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SUMMARY, DISCUSSION AND FUTURE PERSPEC TIVES

Appendicitis is a common cause of acute abdominal pain and appendectomy is 
still the gold standard of treatment. In spite of the high incidence, variance in 
diagnostic and treatment modalities remains an issue among surgeons. In this 
thesis several practical issues in the diagnosis and treatment of appendicitis are 
investigated and discussed.

PART I - ‘Snapshot’ appendicitis

A prospective multicenter ‘snapshot’ study was conducted to evaluate various as-
pects and outcomes of surgical treatment for acute appendicitis. The ‘snapshot’ 
appendicitis study was the first Dutch study conducted according to a novel study 
design that was outlined in chapter 1. A ‘snapshot’ study comprises short term 
multicenter research that is conceived and implemented by (surgical) trainees. 
The ‘snapshot’ appendicitis study was a prospective, observational study that was 
conducted in a short (June and July 2014) study period in 62 Dutch hospitals. In 
this study 1975 consecutive patients who underwent surgery for suspected acute 
appendicitis were included. One local investigator in each participating hospital 
acquired and processed the data into an anonymized electronic web-based da-
tabase. Thirty-day follow-up of outcome was complete in all patients. This high 
number of patients recruited prospectively over a very short period of time with 
impressive data completeness is among the main benefits of this relatively new 
observational study design. 

British surgical trainees invented this design and in recent years multiple research 
collaboratives have formed in the United Kingdom on various subjects in different 
medical fields1. The success of this study method is mainly because of the easy 
collaboration between (surgical) trainees and the limited local workload because 
of the short study period that is necessary to include many patients because 
of the multicenter design. Also, co-authorship in the collaborative study group 
motivates for participation in these studies. Because trainees mainly perform 
‘snapshot’ studies, general community non-teaching hospitals without trainees 
or residents are less likely to participate. The use of this study approach recently 
expanded in different countries and it has been demonstrated to be a valuable 
method to investigate various issues on different pathologies or treatments.

In chapter 2 the outcome of treatment for adults that underwent an appendec-
tomy for acute appendicitis (n=1378) was analyzed in our prospective, nationwide 
‘snapshot’ study. One of the main findings was that almost all patients underwent 
preoperative imaging (99.7%). This resulted in a normal appendix rate of only 
3.3%. Laparoscopy was the prevailing approach in this cohort (used in 79.5% of 
patients) with a low conversion rate of 3.4%. Fewer superficial surgical site infec-
tions occurred after this approach compared to open surgery, whereas the in-
tra-abdominal abscess rate was comparable after the two approaches, both in 
uncomplicated and complicated appendicitis.
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The ‘snapshot’ appendicitis study also included 541 children who were operated 
for suspected acute appendicitis in the 62 participating hospitals including all 
pediatric hospitals in the Netherlands. Outcomes of the 523 children who under-
went an appendectomy for acute appendicitis are described in chapter 3. Pre-
operative imaging was used in 98.9% of the children and ultrasound as the only 
used modality in 92%. The normal appendix rate in children was 3.1%, equally 
low compared to adults. Laparoscopy was used in 61% of the children, but less 
frequently in younger children (under 6 years in 35.7%); the conversion rate was 
1.7%. No differences were found in (infectious) complications between the open 
and laparoscopic approach, although in children with complicated appendicitis 
more superficial surgical site infections were found after an open appendectomy.  

In chapter 4 a comparison was made between the Dutch ‘snapshot’ appendi-
citis study and the British study from the National Surgical Research Collabora-
tive3. A remarkable difference was noted between the two cohorts for the use 
of preoperative imaging, only 32.8% in the UK versus 99.5% in the Dutch cohort. 
Interestingly, the normal appendectomy rate seemed inversely related with the 
use preoperative imaging, displayed by a normal appendectomy rate of 20.6% 
in the UK and 3.2% in the Dutch cohort. Although a thorough statistical analysis 
comparing the two cohorts was not performed, the obvious relationship between 
preoperative imaging and the normal appendix rate is emphasized and further 
discussed in this chapter. 

With the introduction of the Dutch guideline2 on appendicitis, standard preop-
erative imaging in patients suspected with acute appendicitis was recommend-
ed. The effect of this recommendation was large as observations from before the 
recommendation showed normal appendectomy rates around 16% in the Neth-
erlands. As preoperative imaging is the answer for more accurately diagnosing 
acute appendicitis, unnecessary surgery even with its relatively small but inherent 
risks should become obsolete. However, opponents criticize the (possible) delay 
in treatment or prolonged emergency department stay for patients without ap-
pendicitis. To achieve a low normal appendix rate a lot of extra imaging has to be 
performed also in patients not suffering from appendicitis or another urgent pa-
thology. For the future, perhaps a better selection can be performed for patients 
in whom imaging can be safely omitted. 

In the ‘snapshot’ appendicitis study, laparoscopy was the prevailing approach in 
adults and older children. Superficial surgical site infections were seen more fre-
quently after an open appendectomy. In children, this difference is only demon-
strated in patients with complicated appendicitis. In contrast to the Cochrane 
review4 comprising almost 3000 patients from 56 randomized controlled trials, 
the intra-abdominal abscess rate is not significantly different after the open or 
laparoscopic approach. Perhaps the current, widespread use of laparoscopic sur-
gery in the Netherlands has fully overcome the learning curve effect of the past 
decades. Also, results from observational studies hardly ever equal the results of 
randomized studies with strict in- and exclusion criteria. 
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PART II - Complicated appendicitis

After surgery for acute complicated appendicitis (necrosis or perforation of the 
appendix), a prolonged antibiotic regimen is administered to patients aiming to 
reduce postoperative infectious complications (wound infection and intra-ab-
dominal abscess). Before the merger of two Dutch neighboring hospitals Hilver-
sum and Blaricum into Tergooi hospital, each of the surgical departments had 
a standard protocol for antibiotic treatment after surgery for acute complicated 
appendicitis. At location Hilversum, patients were treated for 3 days and at loca-
tion Blaricum for 5 days with antibiotics administered intravenously. An obser-
vational study was conducted to compare infectious complications after these 
different antibiotic durations in 267 adult patients with complicated appendicitis 
from 2004-2010 in these hospitals. The outcomes of this study are described in 
chapter 5. Most importantly, 3 days of antibiotic treatment was observed to be 
equally effective as 5 days in reducing postoperative infectious complications.

In chapter 6 the effect of the antibiotic duration is explored in patients included in 
the ‘snapshot’ appendicitis cohort who underwent a laparoscopic appendectomy 
for acute complicated appendicitis (n=415). Various antibiotic lengths (2-6 days) 
were recorded and in almost 30% this length was altered. Again, a shorter dura-
tion (3 days) was comparable to 5 days of antibiotics concerning the risk of devel-
oping infectious complications. Because most patients were treated intravenous-
ly, patients who received 3 days had significant shorter hospital stay compared 
to patients who received 5 days of antibiotics. A perforation of the appendix was 
identified as the only independent risk factor for developing infectious complica-
tions as found by logistic regression analysis. 

The studies in chapter 5 and 6 are the first to demonstrate an equal effect of 3 
days and 5 days of antibiotic treatment after surgery for acute complicated ap-
pendicitis. A worrying WHO report concludes that over- and misuse of antibiot-
ics are the main cause of growing bacterial resistance worldwide5. Reduction of 
antibiotics is not only beneficial to antibiotic resistance on a population level but 
also to side effects for the patient. Disturbances in the micro biome of the gastro-
intestinal tract by antibiotics are recognized as a more severe problem than earlier 
considered6. Also costs for hospital stay can dramatically drop when standard 
antibiotic regimen is limited for this common disease. A large randomized clini-
cal trial was never conducted to ultimately establish optimal antibiotic duration. 
Ideally, this would be the final and probably necessary answer for this subject, but 
also hard to achieve. Hypothetically, because in the ‘snapshot’ appendicitis study 
a perforation of the appendix was the only identified risk factor for developing 
an infectious complication, further reduction of antibiotic use can be considered 
in non-perforated appendicitis. And even in perforated appendicitis it may be 
questioned whether 5 days or even longer of antibiotic use may in fact prevent 
infectious complications or whether these complications will develop anyhow.

An appendectomy as the only available treatment option for uncomplicated ap-
pendicitis is questioned nowadays and already successfully investigated in clinical 
trials that compare an antibiotic regimen to surgery. However, the preoperative 
distinction between uncomplicated and complicated appendicitis is a challenge, 
even with a CT-scan. Perhaps the insufficient prediction possibility is the reason 
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that antibiotic treatment alone has not yet been implemented as a serious treat-
ment option for acute uncomplicated appendicitis in most hospitals. In chapter 7 
a prediction model was therefore investigated based on clinical and imaging fea-
tures to distinguish uncomplicated and complicated acute appendicitis. Prospec-
tive data of 395 patients with suspected appendicitis (110 complicated appen-
dicitis, 239 uncomplicated appendicitis and 46 an alternative disease) from two 
prospective multicentre diagnostic accuracy studies (OPTIMA7 and OPTIMAP8) 
were used to assemble scoring systems for ultrasound and CT in combination 
with clinical features (physical examination and laboratory results). With the use of 
these scoring systems, 95 per cent of the patients with uncomplicated appendici-
tis were correctly identified.

Uncomplicated and complicated appendicitis are currently regarded as two dif-
ferent disease entities9. Uncomplicated or simple appendicitis is believed to be 
reversible and will not necessarily lead to a complicated or complex appendicitis 
without surgical treatment. In the near future, conservative treatment for acute 
simple appendicitis will possibly be a more tailored treatment option, especially 
when uncomplicated disease can be more accurately predicted (or complicated 
disease excluded). However, a careful consideration should be made for each pa-
tient. Also, the question rises whether antibiotic treatment is truly necessary for 
patients with simple appendicitis or whether this reversible variant of appendicitis 
can also be self-limiting without antibiotics like in uncomplicated diverticulitis10. 
The hospital stay can then be shortened for most patients who are treated con-
servatively, which is now a significant downside and huge expense of antibiotic 
treatment of acute appendicitis. Treatment without antibiotics for a simple appen-
dicitis would possibly be the next step in conservative management and would 
make for an interesting study. 

Recurrence after conservative treatment is acceptable from the medical point of 
view when outcome after (surgical) treatment of this recurrence is comparable to 
that after primary surgery for acute appendicitis. Whether this is also acceptable 
for a patient, should be discussed with the patient. On the other hand, the small 
risk of (infectious) complications after surgery for uncomplicated appendicitis 
is always unwanted from the patient’s point of view, in contrast to the surgeon’s 
point of view where this is more considered ‘all in the game’. 

A less well-known and often unrecognized problem is discussed in chapter 8. 
Patients (n=10) with chronic abdominal right lower quadrant pain underwent a 
laparoscopic appendectomy after thorough evaluation and exclusion of other 
possible pathology. The appendix appeared normal on preoperative imaging 
and during surgery, but pathologic evaluation showed signs of previous inflam-
mation in 8 out of 10 specimen. Pain scores (Visual Analogue Scale) decreased 
from average 8.6 preoperative to 1.0 postoperative and were sustained at a me-
dian follow-up of 33 months. 

This entity can be described as chronic appendicitis or ‘appendicopathy’, but is 
often recognized late or not at all. Roumen et al. performed a randomized study 
on this subject and showed that removing the appendix reduced pain compared 
to diagnostic laparoscopy only11. The mechanism of complaints is not fully un-
derstood but luminal obstruction of the appendix because of former subclinical 
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inflammation is the most obvious cause. An appendectomy should be considered 
in patients with persistent uncomprehend abdominal pain in the right lower quad-
rant.

PART III - Appendix stump closure

The most chosen type of closure for the appendix stump in laparoscopic appen-
dectomy is using either endoloops or an endostapler device. In chapter 9, out-
comes are compared after routine use of an endostapler or endoloops in 5 differ-
ent hospitals. No significant difference was observed in complications between 
the 571 patients in the routine endostapler group and the 465 patients in the 
other group (intentional method of stump closure with endoloops, endostapler 
used when indicated in 69 patients). 

In chapter 10 the type of closure of the appendix stump during laparoscopic 
appendectomy was investigated among the patients included in the ‘snapshot’ 
appendicitis study. Endoloops were used in the majority (76.6%) of the patients; 
operating time was not different when using endoloops or an endostapler (42 
versus 44 minutes). The infectious complication rate was not related to the type 
of stump closure in this study. Both observational studies concluded that current 
surgical practice, i.e. the use of endoloops if considered technically feasible by 
the surgeon, is preferable in laparoscopic appendectomy because of cost consid-
erations without increasing complications.

Most hospitals in the Netherlands use endoloops for laparoscopic appendectomy 
and an endostapler only when necessary. Both closure methods are not techni-
cally challenging for surgeons, but the endostapler is generally considered the 
easiest and fastest closure. If the base of the appendix is inflamed, endoloops are 
less suitable and an endostapler will provide a safer and more secure closure of 
the appendix stump. An endostapler device is more costly than endoloops and 
also a large disposable trocar is necessary to facilitate endostapler passage. For 
example in children this larger trocar is undesirable and also a trocar hernia is 
more frequently seen when using larger trocars. Thus, endoloop use is preferred 
over routine endostapler use in most patients.

To summarize, this thesis contains research that answers some issues in the sur-
gical treatment of acute appendicitis. The now standard preoperative imaging in 
the Netherlands successfully limits the normal appendectomy rate. Laparoscopy 
lowers surgical site infection rate compared to open surgery but currently no lon-
ger increases intra-abdominal abscess rate. After surgery for acute complicated 
appendicitis the standard prolongation of antibiotic treatment can be limited to 3 
days and possibly even shorter. For closure of the appendix stump in laparoscopy, 
routine endoloop use is advised over endostapler use for cost considerations. 

In the future, a shift towards conservative treatment over surgical treatment may 
occur for simple uncomplicated appendicitis when preoperative distinction can 
be more accurately made. A patient tailored approach shall become more appro-
priate than a reflexive appendectomy for every patient with acute appendicitis. 
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SAMENVAT TING, DISCUSSIE EN TOEKOMS TSPERPEC TIE VEN  
    

Appendicitis (blindedarmontsteking) is een veel voorkomende oorzaak van acute 
buikpijn en de standaard behandeling hiervan is nog steeds een appendectomie 
(verwijderen van de appendix). Ondanks de hoge incidentie is er onder chirurgen 
een grote variatie in diagnostiek en behandeling. In dit proefschrift wordt een 
aantal praktische zaken in de diagnostiek en behandeling van appendicitis on-
derzocht en besproken.

DEEL I - ‘Snapshot’ appendicitis

Er werd een prospectieve, multicenter ‘snapshot’ studie uitgevoerd om de ver-
schillende aspecten en de resultaten van chirurgische behandeling voor acu-
te appendicitis te evalueren. De ‘snapshot’ appendicitis studie, beschreven in 
hoofdstuk 1, was de eerste Nederlandse studie die werd uitgevoerd volgens een 
nieuwe onderzoeksmethode. Een ‘snapshot’ studie is een kortdurend multicenter 
onderzoek dat is opgezet en uitgevoerd door (chirurgische) arts-assistenten. De 
‘snapshot’ appendicitis studie was een prospectieve, observationele studie uit-
gevoerd in een korte (juni en juli 2014) studieperiode in 62 Nederlandse zieken-
huizen. In deze studie zijn 1975 opeenvolgende patiënten geïncludeerd die een 
operatie ondergingen voor verdenking op acute appendicitis. Eén lokale onder-
zoeker in elk deelnemend ziekenhuis verzamelde de gegevens en voerde deze in 
een geanonimiseerde elektronische ‘web-based’ database in. De 30 dagen fol-
low-up van uitkomsten van de behandeling was compleet bij alle patiënten. Dit 
hoge aantal patiënten dat prospectief werd geïncludeerd in een zeer korte pe-
riode met indrukwekkende volledigheid van de data is een van de belangrijkste 
voordelen van deze relatief nieuwe observationele studiemethode.

Britse chirurgische arts-assistenten zijn gestart met deze studiemethode, in de af-
gelopen jaren zijn er in het Vereningd Koninkrijk meerdere van deze onderzoeks-
groepen gevormd die verschillende onderwerpen in diverse medische gebieden 
hebben onderzocht. Het succes van deze studiemethode is vooral te danken aan 
de makkelijke samenwerking tussen (chirurgische) arts-assistenten en de beperk-
te lokale werkbelasting als gevolg van de korte studieperiode en deelname aan 
de studie van zeer veel ziekenhuizen. Ook een co-auteurschap motiveert voor 
deelname aan deze studies. Omdat ‘snapshot’ studies vooral worden gedaan 
door arts-assistenten zijn niet-opleidingsziekenhuizen minder geneigd om deel 
te nemen. Deze studiemethode wordt recentelijk in meerdere landen steeds va-
ker toegepast omdat blijkt dat diverse onderwerpen bij verschillende ziektebeel-
den of behandelingen hiermee makkelijk onderzocht kunnen worden.

In hoofdstuk 2 is de uitkomst van behandeling geanalyseerd bij volwassenen 
die een appendectomie ondergingen voor acute appendicitis (n = 1378) in onze 
prospectieve, landelijke ‘snapshot’ studie. Eén van de belangrijkste bevindingen 
is dat bij vrijwel alle patiënten (99,7%) preoperatieve beeldvorming is verricht. 
Dit resulteerde in een appendix sana (normale appendix) percentage van slechts 
3,3%. Laparoscopie was veruit de meest gebruikte techniek in dit cohort en werd 
gebruikt in 79,5% van de patiënten met een laag conversiepercentage van 3,4%. 
Er werden minder postoperatieve wondinfecties gezien na laparoscopie in verge-
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lijking met open chirurgie, terwijl het intra-abdominaal abces percentage verge-
lijkbaar was bij de twee technieken, zowel in ongecompliceerde als in gecompli-
ceerde appendicitis.

De ‘snapshot’ appendicitis studie includeerde ook 541 kinderen die werden ge-
opereerd voor verdenking op acute appendicitis in de 62 deelnemende zieken-
huizen, inclusief alle (academische) kinderziekenhuizen in Nederland. Resultaten 
van behandeling van de 523 kinderen die een appendectomie ondergingen voor 
acute appendicitis zijn beschreven in hoofdstuk 3. Preoperatieve beeldvorming 
werd toegepast in 98,9% van de kinderen en echografie als enige gebruikte mo-
daliteit in 92%. Het appendix sana percentage bij kinderen was 3,1% en dus net zo 
laag als bij de volwassenen. Laparoscopie werd in 61% van de kinderen gebruikt, 
maar minder frequent bij jongere kinderen (onder 6 jaar bij 35,7%). Het conver-
siepercentage was 1,7%. Er werden geen verschillen gevonden in (infectieuze) 
complicaties tussen de open en laparoscopische benadering, maar bij kinderen 
met gecompliceerde appendicitis werden wel meer postoperatieve wondinfec-
ties gezien na een open appendectomie.

Hoofdstuk 4 vergelijkt de Nederlandse ‘snapshot’ appendicitis studie en de Brit-
se studie van de ‘National Surgical Research Collaborative’. Tussen de 2 cohor-
ten werd een opvallend verschil waargenomen in het gebruik van preoperatieve 
beeldvorming, slechts 32,8% in het Verenigd Koninkrijk versus 99,5% in Neder-
land. Opmerkelijk is verder dat het appendix sana percentage omgekeerd even-
redig lijkt met het gebruik van preoperatieve beeldvorming, namelijk 20,6% in het 
Verenigd Koninkrijk en 3,2% in het Nederlandse cohort. Hoewel een grondige, 
vergelijkende statistische analyse tussen de twee cohorten niet werd uitgevoerd, 
is deze duidelijke relatie tussen preoperatieve beeldvorming en het appendix 
sana percentage benadrukt en verder besproken in dit hoofdstuk.

Sinds de introductie van de Nederlandse richtlijn voor diagnostiek en behande-
ling van acute appendicitis is standaard preoperatieve beeldvorming aanbevolen 
bij patiënten die worden verdacht van acute appendicitis. Het effect van deze 
aanbeveling is groot aangezien in Nederland het appendix sana percentage on-
geveer 16% was vóór de invoering van deze richtlijn.

Preoperatieve beeldvorming is dus de oplossing voor een nauwkeuriger diag-
nose van acute appendicitis en onnodige (diagnostische) operaties zijn obsoleet 
geworden ondanks de slechts kleine bijbehorende risico’s. Tegenstanders be-
kritiseren echter de (mogelijke) vertraging in de behandeling of het langduriger 
verblijf op de spoedeisende hulp voor patiënten zonder appendicitis. Om een   
laag appendix sana percentage te behalen is veel extra beeldvorming nodig ook 
bij patiënten die geen appendicitis of andere urgente abdominale aandoening 
hebben. In de toekomst kan wellicht een betere selectie gemaakt worden voor 
patiënten bij wie beeldvorming veilig achterwege gelaten kan worden.

In de ‘snapshot’ appendicitis studie was laparoscopie de meest gebruikte tech-
niek bij volwassenen en oudere kinderen. Postoperatieve wondinfecties werden 
vaker gezien na een open appendectomie. Bij kinderen is dit verschil alleen aan-
getoond bij patiënten met gecompliceerde appendicitis. In tegenstelling tot de 
Cochrane review met bijna 3000 patiënten uit 56 gerandomiseerde studies is het 
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intra-abdominale abces percentage niet significant verschillend na de open en 
laparoscopische benadering. Misschien is het leercurve effect van de afgelopen 
decennia inmiddels niet meer van toepassing door het huidige wijdverspreide 
gebruik van de laparoscopische chirurgie in Nederland. Ook zijn de resultaten 
van observationele studies zelden gelijk aan de resultaten van gerandomiseerde 
studies vanwege strenge in- en exclusiecriteria.

DEEL II - Gecompliceerde appendicitis

Na een operatie voor acute gecompliceerde appendicitis (necrose of perforatie 
van de appendix) wordt een verlengde antibioticakuur gegeven aan patiënten om 
de kans op postoperatieve infectieuze complicaties (wondinfectie en intra-abdo-
minale abces) te reduceren. Vóór de fusie van twee Nederlandse naburige zieken-
huizen Hilversum en Blaricum in het Tergooi ziekenhuis had elke  chirurgische af-
deling een standaard protocol voor deze behandeling met antibiotica. Op locatie 
Hilversum werden de patiënten intraveneus met antibiotica behandeld geduren-
de 3 dagen en op locatie Blaricum 5 dagen. Een observationele studie vergeleek 
infectieuze complicaties na deze verschillende antibiotica regimes bij 267 volwas-
sen patiënten met gecompliceerde appendicitis tussen 2004 en 2010 in deze zie-
kenhuizen. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 5. De 
belangrijkste uitkomst was dat 3 dagen antibiotische behandeling even effectief 
was als 5 dagen ten aanzien van het reduceren van postoperatieve infectieuze 
complicaties.

In hoofdstuk 6 is het effect onderzocht van de antibiotica duur bij patiënten die 
een laparoscopische appendectomie voor acute gecompliceerde appendicitis 
(n = 415) ondergingen in het ‘snapshot’ appendicitis cohort. Diverse antibiotica 
lengtes (2-6 dagen) werden geregistreerd en in bijna 30% werd dit nog aange-
past. Ook hier bleek een kortere duur (3 dagen) vergelijkbaar met 5 dagen anti-
biotica voor het risico op infectieuze complicaties. Omdat de meeste patiënten 
intraveneus werden behandeld, hadden de patiënten die 3 dagen antibiotica kre-
gen een significant kortere ziekenhuis opname vergeleken met patiënten die 5 
dagen antibiotica toegediend kregen. Een perforatie van de appendix werd bij 
logistische regressieanalyse geïdentificeerd als de enige onafhankelijke risicofac-
tor voor het ontwikkelen van infectieuze complicaties.

De 2 studies in hoofdstuk 5 en 6 zijn de eerste die een gelijk effect aantonen van 3 
en 5 dagen antibiotische behandeling na een operatie voor acute gecompliceer-
de appendicitis. Een verontrustend WHO-rapport concludeert dat teveel gebruik 
en misbruik van antibiotica de belangrijkste oorzaak is van de toenemende bac-
teriële resistentie wereldwijd. Vermindering van antibiotica is niet alleen gunstig 
voor de resistentie tegen antibiotica op bevolkingsniveau, maar ook voor de bij-
werkingen voor de individuele patiënt. Verstoringen in het microbioom van het 
spijsverteringsstelsel door antibiotica worden thans als een ernstiger probleem 
gezien dan eerder onderkent. Ook de kosten voor het verblijf in het ziekenhuis 
kunnen enorm dalen als het standaard antibiotica regime beperkt wordt bij deze 
veel voorkomende ziekte. Een grote gerandomiseerde studie om de optimale an-
tibioticaduur vast te stellen is nog nooit uitgevoerd. Idealiter zou dit het definitie-
ve antwoord op dit vraagstuk moeten geven, maar dit is uiteindelijk lastig te rea-
liseren. Hypothetisch zou een verdere reductie van het gebruik van antibiotica bij 
een niet-geperforeerde appendicitis mogelijk moeten zijn, want in de ‘snapshot’ 
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appendicitis studie bleek een perforatie van de appendix de enige risicofactor 
voor het ontwikkelen van een infectieuze complicatie. Zelfs in geperforeerde ap-
pendicitis kan getwijfeld worden of 5 dagen of zelfs nog langere antibiotica een 
infectieuze complicatie überhaupt kan voorkomen of dat deze complicaties zich 
toch wel voordoen.

Een appendectomie als de enige beschikbare optie voor de behandeling van 
ongecompliceerde appendicitis wordt momenteel bekritiseerd en is al succesvol 
onderzocht in klinische trials die een antibioticakuur als primaire behandeling ver-
gelijken met een operatie. Het is echter een uitdaging om preoperatief het onder-
scheid te maken tussen ongecompliceerde en gecompliceerde appendicitis, zelfs 
met een CT-scan. Dit is wellicht de reden dat behandeling met alleen antibiotica 
in de meeste ziekenhuizen nog niet is geïmplementeerd als een serieus alternatief 
voor de behandeling van acute ongecompliceerde appendicitis. In hoofdstuk 7 
is daarom een predictie model onderzocht gebaseerd op klinische parameters 
en beeldvorming om ongecompliceerde en gecompliceerde acute appendicitis 
te onderscheiden. Prospectieve gegevens van 395 patiënten met verdenking op 
appendicitis (110 gecompliceerde appendicitis, 239 ongecompliceerde appen-
dicitis en 46 een andere ziekte) van twee prospectieve multicenter diagnostische 
nauwkeurigheidsstudies (OPTIMA en OPTIMAP) werden gebruikt om een sco-
ringssysteem samen te stellen voor echografie en CT in combinatie met klinische 
parameters (lichamelijk onderzoek en laboratorium uitslagen). Bij gebruik van dit 
scoringssysteem kan 95 procent van de patiënten met ongecompliceerde appen-
dicitis correct worden geïdentificeerd.

Ongecompliceerde en gecompliceerde appendicitis worden momenteel be-
schouwd als twee verschillende entiteiten. Ongecompliceerde of simpele ap-
pendicitis is gebleken reversibel te kunnen zijn en zal zonder chirurgische behan-
deling niet altijd leiden tot een gecompliceerde of complexe appendicitis. In de 
nabije toekomst zal de conservatieve behandeling van acute ongecompliceerde 
appendicitis mogelijk een goed toe te passen behandeloptie zijn, zeker wanneer 
ongecompliceerde appendicitis beter kan worden voorspeld (of gecompliceerde 
appendicitis uitgesloten). Voor elke individuele patiënt dient een zorgvuldige af-
weging te worden gemaakt. Ook is interessant of de behandeling met antibiotica 
echt noodzakelijk is voor patiënten met simpele appendicitis of dat deze rever-
sibele variant ook ‘self-limiting’ kan zijn zonder antibiotica zoals bij ongecompli-
ceerde diverticulitis. De opnameduur kan in dat geval worden ingekort voor de 
meeste patiënten die conservatief worden behandeld, dit is nu een aanzienlijk 
nadeel en een grote kostenpost van de antibiotische behandeling van acute ap-
pendicitis. Behandeling zonder antibiotica voor een simpele appendicitis is wel-
licht de volgende stap in de conservatieve behandeling en is een interessante 
studievraag.

Een recidief appendicitis na conservatieve behandeling is vanuit medisch oog-
punt aanvaardbaar als de uitkomst na (chirurgische) behandeling van dit recidief 
vergelijkbaar is met uitkomsten na de primaire chirurgie voor acute appendicitis. 
Of dit ook acceptabel is voor de patiënt moet met de patiënt worden besproken. 
Aan de andere kant, de kleine kans op (infectieuze) complicaties na een operatie 
voor ongecompliceerde appendicitis is altijd ongewenst voor de patiënt, in te-
genstelling tot voor de chirurg die dit beschouwd als ‘all in the game’.
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Een minder bekend en vaak niet herkend probleem wordt besproken in hoofd-
stuk 8. Patiënten (n = 10) met chronische pijn in de rechter onderbuik ondergin-
gen een laparoscopische appendectomie na  grondig onderzoek en uitsluiten 
van andere mogelijke pathologie. De appendix zag er normaal uit op preopera-
tieve beeldvorming en tijdens de operatie, maar pathologisch onderzoek toonde 
tekenen van doorgemaakte ontsteking in 8 van de 10 appendices. De pijnscore 
(Visual Analogue Scale) daalde van gemiddeld 8,6 preoperatief naar 1,0 postope-
ratief en dit bleef gehandhaafd na de mediane follow-up van 33 maanden.

Deze entiteit kan worden omschreven als chronische appendicitis of ‘appendico-
pathie’, maar wordt vaak laat of helemaal niet herkend. Roumen et al. voerde een 
gerandomiseerde studie uit over dit onderwerp en liet zien dat de pijnklachten na 
het verwijderen van de appendix reduceerden ten opzichte van alleen een diag-
nostische laparoscopie. Het mechanisme van pijnklachten is niet goed bekend, 
maar luminale obstructie van de appendix door eerdere subklinische ontsteking 
is de meest waarschijnlijke oorzaak. Een appendectomie moet daarom overwo-
gen worden bij patiënten met aanhoudende onbegrepen pijn in de rechter on-
derbuik.

DEEL III - Appendix stomp sluiting

De meest gekozen techniek om de appendix stomp te sluiten bij een laparoscopi-
sche appendectomie is met behulp van ‘endoloops’ (‘lusjes’) of een endostapler 
(‘nietjes’) apparaat. In hoofdstuk 9 worden de resultaten vergeleken van routine-
matig gebruik van een endostapler of endoloops in 5 verschillende ziekenhuizen. 
Er is geen significant verschil in complicaties waargenomen tussen de 571 pati-
enten in de routine endostapler groep en de 465 patiënten in de andere groep 
(standaard stomp sluiting met endoloops, maar endostapler gebruikt op indicatie 
bij 69 patiënten). 

In hoofdstuk 10 is het type sluiting van de appendix stomp onderzocht bij de 
patiënten in het ‘snapshot’ appendicitis cohort. Endoloops werden gebruikt in de 
meerderheid van de patiënten(76,6%); de operatieduur was niet verschillend tus-
sen het gebruik van endoloops of een endostapler (42 versus 44 minuten). Infec-
tieuze complicaties bleken niet gerelateerd aan de manier van appendix stomp 
sluiting in deze studie. Beide observationele studies concludeerden dat het ge-
bruik van endoloops indien dit technisch haalbaar is de voorkeur heeft bij laparo-
scopische appendectomie vanwege kostenoverwegingen zonder dat er verschil 
is in complicaties.

De meeste ziekenhuizen in Nederland gebruiken endoloops voor laparoscopi-
sche appendectomie en gebruiken een endostapler alleen wanneer dat nodig is. 
Beide sluitingsmethoden zijn technisch niet complex voor chirurgen, maar de en-
dostapler wordt algemeen beschouwd als de makkelijkste en snelste sluiting. Als 
de basis van de appendix ontstoken is, zijn endoloops minder geschikt en geeft 
een endostapler een veiliger sluiting van de appendix stomp. Een endostapler 
is duurder dan endoloops en een grote (wegwerp) trocar moet worden gebruikt 
om de endostapler te kunnen introduceren. Bij kinderen is deze grotere trocar 
ongewenst en ook een trocar hernia wordt vaker gezien na het gebruik van gro-
tere trocars. Derhalve hebben endoloops de voorkeur boven routine endostapler 
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gebruik in de meeste patiënten.

Samenvattend bevat dit proefschrift onderzoek dat bepaalde vraagstukken over 
de chirurgische behandeling van acute appendicitis beantwoordt. De nu stan-
daard preoperatieve beeldvorming in Nederland heeft met succes het appendix 
sana percentage gereduceerd. Laparoscopie verlaagt postoperatieve wondinfec-
ties in vergelijking met open chirurgie, maar verhoogt in tegenstelling tot eerdere 
studies niet meer de kans op intra-abdominale abcessen. Na een operatie voor 
acute gecompliceerde appendicitis kan de standaard antibiotische behandeling 
worden beperkt tot 3 dagen en mogelijk zelfs nog korter. Voor de sluiting van de 
appendix stomp bij laparoscopie wordt gebruik van endoloops boven endostap-
ler gebruik geadviseerd uit kostenoverwegingen.

In de toekomst zal mogelijk een verschuiving optreden richting de conservatie-
ve behandeling voor ongecompliceerde appendicitis indien het preoperatieve 
onderscheid met gecompliceerde appendicitis nauwkeuriger gemaakt kan wor-
den. Een behandeling toegespitst op de individuele patiënt zal meer toegepast 
moeten worden dan een reflexmatige appendectomie voor elke patiënt met een 
acute appendicitis
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