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SAMENVATTING

Intra-abdominale infecties vormen een diverse groep van veelvoorkomende aandoeningen, 
variërend in ernst en met een verscheidenheid aan onderliggende oorzaken. Het eerste gedeelte 
van dit proefschrift richt zich op de diagnostische benadering van intra-abdominale infecties 
in de diverse patiëntenpopulatie met acute buikpijn (het voornaamste symptoom van een 
intra-abdominale infectie), bij patiënten die klinisch verdacht worden van acute appendicitis 
(de meest voorkomende intra-abdominale infectie), en bij patiënten met een verdenking op 
een postoperatieve intra-abdominale infectie (een aparte entiteit binnen intra-abdominale 
infecties). Het tweede gedeelte van dit proefschrift verkent verschillende aspecten van de 
behandeling van de potentiële catastrofale gevolgen van intra-abdominale infecties, zoals een 
open buik, complexe buikwand defecten, en acuut darmfalen. 

DEEL I - Diagnose van intra-abdominale infecties

In Hoofdstuk 1 is het vermogen onderzocht van de veelgebruikte ontstekingsparameters leuko-
cytengetal en C-reactieve proteïne (CRP), om onderscheid te maken tussen niet-spoedeisende 
en spoedeisende aandoeningen, waaronder de meeste intra-abdominale infecties vallen. In 
de studie werden 2961 patiënten geïncludeerd die zich presenteerden met acuut ontstane 
buikpijn. Alhoewel het niet realistisch is dat alleen gebaseerd op deze parameters een 
goed onderscheid te maken valt tussen niet-spoedeisende en spoedeisende aandoeningen, 
kunnen ze mogelijk wel bijdragen aan het correct identificeren van patiënten waarbij verder 
aanvullend beeldvormend onderzoek moet worden verricht. De resultaten toonde aan dat 
de combinatie van een leukocytengetal groter dan 15 x 109/L en CRP gehalte van meer 
dan 50 mg/L resulteerde in de hoogste kans op een spoedeisende aandoening; 85.5 procent. 
Echter, er waren slechts weinig patiënten die zich met dergelijke waarden presenteerden en 
de meeste patiënten met een spoedeisende onderliggende aandoening hadden lagere waarden 
van de ontstekingsparameters. Daarnaast konden lage waarden van het leukocytengetal en 
het CRP gehalte de aanwezigheid van een spoedeisende aandoening niet goed uitsluiten. 
Indicatie tot beeldvormende diagnostiek en het afstemmen van de behandeling enkel op de 
ontstekingsparameters lijkt daarom onverstandig.

Van de beschikbare beeldvormende modaliteiten voor intra-abdominale infecties is 
computertomografie (CT) de meeste nauwkeurige. Of  het toedienen van een contrastmiddel 
en welke route van toediening de accuratesse beïnvloed is onbekend. In Hoofdstuk 2 is de 
beschikbare literatuur systematisch onderzocht en geïncludeerd in een meta-analyse. In totaal 
werden er 18 geschikte studies gevonden waarvan 11 het gebruik van CT bij niet-geselecteerde 
patiënten met acute buikpijn bestudeerden. De overige 7 studies beschreven vergelijkend 
onderzoek bij patiënten die verdacht werden van acute appendicitis (5 studies), acute di-
verticulitis (1 studie) en bij patiënten met acute buikpijn (1 studie), waarbij verschillende 
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contrast regimes bij dezelfde patiënten werden onderzocht. Voor 4580 patiënten met acute 
buikpijn (afkomstig van 11 studies) resulteerde intraveneus toegediend contrastmiddel in de 
een accuratesse van 90.6 procent, wat niet-significant hoger was dan de accuratesse van CT 
zonder contrastmiddel (73.4 procent). Bij patiënten met een verdenking op acute appendicitis 
of  diverticulitis suggereerde de beschikbare literatuur dat het toedienen van intraveneus 
contrastmiddel geen toegevoegde waarde heeft in vergelijking met geen contrast. Studies naar 
de toegevoegde waarde van rectaal contrast ontbraken.

Verschillende aspecten van de diagnose van acute appendicitis, de meest voorkomende 
intra-abdominale infectie, worden beschreven in de volgende drie hoofdstukken. Hoofdstuk 3 
onderzocht de diagnostische waarde van het leukocytengetal en CRP in relatie tot de duur van 
symptomen bij 1024 patiënten met een klinische verdenking op acute appendicitis. Sympto-
men langer dan 48 uur in combinatie met een leukocytengetal groter dan 20 x 109/L leken acute 
appendicitis te bevestigen met 100 procent nauwkeurigheid. Echter, slechts 1 procent van alle 
patiënten presenteerde zich met dit profiel. Ontbreken van verhoogde ontstekingsparameters 
sloot appendicitis niet uit. Tien procent van de patiënten met symptomen die langer dan 48 
uur en geen verhoogde ontstekingsparameters hadden toch appendicitis. 

In Hoofdstuk 4 is een scoringssysteem ontwikkeld waarmee een onderscheid kon worden 
gemaakt tussen ongecompliceerde en compliceerde appendicitis op basis van klinische 
kenmerken en bevindingen bij beeldvormend onderzoek. Dit onderscheid is heden ten 
dage extra belangrijk aangezien conservatieve behandeling een mogelijk veilig en effectief  
alternatief  voor appendectomie vormt. Prospectief  verzamelde gegevens van 395 patiënten 
met verdenking appendicitis werden gebruikt voor het construeren van twee aparte sco-
ringssystemen voor echografie en CT. Door het gebruik van de scoringssystemen kon een 
substantiële groep patiënten met vermoedelijk ongecompliceerde appendicitis worden 
geïdentificeerd, van wie 95 procent inderdaad ongecompliceerde appendicitis bleek te hebben. 

 De twee meest gebruikte diagnostische strategieën voor acute appendicitis, een 
conditionele CT strategie (CT alleen na inconclusieve of  negatieve echografie) en een directe 
CT strategie, worden direct vergeleken in Hoofdstuk 5. In een prospectief  cohort leidde de 
conditionele CT strategie tot een vergelijkbaar aantal correct geïdentificeerde patiënten met 
acute appendicitis als de directe CT strategie: ongeveer 95 procent. Echter, de conditionele 
CT-strategie leidde tot meer fout-positieve diagnoses in vergelijking met de directe CT-
strategie (14 versus 8 procent).

In Hoofdstuk 6 is de waarde van CRP voor de diagnose van postoperatieve intra-
abdominale infecties na (merendeels electieve) abdominale chirurgie geëvalueerd. Een syste-
matisch literatuuronderzoek werd verricht en 16 studies met in totaal 2215 patiënten werden 
geïncludeerd. Meta-analyse heeft aangetoond aan dat CRP een negatief  voorspellende waarde 
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van meer dan 90 procent heeft vanaf  de 3de postoperatieve dag. De resultaten suggereren 
dat CRP gebruikt kan worden voor het selecteren van patiënten die veilig vroegtijdig uit het 
ziekenhuis ontslagen kunnen worden. De matige positief  voorspellende waarde van CRP (64 
procent) voor de diagnose van postoperatieve intra-abdominale infecties geeft onvoldoende 
vertrouwen om alleen gebaseerd op hoge CRP waarden over te gaan tot beeldvormende 
diagnostiek of  behandeling.

Een ander aspect van de diagnose van postoperatieve intra-abdominale infecties werd 
geëvalueerd in Hoofdstuk 7. Een beslisregel waarmee de kans kan worden berekend op de 
aanwezigheid van een persisterende ontsteking in de buikholte bij patiënten die geopereerd zijn 
vanwege een secundaire peritonitis werd extern gevalideerd. In totaal werden 161 metingen 
met behulp van de beslisregel verricht bij 69 patiënten. Het onderscheidend vermogen van 
de beslisregel was redelijk (oppervlakte onder de ‘receiver operating characteristic’-curve van 
0.79). De incidentie van persisterende ontsteking in de buikholte was significant verschillend 
tussen drie score-categorieën. De negatief  voorspellende waarde van een als ‘lage kans’ 
geclassificeerde score was 89 procent. In de kliniek kan deze negatieve voorspellende waarde 
bijdragen aan postoperatieve besluitvorming.

DEEL II - Behandeling van catastrofale gevolgen van intra-abdominale infecties

Hoofdstuk 8 exploreert de huidige literatuur over intra-abdominale hypertensie en het 
abdominaal compartiment syndroom. De hoeveelheid jaarlijks gepubliceerde artikelen over 
deze onderwerpen vertoonde een exponentiële groei gedurende de laatste zes decennia, 
duidend op een toename van aandacht en interesse. De kwaliteit van de studies was echter 
laag aangezien de meeste artikelen casuïstische mededelingen en ‘expert opinions’ betroffen. 
De meerderheid beschreef  het abdominale compartiment syndroom bij chirurgische intensive 
care patiënten. De meest beschreven specifieke subpopulaties waren trauma-patiënten en 
patiënten met acute ernstige pancreatitis. 

In Hoofdstuk 9 zijn de resultaten beschreven van een systematisch onderzoek van de 
literatuur, met meta-analyse, over de open-buikbehandeling en tijdelijke sluitingstechnieken 
bij patiënten met peritonitis. In totaal werden 74 studies geïncludeerd die tezamen 4358 
patiënten beschreven. De meest frequent beschreven tijdelijke sluitingstechniek bestond uit 
negatieve-druktherapie. Indien gecombineerd met continue tractie van de fascie, met behulp 
van hechtingen of  een mat, leidde negatieve-druktherapie tot de beste resultaten wat betreft 
het bereiken van uitgestelde sluiting van de buik en het risico op het ontstaan van een entero-
atmosferische fistel. De kwaliteit van de beschikbare literatuur was echter zeer matig.

De uitkomsten van de behandeling van acuut darmfalen door een gespecialiseerd team 
zijn beschreven in Hoofdstuk 10. Er werd een observationele studie verricht van 89 patiën-
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ten met acuut darmfalen, in de meeste gevallen veroorzaakt door darmfistels. Ongeveer de 
helft van de patiënten presenteerde zich met een granulerende ‘open buik’ (laparostoma). 
Het sterftepercentage inclusief  sterfgevallen ten gevolge van onderliggende aandoeningen 
was 16 procent; postoperatieve ziekenhuismortaliteit was 5 procent. De meeste patiënten 
moesten reconstructieve chirurgie ondergaan en nagenoeg iedere patiënt (94 procent) kon 
de preoperatieve periode van rehabilitatie thuis doorbrengen. De overgrote meerderheid 
van de patiënten bereikte succesvol herstel van enterale autonomie: 73 procent van alle 
patiënten, 87 procent van alle overlevende patiënten en 83 procent van alle patiënten die ge- 
opereerd werden. 

Een overzicht van uitkomsten van herstel van (schoon-) gecontamineerde buikwand 
defecten is weergegeven in Hoofdstuk 11. Een systematisch onderzoek van de literatuur 
resulteerde in 32 studies die werden meegenomen. De beschikbare literatuur van lage 
kwaliteit suggereert dat er geen voordeel is van een biologische mat ten opzichte van een 
synthetische mat voor het herstel van schoon-gecontamineerde buikwand hernia’s, maar 
aangezien vergelijkende studies ontbreken zijn alle studies waarschijnlijk beïnvloed door 
selectiebias. Gebrek aan bewijs beperkt chirurgische besluitvorming voor de behandeling 
van contamineerde buikwand defecten aangezien alle studies, behalve één, gebruikt maakten 
van een biologische mat bij aanwezigheid van contaminatie. Het gebrek aan vergelijkende 
studies maakt dat verschillen in patiëntkarakteristieken en de vermoedelijk aanwezigheid van 
selectiebias binnen studies waarin één type behandeling wordt onderzocht het riskant is om 
definitieve conclusies te trekken.

In Hoofdstuk 12 zijn de resultaten beschreven van complexe hersteloperaties van de 
buikwand in gecontamineerde omstandigheden. Alle patiënten die in twee gevestigde Europese 
acuut darmfalen centra werden geopereerd met behulp van een non-cross-linked biologische mat 
werden geanalyseerd. Een overbruggende techniek was slechts nodig bij een kwart van de 
reconstructies ondanks de overall complexiteit. Ongeveer 44 procent van de 80 geïncludeerde 
patiënten ontwikkelde een wondinfectie maar verwijdering van de biologisch mat was nimmer 
noodzakelijk. Na een mediane klinische follow-up periode van 7 maanden werd een hernia 
recidief  vastgesteld bij 10 patiënten (13 procent), van wie 3 bij de oorspronkelijke reconstructie 
een resterend defect werd overbrugt, aangezien primaire sluiting niet mogelijk was ondanks 
component separatie technieken. Herstel van uitdagende buikwanddefecten kan effectief  
worden uitgevoerd met een non-cross-linked biologische mat en component separatie techniek, 
waarna verwijderen van de mat nooit nodig is ondanks het optreden van wondinfecties. 
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Het doel van dit proefschrift was het evalueren van verschillende aspecten van de diagnose 
van intra-abdominale infecties en het verkennen van de behandeling van de potentiele cata- 
strofale gevolgen. De bevindingen beschreven in dit proefschrift dragen bij aan de ont-
wikkelingen in de zorg voor patiënten met een intra-abdominale infectie, maar roepen ook 
nieuwe vragen op. Dit gedeelte van het proefschrift beschouwt de toekomstperspectieven voor 
intra-abdominale infecties. 

Bij studies naar het diagnosticeren van intra-abdominale infecties ontbreekt het dikwijls 
aan een evaluatie van klinische uitkomsten. De meeste studies evalueren enkel zuiver 
diagnostische accuratesse. Minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker, is de invloed van een 
ontstekingsparameter, beeldvormende modaliteit of  beeldvormende strategie op patiënt-
gerelateerde uitkomsten, behandelkeuzes en kosteneffectiviteit. Toekomstig onderzoek op het 
gebied van de diagnose van intra-abdominale infecties dient zicht daarom tevens te richten op 
de invloed op klinische uitkomsten. 

Een van de beperkingen van het beschikbare wetenschappelijk bewijs over de 
diagnostische waarde van CRP en het leukocytengetal bij intra-abdominale infecties is het 
gebrek aan studies waarin de toegevoegde waarde bovenop klinische evaluatie is onderzocht. 
In de praktijk worden de ontstekingsparameters altijd geïnterpreteerd met kennis van de 
bevindingen bij anamnese en lichamelijk onderzoek. In de meeste diagnostische studies wordt 
daarentegen de waarde van deze parameters als alleenstaande voorspellers geëvalueerd. Door 
eenzijdige conclusies uit diagnostische studies wordt onterecht een aanname gedaan over 
het effect op klinische uitkomsten. Zo wordt in de klinische praktijk in toenemende mate de 
postoperatieve CRP waarde als alleenstaande diagnostische test gebruikt om de kans op aan-
wezigheid van een postoperatieve infectie te kwantificeren, terwijl CRP slechts een beperkte 
positief  voorspellende waarde heeft en eigenlijk alleen als negatief  voorspellende test kan 
worden ingezet. Om dit hiaat in de kennis te verkleinen dienen toekomstige studies de klinische 
diagnose mèt en zonder kennis van de ontstekingsparameters met elkaar te vergelijken, zodat 
de werkelijke toegevoegde waarde kan worden bepaald. 

Naast de absolute waarde van een ontstekingsparameter kan de verandering over de 
tijd ook diagnostische waarde bevatten. Met name tijdens het postoperatieve traject na 
abdominaal chirurgie, waar verhoogde ontstekingsparameters normaal zijn als gevolg van het 
chirurgisch ingrijpen, kan het verschil tussen vroege postoperatieve waarden en waarden op 
dag 3 of  5 postoperatief  informatiever zijn dan de absolute waarde op een tijdstip. Ook bij 
bepaalde patiënten met acute buikpijn die verdacht worden van een (ongecompliceerde) intra-
abdominale infectie en waarbij poliklinische herbeoordeling wordt overwogen, kan het verloop 
van ontstekingsparameters relevant zijn.
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Het toenemend gebruik van beeldvormend onderzoek bij verdenking op intra-abdominale 
infecties zal zich waarschijnlijk voortzetten. Beeldvorming is in toenemende mate beschikbaar 
en heeft bewezen de diagnostische prestaties te bevorderen. Niettemin verdienen de nadelen 
van beeldvormend onderzoek aandacht. De toename van gebruik van CT, zoals in de acute 
setting als postoperatief, heeft geleid tot een toename in de kosten voor beeldvormende 
diagnostiek, zonder dat we precies weten in welke maten klinische uitkomsten worden 
verbeterd en dus downstream kosten worden bespaard. Wat betreft CT is het blootstellen 
van patiënten aan ioniserende straling en daarmee het verhogen van het levenslange risico 
op het krijgen van kanker een grote zorg. Nieuwe technieken hebben het mogelijk gemaakt 
de stralingsbelasting te verminderen terwijl de diagnostische accuratesse gehandhaafd blijft 
en veelbelovende resultaten bij het diagnosticeren van appendicitis met lage-dosis CT scans 
zijn reeds beschreven.1 Toekomstig onderzoek moet verder gaan met het verkennen van de 
mogelijkheden om de stralingsbelasting te verminderen, niet alleen voor appendicitis maar 
voor alle intra-abdominale infecties.  

Een ander nadeel van CT is de noodzaak tot het toedienen van contrastmiddel. Intra-
veneus contrast geeft een risico op het ontstaan van contrastnefropathie, terwijl oraal en 
rectaal toedienen van contrastmiddel kan leiden tot aanzienlijk ongemak voor de patiënt en 
een verminderd efficiënte doorvoer van patiënten op de Spoedeisende Hulp. Daarnaast draagt 
het herhalen van een CT scan vanwege een vermeende inadequate contrasttoediening bij 
aan de stralingsbelasting, risico op contrastnefropathie en onnodige kosten. Zoals beschreven 
in Hoofdstuk 2 is het vooralsnog onduidelijk of  het toedienen van contrastmiddel inderdaad 
noodzakelijk is voor het diagnosticeren van verscheidene intra-abdominale infecties.

Met het toenemend gebruik van CT is het de vraag of  echografie nog een rol zal 
blijven spelen bij de diagnose van intra-abdominale infecties. Voor de meeste infecties geldt 
dat CT superieur is ten opzichte van echografie wat betreft diagnostische accuratesse. Zoals 
hierboven genoemd kan het daarnaast zijn dat de nadelen van CT in de (nabije) toekomst 
minder relevant worden. Desalniettemin kan echografie, met name als onderdeel van een 
conditionele CT strategie, dienen als een niet-invasief  alternatief  en het aantal noodzakelijke 
CT scans verminderen, zonder daarbij de diagnostische accuratesse te compromitteren, 
zoals gedemonstreerd voor appendicitis in Hoofdstuk 5. Exemplarisch zijn recente studies 
over echografie bij appendicitis uit de Verenigde Staten waar CT het laatste decennium als 
standaard werd beschouwd, maar zorgen over de nadelen van CT hebben geleid tot een 
hernieuwde interesse in echografie.2 Een voordeel van de CT is dat met de huidige telemedicine 
mogelijkheden de radioloog supervisor of  radioloog met een specifiek aandachtsgebied zoals 
abdominale radioloog snel en eenvoudig kan mee beoordelen vanuit huis. Die mogelijkheden 
zijn bij echografie, een hands-on en dynamisch onderzoek, veel beperkter.
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Idealiter zouden vooruitgangen in de diagnose en behandeling van intra-abdominale 
infecties leiden tot minder catastrofale uitkomsten. Echter, ondanks verbeteringen in tech-
niek, anastomose-materiaal en perioperatieve zorg gaat een darmanastomose nog altijd 
gepaard met een aanzienlijk risico op het ontwikkelen van lekkage, hiermee leidend tot een 
van de meest ernstige vormen van een intra-abdominale infectie.3 Daarnaast is het percentage 
gecompliceerde gevallen van de meest voorkomende intra-abdominale infectie, appendicitis, 
de afgelopen 25 jaar toegenomen.4 Het mag daarom worden verwacht dat de catastrofale 
gevolgen van intra-abdominale infecties zowel de patiënt als de dokter zullen blijven uitdagen. 

Hoewel bewezen is dat een geplande-relaparotomie strategie geen voordelen biedt boven 
een on-demand strategie, zal een open-buikbehandeling af  en toe noodzakelijk zijn aangezien 
primaire sluiting simpelweg niet altijd mogelijk is.5 Zoals beschreven in Hoofdstuk 9 zijn de 
uitkomsten van een open-buikbehandeling bij patiënten met peritonitis slecht in vergelijking 
met trauma patiënten. Uitgestelde primaire sluiting van de fascie wordt niet zo vaak bereikt 
bij patiënten met peritonitis als aanvankelijk werd aangenomen gebaseerd op de resultaten 
bij trauma patiënten. Het ontstaan van darmfistels blijft een significant probleem en de meest 
gebruikte tijdelijke sluitingstechnieken vereisen meerdere wissels en operatiekamer bezoeken. 
Een mogelijk nieuwe sluitingstechniek is het gebruik van een biologische mat. Het vroegtijdig 
sluiten van de buik met een non-cross-linked biologische mat, tijdens die initiële operatie of  kort 
daarna, in deze gecontamineerde omstandigheden kan een onmiddellijke oplossing vormen 
en kan mogelijk het aantal fistels en buikwandbreukrecidieven doen afnemen. De potentie van 
een non-cross-linked biologische mat als sluitingstechniek van een open buik wordt momenteel 
onderzocht in de CLOSE-UP studie.

Het herstellen van een complex buikwanddefect heeft de afgelopen decennia meerdere 
ontwikkelingen doorgemaakt. Het voorkómen van grote defecten wordt nagestreefd door mid-
del van het verrichten van abdominale kijkoperaties en door de minimaal invasie behandeling 
van potentiële complicaties. Daarnaast heeft de introductie van component-separatie 
methoden en de ontwikkeling van lichtgewicht en samengesteld synthetisch materiaal en 
biologisch materiaal de chirurgische mogelijkheden voor het herstel van buikwanddefecten 
doen toenemen. Tevens is nieuw synthetisch materiaal ontwikkeld, zogenaamde bioabsorbables, 
wat langzaam wordt geresorbeerd en een brugfunctie heeft waarover weefsel ingroei kan 
plaatsvinden, gelijk aan biologisch materiaal. De potenties van deze technieken en materialen 
worden nog onderzocht en gefundeerde indicaties voor gebruik dienen nog te worden 
geformuleerd, zoals onderstreept in Hoofdstuk 11.

De behandeling van de catastrofale gevolgen van intra-abdominale infecties zou 
idealiter gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit bestaande uit 
gerandomiseerde klinische studies. Echter, de zeldzaamheid en complexiteit van deze 
aandoeningen beperken de mogelijkheden tot het doen van grondig onderzoek en prospectieve 
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trials lijken onhaalbaar. Ander type onderzoek kan ons desalniettemin van waardevolle 
informatie voorzien. Het is van vitaal belang dat deze toekomstige onderzoeken duidelijke 
patiëntkarakteristieken beschrijven, geaccepteerde definities hanteren en gestandaardiseerde 
uitkomsten rapporteren. Als uniformiteit tussen studies wordt bereikt, kan dit uiteindelijk 
leiden tot wetenschappelijk-onderbouwde verbeteringen van de behandeling van catastrofale 
gevolgen van intra-abdominale infecties.
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