgery after previous cholecystitis) with its own
disease related morbidity. Converted patients are at risk of wound infection and intraabdominal abscess. We were able to deduct a risk score, which can be used as a tool to
recognise and quantify a patient’s post-operative complication risk. Patients with 30%
risk of a post-operative complication were identified to be those patients with a high
cumulative risk score due to multiple disease events.
Until we find targeted measures, the risk tool allows for an optimal pre-operative
communication in which we can inform patients on their individual risk for a specific
complication and this counselling may contribute to a more weighed informed consent
or shared decision making. Other benefits of a patient specific risk profile is that the
awareness itself may help to prevent a specific post-operative complication, as patients
and their surgeons may be individually prepared to avoid these specific complications.
One of the findings of chapter 5 is that patients with complicated gallstones disease
had an unexpectedly high rate of cystic stump leakage ( type A bile duct injury) (21). This
was an incentive to research if alternative surgical techniques (chapter 6 and 7) could
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lead to a reduction in bile leakage rates, in particular from the cystic stump. This potential lethal postoperative complication seems unnecessary if a secure closure technique
can be found.
In chapter 6 a systematic review is presented with the aim to identify the different
techniques of cystic duct closure and to assess the evidence for superiority of one of
these techniques with regard to bile leakage rate. Overall cystic duct leakage and leakage
rates for subgroups of uncomplicated and complicated biliary disease were the primary
outcomes. After a systematic search of MEDLINE, the Cochrane Library and Embase,
Peto odds ratios were used for the comparison of techniques in 13 comparative studies
and the pooled event rates of 24 non-comparative studies. Risk of bias was evaluated. A
total of 47,351 patients were included, of which 83% underwent cystic duct closure with
regular non-locking, metal clips reflecting the gold standard. In 6% of patients, closure
was done with locking clips, 5% with ligatures, 4% with harmonic energy and 0.8 % with
another technique.
The pooled cystic duct leakage rate was around 1% for each of the techniques and
lowest for ligatures with an overall pooled event rate of 0.01% (95% CI 0-0.01), CBL ranging from 0% - 3.8% and locking clips with an overall pooled event rate of 0.00% (95%
CI 0-0.01), CBL ranged from 0% to 1.1%. The available studies were of low to moderate
methodological quality (Minors score > 10). Even the randomized controlled studies had
a high risk of bias, which could have led to under- or overestimation of the effect. Event
rates around 1% needs very large sample sizes per studied technique to show a clinically
relevant difference. Another important finding is that none of the studies clearly define
disease characteristics. Subgroup analysis for patients with complicated biliary disease
was not possible because no distinction is made in current literature. We can conclude
from chapters 5 that type of biliary disease (‘uncomplicated or complicated’) is the most
important variable determining bile leakage risk. This does not seem to be recognized
in the literature yet.
Although data on the overall bile leakage rates point out a slight preference for locking clips and ligatures versus harmonic energy or metal clips, we conclude that it is not
possible to either recommend or discourage any of the techniques for cystic duct closure during laparoscopic cholecystectomy. No separate recommendation can be made
for complicated gallbladder disease.
The outcome of chapter 6 was reason to assess the effect of polydioxanone ligature
(loop) for cystic stump closure in a cohort of 136 patients as an alternative to the standard of care of three parallel clips in Chapter 7. As the loop ligature was introduced in
2010 for use in complicated biliary disease, demographics of the loop cohort show significantly more complicated biliary disease patients compared to patients with clipped
closure (4223 patients). After more experience was gained with the loop, its use became
more natural for patients with a less inflamed cystic duct. All post-operative bile leakage
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complications (1.4%) occurred in clipped cystic duct patients. In the cohort of the looped
patients zero bile leakage events occurred. A bile leakage risks core was deducted from
the whole population by multiple logistic regression analysis and presented, incorporating patient characteristics and disease events. Using the bile leakage risk score we found
that a gradual increase of risk score was paralleled by a stepwise increase in actual bile
leakage rate up to 13% for clipped cystic duct patients in contrast to the zero events in
the loop closure group. This led us to believe that cystic duct closure with a polydioxanone loop is a secure technique and of value to reduce bile leakage, foremost in patients
with an increased bile leakage risk.
In Chapter 8 we present a multicenter analysis of 191 patients in whom a subtotal
cholecystectomy (STC) was performed. We show that a subtotal cholecystectomy is a
safe and feasible procedure when confronted with fibrosis and scarring of the hepatoduodenal ligament. When a critical view of safety is difficult to attain and CBI is at stake
it is a valuable alternative. It should be noted, however, that CBI still occurred in 0.5%
of the patients and that the subtotal cholecystectomy led to bile leakage rates of 13
%, post-operative re-intervention rate of 33%, and that 11 % of the patients needed
a completion cholecystectomy for recurrent biliary complaints in the 6 years of follow
up. The fenestrating’ (not leaving a remnant) and ‘reconstituting’ (leaving a remnant)
cholecystectomy each had their own significant procedure related morbidity. Fenestrating STC was associated with significant higher bile leakage and re-intervention rate
compared to restitution STC (18% vs. 7% and 32% vs. 26%, respectively). In addition,
fenetrating SCT was associated with a higher wound infections and longer hospital stay,
while reconstituting STC was associated with a higher rate of recurrent biliary events.
The only risk factor that was significantly associated with postoperative complications
was leaving the remnant of the gallbladder open during STC.
Outcome of the few studies on STC are nicely summarized in a recent review by Elshaer
et al.(22) Most series on the SCT topic are small, reflected by the fact that only three of
the included studies consisted of more than 60 patients. Series consistently show high
rates of bile leakage and post-operative re-intervention. However, it is imperative to
prevent injuries to the common bile duct because of the association with more severe
morbidity, poor quality of life and high rates of medical litigation (23)
We found the disease specific quality of life (QoL) in patients in our series after subtotal cholecystectomy to be considerably higher than QoL outcome of CBI patients in
a previous series.(24)The recognized procedure related morbidity is slightly different
in our series compared to that of Strasberg. (25) Our series showed that fenestration
STC led to higher (9%) completion cholecystectomy compared to when a reconstituting STC technique is used (6%) (p<0.01). Strasberg et al. (25) found that reconstitution
cholecystectomies led to higher rates of completion cholecystectomies. In addition, we
found that fenestrating STC was associated with significantly more wound infections,
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and longer hospital stay than reconstitution STC. Fenestrating STC does not seem to
completely prevent future biliary events.
Our STC study has some strengths and limitations. Up to date this is one of the largest
multicenter series and the only one that describes both short- and long-term morbidity
and quality of life of patients following STC. The retrospective character of this series is
a limitation, but it is inherent to the limited methodological options for research in unscheduled surgical procedures with a low incidence, high heterogeneity of patients and
the use of different techniques for STC. The relatively low response rate to the questionnaires is also associated with the retrospective design as well as the long follow-up time.
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In this thesis an epidemiologic assessment of predefined specific adverse outcome
measures from our created registry leads to potential strategies to improve care. During
our scientific journey the awareness rose that the results of all studies in this thesis gave
rise to structured quality improvement steps:
• Measurement of predefined outcome parameters
• Analysis of independent risk variables predicting adverse outcome
• Reflection on factors that were found to affect outcome and awareness of revealed
pitfalls in care, thereafter can be used as an incentive for
• Strategies to improve this care.
We called this the MARS-procedure, and find it very useful to provide insights into
valuable incentives to improve care in daily practice. A next step would of course be to
assess the true value of implementation of these strategies for clinical outcome in daily
practise.
Several recommendations arise from the topics described in this thesis.

Pre-operative management
Timing of LC after ERC
Although we failed to find sufficient evidence from our studies that timing of LC matters,
reviewing literature elucidates a good rational to plea for optimal timing of LC after ERC.
LC in the first week after ERC will improve outcome with regard to recurrent biliary disease events during waiting time. Operation difficulty is at least similar to late LC and may
become more difficult with time passing. Early LC will decrease morbidity from recurrent
biliary disease and most likely decrease conversion rates.

Surgeon Selection
Patients at risk for a difficult cholecystectomy can be identified pre-operatively. Anticipation on conversion risk is feasible (appendix 1). There is no need to assign all LC to
a specialized surgeon. A pre-operative triage for surgeon selection will safely reduce
conversion rates without creating a logistic problem by an increased workload for
specialized surgeons. By reducing conversion rates overall care for patients after LC will
improve as conversion leads to an increased risk of wound infection and intra abdominal
abscesses. Literature shows an additional gain in length of hospital stay and pulmonary
problems.
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Individualized care
Patients at increased risk for post-operative complications are identifiable in the preoperative setting. We have come to learn which patient is at risk for a specific complication such as wound infection, intra-abdominal abscess, bile leakage, bleeding and
pneumonia. With this knowledge a more individualized patient care will gain ground
rapidly. Individualized pre-operative communication and informed consent based on
individual risk for an adverse outcome will lead to a realistic expectation with respect
to morbidity and recovery. Together surgeon and patient can thereby focus on the
question whether surgery outweighs conservative treatment in patients at high risk for
serious complications.
Anticipation of surgical planning in day care or short care will lead to reduced “ad hock”
admissions, fear and patient disappointment due to an unexpected difficult procedure.
Furthermore, an increased surgeon and patient awareness on specific risk profiles may
be an important incentive to focus on avoiding anticipated complication and when they
do occur, early detection.

Surgical technique
Cystic duct closure with a loop or locking clip is a very promising technique to reduce
bile leakage complication after LC. Although no solid evidence is available yet to either
recommend or discourage any of the available cystic duct closure techniques, our data
suggest a potential superiority of loops and locking clips, especially for patients with
complicated biliary disease who are at an unexpected high risk for bile leakage.
Subtotal cholecystectomy is a safe and feasible alternative to end a laparoscopic procedure in case of a fibrotic hepatoduodenal ligament and when the risk of CBI is high. In
this laparoscopic era the new generation of surgeons has low exposure to conversion
during their residency. Therefore, the question arises whether conversion is still a sound
and safe decision when confronted with a difficult case. Still, it is important to note that
a subtotal cholecystectomy is associated with a low rate (0,5 %) of common bile duct
injury but other procedure related morbidity is high.
To improve outcome after subtotal cholecystectomy awareness of procedure related
morbidity is crucial. Attention to whether the cystic duct/ or gallbladder remnant is occluded or open for bile leakage from the common duct is of additional value. If possible
internal closure of a patent cystic duct can reduce post-operative complication and
re-intervention rate.
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Future patient care in biliary disease
We have learned from our data that biliary stone disease consists of two different
entities. Patients with ‘uncomplicated’ biliary disease and ‘complicated’ biliary disease
need to be addressed differently with regard to pre-operative information, anticipation
of complications, timing of surgery, planning of surgery in day care or short care and
surgical approach chosen. We believe that a pre-operative patient and surgeon selection based on identifiable risk of adverse outcome (appendix 1) will optimize care. A
“benign biliary care program” for patients with benign biliary complaints based on
patient- and disease specific characteristics is needed to safely reduce conversion and
complication rates (appendix 2) and thus improve quality of care.
Nowadays, the specific exposure to open cholecystectomy has shifted from laparoscopic surgeons to laparoscopic surgeons with training in HPB surgery. To improve
outcome and patient safety, future policy of the most difficult cholecystectomy cases
may well mean centralisation of these specific cases to the surgeon best equipped. The
most difficult cases with high conversion and complication rates have been identified
to be patients with multiple disease events over a longer period of time which leads
to chronic fibrosis. From literature we now that patients with signs and symptoms of a
Mirizzi syndrome should be added to this category.
With our newly gained knowledge LC can thus be divided in 3 different levels of care:
Level 1, symptomatic non-complicated disease, which can be assigned to all surgeons
with LC experience and performed in day care, Level 2, complicated biliary disease
patients with one or two disease events that should be assigned to a laparoscopically
interested GI surgeon with option of short care, and Level 3, the complicated biliary
disease patient with multiple disease events over a longer period of time or signs and
symptoms of a Mirizzi syndrome, that could best be assigned to laparoscopic interested
GI surgeons with expertise in HPB surgery.
Centres that do not have laparoscopic surgeons with HPB expertise should be willing
to refer level 3 patients to a centre that can provide in this surgeon selection, adequate
perioperative care and early detection and management of adverse outcome.
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Lack of evidence and proposed future research to further
improve outcome of LC
Timing after ERC
Our data and literature lacks good evidence that a time interval between ERC and LC of 1
to 6 weeks should be avoided because of increased difficulty of the LC. Future studies on
this interval are warranted if the early LC after ERC is not implemented in daily practise.

Risk stratification
Our risk stratification and tools to identify patients at risk for conversion, complication
and bile leakage have not yet undergone an external validation. External validation will
provide a higher level of evidence to improve care through the triage proposed in our
biliary care program. Subsequently, the higher level of evidence will gain more support
for a nationwide biliary care program.

Individual complication profile
Research on how to target individual risk for a certain complication will be needed to
find measures to prevent anticipated postoperative complications. Besides a pulmonary
prevention plan for patients at increased pulmonary risk, a wound infection, abdominal
abscess, bleeding and bile leakage prevention plan is needed. Research on wound
management and tailored surgical strategies and peri-operative measures will help to
achieve new insights.

Uncomplicated versus complicated disease
Future research on biliary topics need specification on type of disease as outcome after
LC is most prominently determined by ‘uncomplicated’ versus ‘complicated’ disease.
Especially research on superior cystic duct closure is needed in complicated biliary disease. The high bile leakage rates in this subpopulation of patients need to be improved.

Subtotal cholecystectomy
Future research is needed to gain knowledge on which patients do not benefit from
subtotal cholecystectomy and which of them benefit from a conversion to minimize bile
leakage complications, re-interventions and completion cholecystectomy operations.
Gaining this knowledge can provide in surgeon selection and centralisation of specific
difficult cases and further contribute to safe surgery and improved quality of care.

Cystic duct closure
The cystic duct closure is an important topic to reduce bile leakage rates especially in
patients with complicated biliary disease. Data on PDS loops or locking clips seem very
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promising. However, more evidence is needed on the presumed superiority and the
follow up on post-operative pain, recurrent or persistent symptoms. The slightly higher
bile duct lesion rate with locking clips also needs further attention.

Clinical implications of this thesis
Appendices
1. Tool for pre-operative identification of patients at increased risk for conversion, postoperative complications and bile leakage.
Risk score for conversion, post-operative complications and bile leakage
Conversion

Post-operative complication

Bile leakage

Male gender

1

-

-

Age > 65 yrs

1

2

-

ASA 3-4

-

-

1

BMI

2

-

-

Pre-op ERCP”

1

1

1

Pre-op pancreatitis

-

1

-

Acute cholecystitis

4

2

2

Delayed surgery for
previous cholecystitis °

5

4

3

conversion

-

2

-

Maximum score*

10

10

5

Risk of conversion:

increased for non GI surgeon when conversion score ≥ 2

Risk for post-operative
complication:

score 0

3%

score 1-4

9-17%

score ≥ 5

32%

score 0

0.9%

score 1-3

1.6-3.8%

score ≥ 4

13%

Risk for bile leakage:

*Maximumscore is dependent on either acute cholecystitis or previous cholecystitis.
*Maximumscore is dependent on either acute cholecystitis or previous cholecystitis.
^ Risk score for conversion, post-operative complication and bile leakage (joined information from Chapter
3, 4 and 5)

F

• Male patient and older
than 65 years

• Day care

• Specialized
GI surgeon

• No male patient older
than 65 years

• Day care

• No specialized
GI surgeon

Uncomplicated
Biliary disease

• Pneumonia
• Bleeding
• Wound infection

• Bleeding
• Wound infection

• GI specialized
surgeon
• use of looped/ locking
clip cystic duct closure

• GI specialized
surgeon
• use of looped/ locking
clip cystic duct closure

• GI specialized
surgeon
• LC < 1week after ERC
• Use of looped/ locking
clip cystic duct closure

• Short care

• Short care

• Day care

• Pneumonia

• Use of looped/ locking
clip cystic duct closure

• LC < 1week after ERC

• GI specialized surgeon
with HPB experience

• Short care

• Bile leakage
• Pneumonia

• Pneumonia

• Bleeding

• Bile leakage

• Bile leakage

• Intra abdominal abscess

• Anticipated
complication 32%

Conversion score > 5
and/or Signs of Mirizzi

• Multiple events

• Intra abdominal abscess

• Intra abdominal abscess

• Anticipated
complication 17-32%

Delayed cholecystitis

• Single event

• Bile leakage

• Anticipated
complication 9-32%

Acute cholecystitis

• Single event

Complicated
Biliary disease

• Intra abdominal abscess

• Anticipated
complication 9-3%

ERC < 2 weeks
prior to LC

• Single event

Symptomatic
Biliary disease
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Bij de behandeling van choledocholithiasis neemt een endoscopisch retrograde cholangiografie (ERC) nog steeds een prominente plaats in om voor het verrichten van een
laparoscopische cholecystectomie (LC)de ductus choledochus vrij te krijgen van stenen.
(1-3) Een profylactische LC na de ERC hoort te worden aangeboden aan alle patiënten
die een operatie kunnen doorstaan.
In de tijd van onze studies over het tijdsinterval tussen ERC en LC was al bekend dat
een afwachtend beleid na ERC een hoog risico op recidief klachten opleverde. (4) In de
jaren daarna werd in een Cochrane analyse (5) tevens gezien dat een LC leidt tot minder
post operatieve complicaties en minder mortaliteit in vergelijking tot het uit-/afstellen
van de LC. [1].
We weten nu dat een LC na een ERC moeilijker is (6) en leidt tot hogere conversierisico’s
vanwege een ontstekingsreactie met adhesies en verlittekening van het hepatobiliare
ligament. (7)
In dit proefschrift poneren wij de hypothese dat de ernst van de ontstekingsreactie,
adhesies en verlittekening afhankelijk is van het tijdsinterval tussen LC en ERC, waarbij
volgens een oud chirurgisch adagium het nadeligste interval 2-6 weken is.
Om te onderzoeken of een optimale timing van de LC een lager aantal conversies
geeft, voerden wij een retrospectieve analyse uit bij 80 patiënten, die een ERC hadden
ondergaan voor het vermoeden op choledocholithiasis, voorafgaand aan de LC, over
een periode van 5 jaar.
In Hoofdstuk 1 vergeleken wij drie tijdsinterval-groepen (LC < 2, 2–6 and > 6 weken)
en vonden wij dat patiënten die geopereerd werden in het tijdsinterval van 2-6 weken
een significant hoger conversierisico hadden (> 30%) t.o.v. van de andere twee groepen.
Er werd geen significant verschil gevonden in adhesies, operatieduur en galwegletsels
tussen de drie tijdinterval -groepen. Het hoge conversiepercentage door adhesies 2–6
weken na de ERC suggereert dat de adhesies een grote operatieve uitdaging bieden en
zodoende potentieel gevaarlijker zijn. Een voorzichtige conclusie werd getrokken dat
het tijdsinterval van de LC na ERC mogelijk van belang is.
We erkenden wel dat verder onderzoek nodig was. Op zoek naar harder bewijs voor
het kunnen voorspellen van een ‘moeilijke cholecystectomie’ na ERC werd de hypothese
van het optimale tijdsinterval opnieuw getoetst in Hoofdstuk 2.
We onderzochten een breedspectrum van risicofactoren in een uitgebreider cohort
van 140 patiënten uit twee grote opleidingsziekenhuizen. Uit de logistische regressieanalyse bleek dat het mannelijke geslacht, het bilirubineniveau t.t. van de ERC en de
pre-LC CRP geassocieerd waren met conversie en postoperatieve complicaties.
Ook in de tweede kliniek (B) werd een hoger conversiepercentage (15%) gezien na een
tijdsinterval van 2-6 weken, echter de discrepantie met de overige twee tijdsintervallen
was niet zo indrukwekkend als bij kliniek A.
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Door de conversieresultaten van kliniek B bleek het tijdsinterval van de gehele groep
(LC binnen 1 week vs. >1 week of ≤2 weken vs. 2–6 weken vs. >6 weken of ≤6 weken vs.
>6 weken) tussen LC en ERC niet geassocieerd met een ongewenste uitkomst. De enige
onafhankelijke voorspeller voor complicatie en conversie was een verhoogd pre-LC
CRP. In hoofdstuk 2 werd geen bewijs gevonden dat het tijdsinterval tussen ERC en LC
bepalend is in het aantreffen van een onverwachts moeilijke cholecystectomie. Bewijs
voor de hypothese dat het tijdsinterval na ERC bepalend is voor de conversie uitkomst
werd niet geleverd.
Het retrospectieve, niet gerandomiseerde karakter van onze twee studies zijn gevoelig voor vertekening (bias) en verstorende variabelen (confounders).
Door het beperkte aantal onderzochte patiënten kan een type 2 fout zijn geïnduceerd
bij de analyse waardoor de betrouwbaarheid van de bevindingen ter discussie staat.
Daarnaast is conversie een indirecte maat voor een ‘moeilijke cholecystectomie’ en sterk
afhankelijk van de expertise van de opererende chirurg. Variatie in laparoscopische deskundigheid, motivatie om de procedure laparoscopisch te volbrengen en de ervaring
met conversie kunnen onzichtbare verstorende variabelen zijn (confouders) en een
verklaring zijn voor het verschil in uitkomst tussen hoofdstuk 1 en 2. Een prospectieve
studie met een gevalideerde adhesiescore als uitkomstmaat is een idealere opzet.
Andere auteurs hebben het onderwerp van het tijdsinterval in latere jaren bestudeerd.
Desalniettemin blijft het onderwerp van het tijdsinterval tussen ERC en LC en de invloed
op de uitvoerbaarheid van de cholecystectomie onopgehelderd.
Studies met een hoge bewijslast zijn schaars en de resultaten van de paar beschikbare
studies zijn tegenstrijdig. Enkele auteurs bevestigen de invloed van het tijdsinterval (8)
terwijl anderen dit tegenspreken. (9-11) Beschikbare studies zijn methodologisch zwak
en het vergelijken van de resultaten tussen studies onderling is moeilijk aangezien bij
de analyse andere intervallen worden gebruikt. Daarnaast zijn sommige studies niet
van waarde omdat het belangrijke tijdsinterval van 2-6 weken is geëxcludeerd of door
een buitenproportioneel hoog conversiepercentage van 25% in de late groep.(11). Wij
vonden een conversierisico van 16%.
Er is slechts éen gerandomiseerde studie die alle tijdsintervallen onderzoekt.(8)
In deze studie werden patiënten ingedeeld in een operatie-interval van 24-74 uur na
ERC (groep 1) en patiënten met een operatie-interval van meer dan 72 uur (groep 2)
Het betrof 79 patiënten met vergelijkbare demografische gegevens waarbij patiënten
die na 72 uur (groep 2) werden geopereerd een significant langere operatieduur, mediane ziekenhuisopnameduur en een hoger conversierisico hadden in vergelijking tot
patiënten die vroeg (binnen 72 uur) na ERC werden geopereerd. Tevens bleek in deze
studie het postoperatieve complicatiepercentage significant hoger in groep 2.
De auteurs van deze studie laten zien dat een vroege cholecystectomie na ERC
een betere uitkomst geeft en zij concluderen dat timing van de LC na ERC essentieel is.
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Van de gerandomiseerde trial van Reinders et al.(11) hebben we geleerd, dat ‘timing’
ertoe doet t.a.v. de recidief biliaire morbiditeit. De belangrijkste conclusie van hun
studie is dat recidief biliaire klachten significant vaker optreden bij patiënten die pas
na 6-8 weken worden geopereerd (36,2%) en zij doen dan ook een oproep voor een
vroege operatie. In de trial van Reinders et al. werd het tijdsinterval van 2-6 weken niet
bestudeerd, omdat patiënten werden geïncludeerd in een vroege LC (< 3 dagen) of een
late LC (> 6 weken) waarmee hun studie geen antwoord geeft op de vraag of de 2-6
weken termijn vermeden dient te worden.
De erkenning dat een ‘moeilijke galblaas’ voorspeld kan worden roept ook de vraag
op of de uitkomst van een LC verbeterd kan worden door voor specifieke gevallen aan
chirurgenselectie te doen.
Tot voor kort maakte de LC in Nederland onderdeel uit van de dagelijkse praktijk van
zowel de algemeen chirurg als de gastro-intestinaal (GE) chirurg. Gezien het feit dat de
laparoscopische chirurgische expertise is toegenomen door de intrede van meer complexe laparoscopische procedures is het te verwachten, dat de LC uitkomst verandert als
alle symptomatische cholelithiasis patiënten vallen onder de gedifferentieerde zorg van
de laparoscopische GE chirurg.
In hoofdstuk 3 en 4 onderzochten wij de toegevoegde waarde van chirurgenselectie
op de uitkomst van LC. In hoofdstuk 3 was het conversiepercentage de uitkomstmaat.
Conversie is van belang gebleken vanwege een langere ziekenhuisopname, toegenomen pulmonale complicaties en wondinfecties. (12-15) .
Wij voerden een logistische regressieanalyse uit op 1126 patiënten die een LC ondergingen voor electief en acuut galblaaslijden en vonden dat de gespecialiseerde
GE chirurg significant minder converteerde om een moeilijke cholecystectomie veilig
tot een einde te brengen in vergelijking met een niet-gespecialiseerde chirurg. Een
potentieel moeilijke cholecystectomie kan preoperatief worden herkend op basis van
patiënten karakteristieken (leeftijd, geslacht en gewicht) en het type galblaaslijden
(spoedingrepen, acute cholecystitis en preoperatieve ERC i.v.m. verdenking op choledocholithiasis). Een preoperatieve ‘triage’ op basis van de gedefinieerde risicofactoren
wordt gepresenteerd. Een dergelijke triage zal de kwaliteit van zorg verbeteren en een
verlaging geven van zorgkosten, aangezien geconverteerde patiënten een langere opnameduur, een langere herstelduur en een hogere morbiditeit (pulmonale complicaties
en wondinfecties) hebben.
Triage van patiënten lijkt een gepaste oplossing om te voorkomen dat er een zorglastverschuiving optreedt van alle LC-en naar een klein groepje GE chirurgen waardoor
lange wachtlijsten en zorgvertraging zullen ontstaan.
Algemeen chirurgen met voldoende expertise in LC kunnen participeren in het
merendeel van alle cholecystectomieën, aangezien twee derde van de patiënten, die
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in aanmerking komen voor een LC geen verhoogd risico heeft op een moeilijke cholecystectomie en de zorguitkomst gelijkwaardig is.
In hoofdstuk 4 was het postoperatieve complicatiepercentage het onderwerp van
aandacht. Een analyse wordt getoond waarbij de associatie wordt getest in 942 patiënten met individueel volume, specialisatie en ervaring van de chirurg. We vonden geen
significante associatie tussen postoperatieve complicaties en individueel volume (≤ 10
LC/jr vs. >10 LC/jr), specialisatie (laparoscopisch vs. non-laparoscopisch) en ervaring
(specialisatieregistratie ≤ 5 jr vs. > 5 jr).
Gegeven onze onderzoeksresultaten zal het toewijzen van alle laparoscopische cholecystectomieën aan een hoog volume, gedifferentieerd chirurg geen verbetering geven
in postoperatieve complicatiepercentage. Het postoperatieve complicatiepercentage
werd het sterkst bepaald door het type galblaaslijden (acute cholecystitis en biliaire
voorgeschiedenis (ERC en uitgestelde LC na cholecystitis).
De invloed van expertise, specialisatie en volume op de uitkomst van LC is nog
geen goed onderzocht onderwerp. Heden ten dage is er wel enige literatuur die onze
bevindingen ondersteunt, dat een LC chirurg op een veilige manier minder snel converteert met name in spoedgevallen.(12;16-19) Enkele studies laten tevens zien, dat
de gespecialiseerde chirurg bij de spoed LC een kortere operatieduur heeft dan een
niet-gespecialiseerde chirurg en dat de opnameduur korter is.
Interessant in onze studie is de bevinding dat een subpopulatie binnen de electieve
LC populatie voordeel heeft bij een gespecialiseerde chirurg m.b.t. het conversie risico.
Naast patiënten, die in een spoedsetting worden geopereerd of die een acute cholecystitis hebben, komen patiënten met een biliaire voorgeschiedenis (post-ERC en status na
cholecystitis) in aanmerking voor een operatie door een gespecialiseerde chirurg. Onze
triage voorziet in een chirurgenselectie bij acute en electieve chirurgie. Een verbeterde
conversie uitkomst met dien ten gevolge een verkorte opnameduur, sneller herstel en
lagere morbiditeit rechtvaardigt deze triage.
Een associatie tussen chirurgenselectie en postoperatieve complicatie uitkomst werd
slechts gevonden door een enkele auteur (20), andere vonden deze niet. (18;19)
Dat het postoperatieve complicatiepercentage voornamelijk wordt bepaald door
het type biliaire ziekte wordt door andere schaarse studies bevestigd. Het bereiken van
betere postoperatieve complicatiepercentage lijkt eerder te bewerkstelligen met individuele preventieve maatregelen bij patiënten met een verhoogd risico op specifieke
complicaties dan met de chirurgenselectie.
Dit inzicht bracht ons tot de onderzoek focus van hoofdstuk 5. Om individuele
preventieve maatregelen te kunnen treffen bij een verhoogd risico op een specifieke
complicatie is de kennis van wie welke complicatie krijgt essentieel.
In de literatuur wordt een overall complicatie risico vermeld van rond de 10%.

Samenvatting en discussie

Zoals wij hebben gezien in hoofdstuk 4 is het postoperatieve risico hoger bij patiënten
met een biliaire voorgeschiedenis of acute cholecystitis en loopt op tot 30% in patiënten
met meerde gebeurtenissen. Met de kennis van waarom, wanneer en welke complicatie
optreedt in een specifieke subpopulatie kan veel worden gewonnen omdat dan de
mogelijkheid ontstaat om complicatie specifieke maatregelen te vinden ter voorkoming
van een nadelige uitkomst.
In hoofdstuk 5 werd daarom de focus gelegd op het vinden van individueel voorspellende patiënten variabelen die in relatie staan met een specifieke postoperatieve
complicatie d.m.v. een uni- en multivariate analyse op een retrospectief cohort van
4359 patiënten die in twee grote opleidingsziekenhuizen een LC ondergingen in een
populatie.
Wij vonden vijf risicoprofielen die voorspellend waren voor specifieke complicaties en
leerden dat oudere patiënten (>65 jaar) risico lopen op pneumonie en bloeding en patiënten met gecompliceerd biliair galsteenlijden risico hebben op een intra-abdominaal
abces, gallekkage, wondinfectie en postoperatieve nabloeding. Elk biliair ziektebeeld
(ERC preoperatief, acute cholecystitis en afgekoelde cholecystitis) heeft zijn eigen specifiek gerelateerde morbiditeit. Geconverteerde patiënten bleken een risico te hebben op
wondinfectie en intra-abdominale abcessen.
We konden uit de data een risicoscore deduceren die te gebruiken is als een instrument om risico op postoperatieve complicaties te voorspellen en het risico daarop te
kwantificeren. Patiënten met 30% postoperatief complicatierisico bleken patiënten te
zijn met een hoog cumulatief risico door meerdere biliaire gebeurtenissen voorafgaand
aan de LC.
Totdat we gerichte maatregelen vinden om deze specifieke complicaties te voorkomen zal het risicoinstrument ons in de gelegenheid stellen om de patiënt preoperatief
op maat te informeren over individuele risico’s op specifieke complicaties en kan de
informatie bijdragen in een weloverwogen instemming en/of gezamenlijke besluitvorming.
Een bijkomend voordeel van een patiënt- specifiek risicoprofiel is dat de bewustwording kan bijdragen aan het voorkomen van de specifieke postoperatieve complicatie,
omdat patiënten en chirurgen alert zijn op het vermijden van de specifieke complicatie.
Een van de bevindingen uit hoofdstuk 5 was dat patiënten met een gecompliceerd
biliair ziektebeeld een onverwacht hoog risico hebben op een cysticus stomplekkage (
type A galwegletsel ) (21). Dit was een stimulans om te onderzoeken of een verandering
in de chirurgische techniek (hoofdstuk 6 en 7) een verlaging van het aantal gallekkages
tot gevolg heeft, in het bijzonder van de cysticus stomplekkages.
Deze potentieel lethale postoperatieve complicatie lijkt vermijdbaar als een veilige en
adequate occlusietechniek gevonden kan worden.
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In Hoofdstuk 6 presenteren wij een systematische beoordeling van de beschikbare
literatuur met het doel te identificeren welke verschillende technieken voor de afsluiting
van de ductus cysticus er zijn. Daarnaast gaan wij op zoek naar bewijs voor de meest
veilige en zekere ductus cysticus occlusietechniek t.a.v. gallekkage.
De primaire uitkomst was de totale ductus cysticus lekkage en de lekkage in de subgroepen van patiënten met ongecompliceerd en gecompliceerd biliair galblaaslijden.
Nadat een systematisch literatuuronderzoek was gedaan in MEDLINE, de Cochrane
Library en Embase, pasten wij de ‘Peto odds ratios’ toe voor 13 vergelijkende studies en
voor de samengevoegde lekkagepercentages in 24 niet-vergelijkende studies. Het risico
op vertekening (bias) werd beoordeeld.
Een totaal van 47,351 patiënten werden geïncludeerd, waarvan 83% een ductus cysticus afsluiting onderging met reguliere, ‘non-locking’ clips van metaal, wat de gouden
standaard weergaf.
In 6% van de patiënten, werd de ductus cysticus afsluiting verzorgd met ‘locking clips’,
5% met ligaturen, 4% met ‘harmonic energy’ and 0.8 % met overige technieken.
Het samengevoegde ductus cysticus lekkagepercentage was rond de 1% voor alle
technieken en het laagst voor de ligaturen Het samengevoegde percentage voor
ligaturen was 0.01% (95% CI 0-0.01), variërend van 0% - 3.8%. Voor ‘locking clips’ was
het samengevoegde percentage van 0.00% (95% CI 0-0.01), variërend van 0% tot 1.1%.
De beschikbare studies zijn van een lage tot middelmatige methodologische kwaliteit
(‘Minors score’ > 10).
Zelfs de gerandomiseerde studies hadden een hoog risico op vertekening met als gevolg dat een onder- of overschatting van het effect niet is uit te sluiten. Voor gallekkage
percentages rond de 1% zijn grote onderzoekspopulaties per bestudeerde techniek
nodig om een klinisch significant verschil te vinden. Subgroep analyse van patiënten
met gecompliceerd galblaaslijden was niet mogelijk omdat in de huidige literatuur het
onderscheid in type biliair lijden onvoldoende wordt gemaakt.
We kunnen uit hoofdstuk 5 en 7 opmaken dat het type biliaire ziekte (‘ongecompliceerd of gecompliceerd’) de belangrijkste variabele is die bepalend is voor het gallekkagerisico. Dit lijkt in de literatuur nog niet te worden onderkend.
Ondanks dat de totale gallekkage percentages erop wijzen dat er een lichte voorkeur
bestaat voor ‘locking clips’ en ligaturen in vergelijking tot harmonic energy en metalen
clips, concluderen wij dat het niet mogelijk is op basis van de bestaande literatuur een
techniek aan te bevelen of af te raden voor de afsluiting van de ductus cysticus tijdens
een LC.
Het is op basis van de gegevens in onze studie ook niet mogelijk om een aanbeveling
te doen voor de ductus cysticus afsluiting bij de subgroep populatie met gecompliceerd
galsteenlijden.
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De uitkomst van hoofdstuk 6 was een reden om in hoofdstuk 7 het effect van een
polydioxanone ligatuur (loop) ter afsluiting van de cysticus stomp te bestuderen in een
cohort of 136 patiënten, als een alternatief voor de gouden standaard van drie metalen
clips. Omdat de loop ligatuur in 2010 geïntroduceerd werd voor cysticus stomp afsluiting bij patiënten met gecompliceerd galsteen lijden is dit ziektebeeld significant meer
vertegenwoordigd in het ‘loop’-cohort in vergelijking tot het cohort van patiënten met
de standaard geclipte ductus cysticus (4223 patiënten).
Na meer ervaring te hebben opgedaan met de ‘loop’ werd het gebruik van deze techniek natuurlijker en ook in patiënten met minder inflammatie van de ductus cysticus
gebruikt. Alle postoperatieve gallekkages traden op in de geclipte ductus cysticus groep
(1.4%). In het cohort van patiënten die met een loop werden behandeld traden geen
gallekkages op.
Wij presenteren een risicoscore voor het op treden van een gallekkage. Deze werd
berekend uit de gehele populatie door een multivariate analyse te verrichten, waarbij
patiëntkarakteristieken en type galblaaslijden een rol blijken te spelen. Door de risicoscore voor gallekkage te gebruiken vonden wij dat een cumulatieve toename in risico
parallel loopt met een stapsgewijze toename in het actuele gallekkagepercentage tot
13 % in het geclipte ductus cysticus cohort. Dit in tegenstelling tot geen gallekkages in
het cohort dat met een loop behandeld was. Deze observatie geeft ons de overtuiging
dat ductus cysticus afsluiting met een ‘loop’ een veilige en betrouwbare techniek is en
van waarde is in het bewerkstelligen van een gallekkagereductie, vooral in patiënten
met een verhoogd risico op gallekkage.
In hoofdstuk 8 beschrijven wij een multicenter analyse van 191 patiënten die een
subtotale cholecystectomie (STC) ondergingen. We laten zien dat een subtotale cholecystectomie een haalbare en veilige procedure is wanneer je wordt geconfronteerd met
fibrose en verlittekening van het hepatoduodenale ligament.
Indien de ‘critical view of safety’ (CVS) moeilijk te bereiken is en er kans op een galwegletsel bestaat is deze techniek van waarde. Daarbij dient wel opgemerkt te worden
dat galwegletsel ook dan nog in 0.5% van de patiënten optreedt en dat een subtotale
cholecystectomie leidde tot een gallekkagecomplicatie in 13% van de patiënten, 33%
van de patiënten een re-interventie onderging en 11% van de patiënten een tweede
operatie voor het completeren van de cholecystectomie nodig hadden in verband met
recidief biliaire klachten in de 6 jaar van de follow up.
De ‘fenestrating’ (geen rest-galblaas achterlatend) en ‘reconstituting’ (een rest-galblaas
achterlatend) cholecystectomie geven beide hun eigen significante postprocedure
morbiditeit. ‘Fenestrating STC’ is geassocieerd met significant hogere gallekkage en
re-interventiecomplicaties vergeleken met de ‘restitution STC’ (18% vs. 7% and 32%
vs. 26%, respectievelijk). Daarnaast was de ‘fenestrating SCT’ geassocieerd met hogere
wondinfectiepercentages en een langere ziekenhuisopnameduur terwijl de ‘reconstitu-
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ting STC’ geassocieerd was met hogere percentages aan recidief biliaire klachten. De
enige risicofactor significant voorspellend voor een postoperatieve complicatie is het
open laten van een rest-galblaas tijdens de STC.
De uitkomst van de schaarse artikelen over SCT zijn aardig samengevat in een recente
systematische beschouwing (systematic review).(22) De meeste studies over SCT zijn
klein, wat blijkt uit het feit dat slechts drie van de geïncludeerde studies meer dan 60
patiënten bevatten. De studies laten consistent zien dat het gallekkage- en postoperatieve re-interventie percentage hoog is. Het is dan ook van het grootste belang dat
galwegletsels worden voorkomen, gezien het feit dat dit ernstige morbiditeit, slechte
kwaliteit van leven en medische tuchtzaken tot gevolg heeft (23).
Wij vonden dat de ziekte gerelateerde kwaliteit van leven (Qol) van patiënten in
onze studie na een STC aanzienlijk hoger is dan de kwaliteit van leven uitkomst (Qol) in
eerdere studies over patiënten met een galwegletsel (24). De procedure gerelateerde
morbiditeit is in onze studie net anders dan in de studies van Strasberg (25). Onze serie
laat zien dat ‘fenestration STC’ een hoger percentage (9%) rest cholecystectomieën
geeft in vergelijking met ‘reconstituting STC’ techniek (6%) (p<0.01). Strasberg et al. (25)
echter, vonden een hoger percentage rest-cholecystectomieën bij de ‘reconstitution’.
Verder vonden wij dat ‘fenestrating’ STC significant vaker geassocieerd was met wondinfectie en een langere opname duur dan ‘reconstitution’ STC. ‘Fenestrating’ STC voorkomt
recidief biliaire klachten niet volledig.
Onze STC studie heeft sterke en zwakke kanten. Tot op heden is het de grootste multicenter serie en de enige die zowel korte als lange termijn follow morbiditeit en kwaliteit
van leven na STC beschrijft. Het retrospectieve karakter van de studie is een van de
beperkingen, maar inherent aan de beperkte methodologische opties voor onderzoek
naar onvoorziene chirurgische ingrepen met een lage incidentie, hoge heterogeniteit
van de patiënten en meerdere chirurgische STC technieken. Het relatief lage responspercentage op de vragenlijst is ook een gevolg van het retrospectieve karakter en de
lange follow-up tijd.
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In dit proefschrift leidt een epidemiologische analyse van vooraf gedefinieerde ongewenste uitkomstmaten uit een eigen registratie tot potentiele strategieën om de zorg
te verbeteren.
Tijdens deze wetenschappelijke reis kwam er een bewustwording dat alle resultaten
van de studies uit dit proefschrift samen leiden tot gestructureerd kwaliteit verbeterende stappen:
• Meten van vooraf vastgestelde uitkomstparameters
• Analyseren van onafhankelijke risicofactoren die voorspellend zijn voor een ongewenste uitkomst.
• Reflectie op de gevonden factoren die van invloed zijn op uitkomst en bewustwording van valkuilen in de zorg kunnen daarna worden gebruikt als stimulans voor
• Strategieën om het zorgproces te verbeteren.
Wij noemde dit proces de Mars-procedure en vonden het heel nuttig om inzicht te krijgen in waardevolle stappen om de zorg te verbeteren. Eén volgende stap zal uiteraard
zijn om te evalueren wat de werkelijke waarde is van de geïmplementeerde strategieën
op de zorguitkomst in de dagelijkse praktijk.
De aanbevelingen voortkomend uit de onderwerpen in dit proefschrift zijn er verscheidene.

Preoperatief management
Timing van LC na ERC
Ondanks dat wij met onze studies onvoldoende bewijs vonden dat timing van de LC na
ERC ertoe doet, ondersteund de literatuur wel een pleidooi voor een optimale timing
van de LC na ERC. Een LC in de eerste week na ERC zal een betere uitkomst geven met
betrekking tot recidief biliaire klachten tijdens de wachtperiode. De operatieve moeilijkheidsgraad is op zijn minst vergelijkbaar met een late LC en wordt mogelijk moeilijker
naarmate de tijd verstrijkt. Een vroege LC zal een reductie geven in recidief klachten en
zeer waarschijnlijk het conversierisico verlagen.

Chirurgen Selectie
Patiënten met een risico op een ‘moeilijke cholecystectomie’ zijn preoperatief te identificeren. Het anticiperen op een mogelijke conversie is mogelijk (klinische implicaties
1), Het is niet nodig om alle LC-en aan een gedifferentieerde chirurg toe te wijzen. Een
peroperatieve triage voor selectie van de chirurg zal het conversie percentage veilig
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verlagen zonder een logistiek probleem te creëren door een te hoge werklast voor
gedifferentieerde chirurgen.

Geïndividualiseerde zorg
Patiënten met een verhoogd postoperatief complicatierisico zijn in de preoperatieve
setting te herkennen. We hebben ontdekt welke patiënt het risico loopt op een specifieke complicatie zoals wondinfectie, intra-abdominaal abces, gallekkage, bloeding en
pneumonie. Met deze kennis zal geïndividualiseerde zorg snel terrein winnen. Individuele preoperatieve voorlichting en toestemming op basis van individuele risico’s op
een ongewenste uitkomst zullen leiden tot realistische verwachtingen ten aan zien van
morbiditeit en herstel. Bij een patiënt met een verhoogd risico op serieuze complicaties
kunnen de patiënt en chirurg samen een afweging maken of deze risico’s opwegen
tegen en conservatieve behandeling.
Anticiperen op chirurgie in dagbehandeling of korte opname zal een reductie geven in
‘ad hoc’ opnames, angst en teleurstelling bij patiënten ten gevolge van een onverwacht
moeilijke operatie. Tevens zal een toegenomen bewustwording bij de chirurg en de
patiënt op een specifiek risico profiel een mogelijke stimulans zijn om te concentreren
op het voorkomen van de geanticipeerde complicatie en als die op treed leiden tot een
vroege detectie.

Chirurgische techniek
Ductus cysticus afsluiting een loop of afsluitende clip is een veel belovende techniek om
de kans op een gallekkage na een LC te verkleinen. Ondanks dat wij nog geen hard bewijs hebben om een van de beschikbare technieken voor ductus cysticus afsluiting aan
te bevelen of te ontmoedigen geven onze data inzicht in een potentiele superioriteit
van de loop en de afsluitende clip. Ook tonen wij aan wat de relevantie en de winst is
van het vinden van een veilige en betrouwbare techniek, in het bijzonder bij patiënten
met gecompliceerd galblaaslijden vanwege een onverwacht hoog risico op gallekkage
met de gouden standaard van metalen clips.
Subtotale cholecystectomie is een veilig en haalbaar alternatief om een procedure
laparoscopisch tot een goed einde te brengen in gevallen waarbij het hepatoduodenale ligament verlittekend is en er een hoog risico op een galwegletsel bestaat. In het
huidige laparoscopische tijdperk is er een nieuwe generatie chirurgen die weinig zijn
blootgesteld aan conversie tijdens hun opleiding. Zodoende rijst de vraag of conversie
nog altijd een verstandige en veilige oplossing bied bij de confrontatie met een moeilijke galblaas. Toch is het van belang om op te merken dat een STC weliswaar een lage
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incidentie galwegletsels (0,5%) kent, maar dat de procedure gerelateerde morbiditeit
hoog is.
Om de uitkomst van STC te verbeteren is bewustwording van de procedure gerelateerde complicaties cruciaal. Aandacht voor het feit of de ductus cysticus of galblaasrest
doorgankelijk is, is voor het voorkomen van gallekkage van meerwaarde. Indien mogelijk is het wenselijk een open ductus cysticus van binnenuit te sluiten om het aantal
gallekkages en re-interventies reduceren.

Toekomstige zorg bij galsteenlijden.
We hebben geleerd van onze data dat galsteenlijden bestaat uit twee entiteiten. Patiënten met ‘ongecompliceerd galsteenlijden ‘ en gecompliceerd galsteenlijden’ dienen
op een eigen manier te worden benaderd t.a.v. preoperatieve informatie voorziening,
anticipatie op complicaties, timing van de operatie, inplannen van dagbehandeling of
korte opname en de chirurgische benadering die gekozen wordt.
Wij geloven dat een preoperatieve patiënt- en chirurgenselectie gebaseerd op identificatie van risico op een ongewenste uitkomst (klinische relevantie, appendix 1) de zorg
zal optimaliseren. Een ‘benigne biliaire zorgpad’ voor patiënten met biliaire klachten
gebaseerd op specifieke patiënten- en ziekte karakteristieken is nodig om veilig het
conversies- en het complicatie risico te reduceren (klinische relevantie, appendix 2) en
zodoende de kwaliteit van zorg te verbeteren.
Tegenwoordig is de ervaring met het verrichten van een open cholecystectomie
verschoven van de algemeen laparoscopisch chirurg naar de laparoscopisch chirurg
met opleiding in HPB-chirurgie. Om de zorg- en patiëntveiligheid te verbeteren, zou het
een goede ontwikkeling zijn de moeilijkste galblazen te verwijzen naar de chirurg die
hiertoe het best is getraind. De moeilijkste casus met een hoog conversie- en complicatierisico zijn patiënten met meerdere biliaire gebeurtenissen over een langere periode
waarbij een chronische fibrose ontstaat. Uit de literatuur weten wij dat patiënten met
aanwijzingen voor en symptomen van een Mirizzi aan deze categorie toegevoegd
dienen te worden.
Met deze nieuw vergaarde kennis kan de laparoscopische cholecystectomie zodoende
in drie zorg niveaus worden ingedeeld: Level 1 symptomatisch ongecompliceerd biliair
galblaaslijden dat kan worden toebedeeld aan alle chirurgen met voldoende LC ervaring en waarbij de LC uitgevoerd kan worden in dagbehandeling. Level 2, gecompliceerd
galsteenlijden met een of twee biliaire gebeurtenissen die toegewezen dienen te worden aan een laparoscopisch getrainde GE chirurg met een korte opname intentie. Level
3, gecompliceerd galsteenlijden met meerdere biliaire gebeurtenissen over een langere
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periode of symptomen van een Mirizzie syndroom, die het best geopereerd kunnen
worden door een laparoscopische gedifferentieerd GE chirurg met expertise op het
gebied van HPB chirurgie. Centra die niet beschikken over chirurgen met HPB expertise
zouden bereid moeten zijn de patiënt met een level 3 galblaaslijden over te plaatsen
naar centra die wel kunnen voorzien in deze chirurgen en adequate perioperatieve zorg
kunnen bieden met vroege detectie en behandeling van een ongewenste uitkomst.

Gebrek aan bewijs en voorstellen voor toekomstig onderzoek ten
behoeve van verdere verbetering van zorg
Timing na ERC
Onze data en de literatuur ontberen goed bewijs dat een tijdsinterval van 1-6 weken
tussen ERC en LC moet worden vermeden vanwege een toegenomen moeilijkheidsgraad van de LC. Verder onderzoek is nodig indien de vroege LC na een ERC niet wordt
geïmplementeerd.

Risicostratificatie
Onze risicostratificatie en het handvat om patiënten te identificeren met een verhoogd
risico op conversie, complicaties en gallekkage is nog niet extern gevalideerd. Externe
validatie zal een hoger bewijs niveau geven voor de zorgverbetering door de voorgestelde triage in ons biliaire zorgpad. Een hoger bewijs niveau zal een groter draagvlak
opleveren voor een nationaal biliair zorgpad.

Individueel risicoprofiel
Onderzoek over hoe een individueel risico voor een specifieke complicatie moet
worden ingeschat is nodig om doeltreffende maatregelen te kunnen treffen om de geanticipeerde complicatie te voorkomen. Naast pulmonale preventieprogramma’s voor
patiënten met een verhoogd risico op een pulmonale complicatie is een wondinfectie-,
intra-abdominaal abces-, bloeding- en gallekkage preventiestrategie nodig. Onderzoek
naar wondbeleid, chirurgische strategieën op maat en perioperatieve maatregelen zal
tot nieuwe, kwaliteit verhogende, inzichten kunnen leiden.

Ongecompliceerd versus gecompliceerd galsteenlijden.
In toekomstig onderzoek naar biliaire onderwerpen dient het type galsteenlijden te
worden gespecificeerd omdat de uitkomst na LC voornamelijk wordt bepaald door
‘ongecompliceerde’ of ‘gecompliceerde’ ziekte. In het bijzonder is onderzoek naar een
superieure ductus cysticus afsluiting nodig voor gecompliceerd galblaaslijden.
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Ductus cysticus sluiting
Het onderwerp van ductus cysticus afsluiting is een belangrijk onderwerp om de gallekkagepercentages te verlagen in het bijzonder bij patenten met gecompliceerde ziekte.
Data over loop ligaturen en ‘locking’ clips zijn veelbelovend. Echter, er is meer bewijs
nodig voor de vermeende superioriteit. Het licht verhoogde risico op galwegletsels met
‘locking’ clips behoeft ook verdere aandacht.

Subtotale cholecystectomie
Toekomstig onderzoek is nodig om kennis te vergaren over welke patiënt geen baat
heeft bij een subtotale cholecystectomie en welke patiënt beter af is met een conversie
om de hoge gallekkage-, re-interventie- en rest-cholecystectomie percentages te verlagen. Met deze kennis kan bij specifiek moeilijke gevallen worden voorzien in selectie van
de chirurg en centralisatie van de zorg om zo bij te dragen aan nog veiligere chirurgie en
verbeterde kwaliteit.
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Klinische relevantie van dit proefschrift
Appendices
1. Handvat voor preoperatieve identificatie van patiënten met een verhoogd risico op
conversie, post-operatieve complicaties en gallekkage.
Risk score for conversion, post-operative complications and bile leakage
Conversion

Post-operative complication

Bile leakage

Male gender

1

-

-

Age > 65 yrs

1

2

-

ASA 3-4

-

-

1

BMI

2

-

-

Pre-op ERCP”

1

1

1

Pre-op pancreatitis

-

1

-

Acute cholecystitis

4

2

2

Delayed surgery for previous
cholecystitis °

5

conversion

-

2

-

Maximum score*

10

10

5

Risk of conversion:

increased for non GI surgeon when conversion score ≥ 2

Risk for post-operative
complication:

score 0

3%

score 1-4

9-17%

score ≥ 5

32%

score 0

0.9%

score 1-3

1.6-3.8%

score ≥ 4

13%

Risk for bile leakage:

3
4

*Maximumscore is dependent on either acute cholecystitis or previous cholecystitis.
^ Risk score for conversion, post-operative complication and bile leakage (joined information from Chapter
3, 4 and 5)

• No specialized
GI surgeon

• Day care

• No male patient older
than 65 years

• Specialized
GI surgeon

• Day care

• Male patient and older
than 65 years

Uncomplicated
Biliary disease

• Pneumonia
• Bleeding
• Wound infection

• Bleeding
• Wound infection

• GI specialized
surgeon
• use of looped/ locking
clip cystic duct closure

• GI specialized
surgeon
• use of looped/ locking
clip cystic duct closure

• GI specialized
surgeon
• LC < 1week after ERC
• Use of looped/ locking
clip cystic duct closure

• Short care

• Short care

• Day care

• Pneumonia

• Use of looped/ locking
clip cystic duct closure

• LC < 1week after ERC

• GI specialized surgeon
with HPB experience

• Short care

• Bile leakage
• Pneumonia

• Pneumonia

• Bleeding

• Bile leakage

• Bile leakage

• Intra abdominal abscess

• Anticipated
complication 32%

• Intra abdominal abscess

• Intra abdominal abscess

• Anticipated
complication 17-32%

Conversion score > 5
and/or Signs of Mirizzi

• Multiple events

• Bile leakage

• Anticipated
complication 9-32%

• Anticipated
complication 9-3%

Delayed cholecystitis

• Single event

Complicated
Biliary disease

• Intra abdominal abscess

Acute cholecystitis

• Single event

ERC < 2 weeks
prior to LC

• Single event

Symptomatic
Biliary disease
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2 Voorgesteld “zorgpad voor galsteenlijden”
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Sandra Donkervoort was born on the16th of April
1963 in Amsterdam as third child of four. As child
from Dutch parents she was raised in Sweden the
first eight years of her life. Thereafter, she was
raised in the Netherlands and learned to improve
her Dutch as a native speaking ‘Sweed’.
As she rolled out for a medical study three
times by the randomly lottery selection, she
studied Psychology at the faculty of Leiden in
1982, obtaining a propaedeutic psychology
degree. She lived in Paris for one year in 1983. In
1984 she applied to be admitted to the medical university through a hardships clause by
sending a motivation letter. Shortly thereafter she was accepted at the medical faculty
in Leiden.
During her medical studies she worked as a member of ‘the cornea-team’ for Eurotransplant in Leiden. In addition to her work she undertook research on the quality of
5-years retrieval, preservation and distribution of donor cornea’s in Europe. This led to
her first experience with (inter-)national oral presentations at several ophthalmological
conferences. Furthermore, she travelled to the United Arab Emirates to investigate collaborative options for retrieval and distribution.
In 1989 she graduated as a medical doctor with a final thesis: “Long term survival of
viable allograft aortic valve”. For this thesis she travelled to the Prince Charles Hospital,
Brisbane, Australia to submit patients to a clinical follow of up to 15 years.
After her graduation, she mastered the Spanish language during her travels
through the South American continent. She found the possibility to work at the Universidad Catholica in Santiago de Chile as an urology resident. Here she experienced the
post-Pinochet Chilean culture and produced her first publications, resulting from the
research she undertook together with Dr Luis Martinez.
In 1992 she returned from South America to start her residency training in general
surgery at St. Lucas Hospital under supervision of Dr. Keeman and at the AMC under
Prof. dr. Obertop. Her 2-year fellowship to specialize in gastrointestinal- and oncological surgery took place in St. Antonius hospital in Nieuwegein under supervision of Dr.
van Ramshorst and in the University Medical Centre of Utrecht lead by Prof. Dr. van
Vroonhoven. In 2004 she settled down in the OLVG in Amsterdam as general surgeon
specialized in gastro-intestinal en oncological surgery. Also in the OLVG she has highly
motivated to further evaluate data from daily practise in search of quality control and
improvement of daily practise, in collaboration with and under supervision of Prof. Dr.
Boermeester, Dr. Boerma and Dr. Dijksman.
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De basis voor dit proefschrift werd gelegd tijdens mijn vervolgopleiding tot gastrointestinaal en oncologisch chirurg. Als jonge klare chirurg hoorde de laparoscopische
cholecystectomie tot mijn pallet van zelfstandig uit te voeren ingrepen. Mijn “learning
curve” was al doorlopen. Met mijn fris en jeugdig enthousiasme raakte ik soms onverwacht in een complexe situatie, doordat de galblaas en zijn anatomie zich niet duidelijk
openbaarden. De weefsels waren stug en onvriendelijk, lieten zich niet makkelijk disseceren. Het gevecht tegen fibrose, soms net beton, kon meestal met geduld worden
overwonnen. Soms ook niet, dan was het enige alternatief om de kijkoperatie te
converteren naar een klassieke open cholecystectomie. Natuurlijk was het zaak om een
balans te vinden tussen een goede voortgang van de laparoscopische cholecystectomie
en het tijdig kiezen voor een conversie. Dit alles met het oog op het minimaliseren van
per- en postoperatieve problemen.
De fascinatie was geboren. Waarom bij sommige patiënten ineens zo’n gevecht tegen
fibrose? Zijn die patiënten niet te herkennen voordat je gaat opereren, zodat de chirurg,
de patiënt en het team daarop voorbereid zijn? Als patiënten met kans op fibrose te
herkennen zijn is de hoeveelheid fibrose dan te beïnvloeden door de operatie bij deze
patiënten in een ander tijdsbestek te plannen? Wat is de consequentie en de schade van
het gevecht tegen fibrose voor de patiënt? Vele vragen waarover in het jaar 2000 nog
weinig werd gepubliceerd. De stap naar analyseren van mijn eigen patiëntenmateriaal
was snel gemaakt. Elk antwoord op een vraag riep een nieuwe vraag op. Een schattige
database van 80 patiënten groeide uit naar een database van meer dan 4000 patiënten
en voordat ik het wist was ik 15 jaar met hetzelfde onderwerp bezig.
Het onderzoek naar de uitkomst van galblaasoperaties is spontaan geboren uit
fascinatie vanuit de eigen praktijk en is, dankzij de hulp van veel inspiratiebronnen,
uitgegroeid tot een plezierige, energie gevende hobby. Het was een heerlijke klus en ik
heb het met veel plezier gedaan.

Mijn bijzondere dank gaat uit naar:
Prof. dr. M.A. Boermeester. Beste Marja, onder het genot van een drankje of twee heeft het
door jou tellen van lucifers geleid tot dit promotieplan. Ik waardeer het zeer dat jij het
hebt aangedurfd om mijn ‘promotora’ te zijn en dat je voor mij tijd hebt vrijgemaakt in
je overvolle wetenschappelijke agenda. Je zei; ‘joh promoveren, dat is gewoon hartstikke
leuk’. Je had zoals gebruikelijk weer eens gelijk! Dank voor je eindeloze vertrouwen.
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Dr. D. Boerma. Beste Djamila, dank je dat je mijn ‘co-promotora’ wilde zijn. Jouw nimmer
aflatende enthousiasme voor het galblaasonderzoek en de sympathieke manier waarop
je dat deelt en uitdraagt hebben mij bij de les gehouden. Je praktische feedback op
de artikelen en de manier waarop je de onderzoeksresultaten verwoordt hebben mij
geïnspireerd.
Dr. L.M. Dijksman. Beste Lea, altijd bereikbaar, ondersteunend en bovenal geduldig. Jij
hebt mij begeleid op het pad van de epidemiologie. Mijn klinische vraagstukken en
praktische ideeën kregen met jouw hulp een wetenschappelijk jasje. Ik heb veel van je
geleerd en heb genoten van ons gezamenlijke avontuur.
Prof. dr. M.G.H. Besselink, prof. dr. M.A.A.J. van den Bosch, prof. dr. T.M. van Gulik, prof. dr.
G. Kazemier, prof. dr. B.L.A.M. Weusten, dr. J.E. van Hooft, beste commissieleden, hartelijk
dank voor het nemen van de tijd om mijn proefschrift te beoordelen en mijn verdediging te opponeren. Uw sympathieke reacties op mijn verzoek om plaats te nemen in mijn
promotiecommissie hebben mijn hart verwarmd. Dat maakt het toewerken naar de
verdediging van mijn proefschrift gewoon harstikke leuk!
Alle medeauteurs dank ik voor het enthousiasme en doorzettingsvermogen, dat nodig is
om door de jaren heen een database van 80 patiënten uit te bouwen tot een database
van meer dan 4000 patiënten. Zonder het sparren, spiegelen, trekken en duwen door
en met jullie allemaal was het uiteindelijke resultaat van deze serie publicaties niet
mogelijk geweest. Ook heb ik zeer genoten van jullie reacties, toen jullie hoorden dat
het zou gaan leiden tot een promotieverdediging.
Dr. A. Vahl. Beste Anco, een aantal jaren geleden vroeg jij mij bij de lunch of ik stiekem
aan het promoveren was. Verbaasd schoot ik in de lach; promoveren is niet mijn ding.
Met mijn ontkennende antwoord nam jij geen genoegen, want een jaar later en weer
een artikel verder, kwam je er opnieuw bij een lunch op terug met de stelling; jij bent
aan het promoveren!
Beste Anco, dat je jaren voordat ik het doorhad, wist dat ik aan het promoveren was
heeft bij mij toch een verandering in ‘mindset’ teweeggebracht. Dank dat je in mij een
‘promovenda’ zag.
Joep. E.E.M Maeijer. Beste Joep: ‘ Tada’,,,,,,,, zonder jou ? Veel dank dat je deur altijd open
staat. Held.
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Liesbeth- en Taan Banaan, dank dat jullie mijn Engelse en Nederlandse spelcheck wilden
zijn. Gelukig ook van deze zin (-:! Zo krijgt een dierbare vriendschap na 35 jaar toch weer
een nieuwe invulling! Floep.
Ouders:
Mam, dank voor je moderne opvoeding. In een druk gezin heb jij ingespeeld op de individuele behoefte, potentie en mogelijkheden van alle vier de kinderen. Je trok daarin
grotendeels alleen de kar vanwege een ‘afwezige man’, die zich op klassieke wijze inzette
voor patiëntenzorg oude stijl.
Pap, nimmer ontmoette ik een man die zo uitblinkt in integriteit, bescheidenheid, en
wijsheid. Je bent en blijft daarin voor mij een voorbeeld. Ik ben blij dat ik je dat heb
kunnen vertellen, voordat je het leven hebt moeten loslaten. Ik mocht jouw paranimf
zijn en als ik nou niet zo had lopen dralen had jij de mijne kunnen zijn.
Jasper, zonder jouw steun en inzet was dit nooit gelukt. Tijdens een woestijntocht door
de Arabische Emiraten heb jij ooit geprobeerd met een stuk brood een kameel te temmen. Uren ben je met uitgestrekte hand blijven staan, terwijl wij zaten te picknicken. Tot
grote hilariteit van mijn familie is het je uiteindelijk gelukt en zij riepen: nu begrijpen wij
hoe hij Sandra aanpakt.
Het was niet met brood, wel met geduld, ruimte, warmte en bovenal heerlijke relativerende, vrij associërende humor. Jij gaf mij het mooiste cadeau denkbaar: onze twee
prinsessen.
Mijn meiden Janna en Guusje; dank voor jullie begrip als ik er even niet voor jullie ben.
Jullie geduld met een moeder die regelmatig in haar eigen wereld verkeert is groot.
Janna, knapperd, al toen je 5 was kon je iets wat ik niet kon: jij leerde mij tot tien tellen
in plaats van direct te reageren. Ik bewonder je om je levenskunst. Je vriendelijkheid,
zorgzaamheid, warmte voor mens en dier is bijzonder. Jij kan genieten van een ‘topdag’.
Al zijn er maar kleine geluksmomenten, jij maakt ze tot grote. De waarde van dat talent
is groot, vergeet dat nooit.
Guusje, snoepie. Ons soms wat onrustige, onstuimige familiebestaan past niet altijd
bij jou. Toch weet jij dat met liefde, acceptatie en bescheidenheid op te vangen. Knap!
Met jouw gevoel voor stijl gaat er voor mij een wereld open. Naar jouw ontwerp liet je
onze keuken verbouwen waarin ik nu ‘hip’ kan koken. Als zondagskind blijk je ook nog
goed en zelfstandig om te kunnen gaan met tegenslagen. De rustige en weloverwogen
manier waarmee je deze overwint, is voor mij een voorbeeld.
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Mijn Paranimfen:
Inger Schipper. Lieve Schippie, Jij maakt van mijn promoveren een groot “feessie”. Steun
en toeverlaat in goede en in slechte tijden, wat had ik zonder jou gemoeten? Je positiviteit, eigenzinnigheid, relativeringsvermogen en eindeloze humor is een groot talent.
Vele duizenden danken……..
Margot Donkervoort. Lieve Gogo. Als kinderen waren wij al twee handen op één buik.
Altijd heel verschillend, maar toch verbonden. Ik als chirurg en jij als boerin-kunstenares,
we hebben aan één woord genoeg. Dank voor je tomeloze inleving en ludieke inzet in
mijn ver van jouw bed leven. Onze band is voor mij van onschatbare waarde.

