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"Bodypacking" ,, een bijzondere vorm van acute buik op de 
spoedeisendee hulpafdeling. 

Chirurgischee of conservatieve behandeling? 
Resultatenn van 5 jaar. 

A.A.W.. van Geloven, K.P. van Lienden, DJ. Gouma. 

(aangeboden(aangeboden voorpublicatie) 
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Samenvatting g 

Doel:Doel: Evaluatie van de diagnostiek en behandeling van bodypackers. Tevens 

identificatiee van factoren met een voorspellende waarde ten aanzien van operatieve 

off  conservatieve behandeling van deze patiënten. 

PatiëntenPatiënten en methoden: Gedurende 5 jaar (1995-2000) werden alle opeenvolgende 

patiënten,, opgenomen op de afdeling chirurgie van het Academisch Medisch 

Centrumm (AMC) in Amsterdam met de diagnose "bodypacker", geïncludeerd. Er 

werdenn gegevens verzameld over patiëntkenmerken, anamnese, aanvullend 

onderzoek,, behandeling, morbiditeit en mortaliteit. 

Resultaten:Resultaten: De groep bestond uit 36 mannen en 4 vrouwen. De belangrijkste reden 

voorr een bezoek aan de spoedeisende hulpafdeling was: het niet vinden van alle 

bolletjess in de ontlasting (n=40), buikpijn (n=24), misselijkheid of braken (n=15). 

Bijj  alle patiënten bleken op de liggende buikoverzichtsfoto bolletjes aantoonbaar, 

bijj  8/13 patiënten was de cocaïnespiegel in de urine verhoogd. Tijdens opname 

werdenn 18/40 patiënten (45%) geopereerd, bij 4/18 patiënten werd een 

onderliggende,, niet bekende afwijking gevonden welke de obstructie veroorzaakte. 

Niemandd overleed en 22% had postoperatieve complicaties. Voorspellende 

factorenn voor operatieve behandeling waren: abdominale voorgeschiedenis, 

abdominalee pijn en inname meer dan 4 dagen voor opname, lokalisatie van 

cocaïnebolletjess in de maag en dunnedarm op de buikoverzichtsfoto en een 

positievee cocaïne spiegel in de urine (p<0,05). 

Conclusie:Conclusie: Het aantal opnames voor bodypackers stijgt; 55% kan conservatief 

wordenn behandeld. Bij operatie blijkt bij 22% van de patiënten een onverwachte 

oorzaakk voor de obstructie aanwezig te zijn. De operatieve ingreep gaat gepaard 

mett een hoog percentage postoperatieve complicaties (22%). Voorspellende 

factorenn voor operatieve behandeling zijn: abdominale voorgeschiedenis en pijn, 

langee periode tussen inname en opname, hoge obstructie en cocaïne in urine. 
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Abstract t 

ResultsResults of5-year treatment ofbodypackers. 

SurgicalSurgical or conservative treatment? 

Objective:Objective: Evaluation of diagnostic work-up and treatment of bodypackers. 

Identificationn of predictive factors for surgical treatment. 

PatientsPatients and methods: During 5 years all consecutive patients, admitted at the 

surgicall  department of the Academic Medical Center (AMC) in Amsterdam, with 

thee diagnosis "bodypacker", were included. Data were collected on age and gender, 

medicall  history, additional diagnostic work-up, treatment, morbidity and mortality. 

Results:Results: There were 36 men and 4 women. In all patients the most important reason 

too visit the emergency department was the persistence of cocaine packages in the 

body.. Twenty-four patients had abdominal pain and 15 patients were vomiting. A 

supinee abdominal X-ray identified all as bodypackers. The cocaine-level in urine 

wass elevated in 8/13 patients. During admission 18/40 patients (45%) were 

operatedd upon, in 4/18 patients a previous unknown disease was found, causing the 

obstruction.. Predictive factors for surgical treatment were: abdominal history, 

abdominall  pain at the emergency department, swallowing the packages more than 

44 days before admission, as well as location of the cocaine packages in the stomach 

andd small intestine on the abdominal X-ray and a high level of cocaine in the urine 

(p<0.05).. In 22% of the operated patients there were complications; no patient 

died. . 

Conclusion:Conclusion: The number of bodypackers admitted at the surgical department 

increases.. More than half the patients can be treated conservatively (55%). 

Predictivee factors for surgery are: abdominal history, pain, high obstruction, long 

periodd between swallowing and admission and cocaine in the urine. In 22% of the 

operatedd patients an unknown disease was found, which caused the obstruction. 
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Inleidin g g 
Eenn "bodypacker" of "mule" is iemand die drugs, met name heroïne of cocaïne, 

verpaktt in rubber of plastic in het lichaam vervoert. De meest voorkomende plaats 

omm de drugs te verstoppen is via orale weg in het maagdarm kanaal. Dit fenomeen 

werdd in 1975 voor het eerst beschreven.1 Sinds de verschijning van dit case report 

iss er veel veranderd in klinische presentatie en behandeling. Dit is vooral het 

gevolgg van veranderingen in de verpakkingsmethode van de drugs. Met cocaïne 

gevuldee latex handschoen-vingers, ballonnen en condooms zijn vervangen door 

machinaall  geproduceerde meerlagige latex verpakkingen, welke nauwkeurig zijn 

afgesloten.2,33 De kans op ruptuur is afgenomen waardoor morbiditeit en mortaliteit 

drastischh zijn gedaald. In de begin jaren zijn hoge mortaliteitspercentages 

beschrevenn tot 56%.2,4"6 Patiënten presenteerden zich vaak met intoxicatie 

verschijnselenn of werden reeds overleden aangetroffen. De laatste jaren 

daarentegenn presenteren de meeste bodypackers zich met abdominale klachten ten 

gevolgee van obstructie of zijn asymptomatisch en komen uit ongerustheid. Dit 

heeftt veel verandering teweeg gebracht in de behandeling van deze patiënten. 

Inn deze studie hebben wij het aantal opnames voor bodypackers, de diagnostiek 

enn behandelingsresultaten geëvalueerd. 

Patiëntenn en methoden 
Gedurendee 5 jaar (1995-2000) werden 40 opeenvolgende patiënten met de 

diagnosee "bodypacker" opgenomen op de afdeling chirurgie van het Academisch 

Medischh Centrum (AMC) in Amsterdam. Deze groep werd retrospectief 

geëvalueerd.. Van deze groep werden 2 patiënten meer dan één maal opgenomen. 

Allenn zijn opgenomen via de spoedeisende hulpafdeling. Patiënten die poliklinisch 

off  alleen op de spoedeisende hulpafdeling behandeld werden, zijn in dit onderzoek 

buitenn beschouwing gelaten. 

Patiëntenn werden in principe conservatief behandeld, dat wil zeggen met een 

infuus,, niets per os en soms een maagsonde of laxantia. Operatie indicaties waren 

persisterendee ileus, obstructie (m.n. hoog in de tractus digestivus), verdenking op 

cocaïnelekkagee en het niet vorderen van een conservatieve behandeling. 
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Dee volgende gegevens werden geregistreerd: jaar van presentatie, leeftijd, 

geslacht,, anamnestische gegevens, aanvullend onderzoek, behandeling, 

complicaties,, mortaliteit, opnameduur en eventueel verblijf op de intensive care 

afdeling.. Aan de hand van deze gegevens is gekeken naar factoren die een 

voorspellendee waarde hebben ten aanzien van de operatieve of conservatieve 

behandeling.. Voor het berekenen van de verschillen tussen de conservatief en 

operatieff  behandelde groep werd gebruik gemaakt van de x2-test. Een waarde van 

p<0,055 werd als significant beschouwd. 

Resultaten n 

Dee groep bestond uit 36 mannen en 4 vrouwen en de leeftijd varieerde van 19 

tott 52 jaar (mediaan 34 jaar). Het aantal bodypackers dat per jaar opgenomen werd 

opp de afdeling chirurgie is afgebeeld in figuur 1. Vanaf 1997 is er een forse 

toenamee van het aantal patiënten. 

FiguurFiguur 1: Aantal bodypackers opgenomen per jaar op de afdeling chirurgie van het 

AcademischAcademisch Medisch Centrum, Amsterdam, 1995-2000. 

1995 5 19966 1997 

jaarr van opname 

1998 8 1999 9 
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Inn de anamnese werd bij 32 patiënten geen relevante voorgeschiedenis 

gevonden.. Bij 8 patiënten was er wel sprake van een gastro-intestinale 

voorgeschiedenis:: maagklachten in het verleden (n=3), niet geopereerde 

pylorusstenosee (n=l) en 4 patiënten waren in het verleden geopereerd aan een 

abdominalee aandoeningen (B2-maagresectie i.v.m. ulcuslijden (n=l), operatie in 

verbandd met Hirsprung (n=l), correctie hernia umbilicalis (n=l) en overhechten 

maagperforatiee (n=l)). Het aantal cocaïne bolletjes dat volgens de patiënt geslikt 

wass varieerde van 4 tot 500 (mediaan 48); bij 5 patiënten was het aantal onbekend. 

Hett aantal dagen van inname tot bezoek aan de spoedeisende hulpafdeling 

varieerdee van 1 dag tot 5 weken (het merendeel tussen 2 en 7 dagen). De 

belangrijkstee reden voor bezoek aan de spoedeisende hulpafdeling was voor alle 

patiëntenn het feit dat geen of niet alle bolletjes in de ontlasting waren gevonden. 

Daarnaastt gaven 24 patiënten aan buikpijn te hebben en 15 patiënten hadden 

klachtenn van misselijkheid en braken. Een patiënt had een kapot bolletje in de 

ontlastingg gevonden. Geen van de patiënten presenteerden zich primair met 

intoxicatieverschijnselen. . 

Bijj  alle 40 patiënten werd een buikoverzichtsfoto (X-BOZ) gemaakt en kon de 

klinischee diagnose bevestigd worden. De resultaten van de evaluatie van de 

buikoverzichtsfoto'ss zijn samengevat in tabel I. Bij 8/40 (20%) patiënten werd een 

zogenaamdd "halo-sign" gezien. Dit is een luchtschil tussen de verpakkingslagen 

vann de cocaïnebolletjes, wat vroeger werd beschouwd als een teken van ruptuur. 

Bijj  2 patiënten werden bij operatie geruptureerde bolletjes aangetroffen. Op de X-

BOZZ van 2/40 patiënten waren losse flarden verpakkingsmateriaal en afwijkend 

gevormdee bolletjes zichtbaar, suggestief voor een ruptuur van een of meer 

cocaïnebolletjes;; bij één patiënt werd dit operatief bevestigd. Op een liggende X-

BOZZ zijn de cocaïnebolletjes beter te detecteren en te lokaliseren dan op een 

staandee X-BOZ (figuur 2). 

Naastt de X-BOZ werd bij 13 patiënten de urine gecontroleerd op cocaïne. De 

cocaïnespiegell  was bij 8/13 patiënten verhoogd. Een ruptuur kon slechts bij 2 

patiëntenn operatief worden bevestigd. 
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TabelTabel I: Overzicht van de gegevens verkregen bij evaluatie van de buikoverzichtsfoto's 

vanvan de 40 bodypackers, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, 1995-

2000. 2000. 

Aanta ll  patiënte n 

38 8 

2 2 

13 3 
13 3 
13 3 
1 1 

15 5 
8 8 

1-1000 (25-50) 
1-100 cm (5.5 cm) 

Dee behandeling van 22/40 (55%) patiënten was conservatief. De overige 18 

patiëntenn werden geopereerd; 11 patiënten binnen 24 uur en 7 patiënten later (allen 

binnenn 3 dagen na opname). De belangrijkste indicatie voor operatie was geen 

verbeteringg van het ileusbeeld bij conservatieve therapie (n=6) en een ileus en/of 

forsee buikklachten bij opname (n=6). De overige redenen waren: verdenking op 

intoxicatiee (n=4), een kapot bolletje in de ontlasting (n=l) en een bekende 

pylorusstenosee (n=l). 

Bijj  6 patiënten werden de bolletjes verwijderd via een enterotomie, bij 6 

patiëntenn via een gastrotomie, bij 4 patiënten werden meerdere tomiëen verricht, 1 

patiëntt onderging een Hartmann procedure en bij 1 patiënt werden de 

cocaïnebolletjess zowel via een enterotomie als manueel via het rectum verwijderd. 

Bijj  4 patiënten bleek er sprake te zijn van reeds geruptureerde bolletjes, echter 

zonderr klinische intoxicatie verschijnselen. 

Tijdenss operatie werd bij 4/18 (22%) patiënten een onderliggende, niet bekende 

afwijkingg gevonden die de obstructie veroorzaakte: een pylorus stenose (n=2) 

(figuurr 3), maagulcus (n=l) en een ileocoecaal-stenose mogelijk op basis van M. 

Crohnn (n=l). 

vormm van bolletjes: ovaal 

Lossee flarden / afwijkende vorm van bolletjes 

Verdelingg in tractus digestivus 

-- maag 

-- dunnedarm 

-- colon 

-- verspreid 

Neus s 

"Halo-sign"" aanwezig 

Aantall bolletjes per patiënt (mediaan) 

Groottee van bolletjes in cm (mediaan) 

125 5 



HoofdstukHoofdstuk 9 

FiguurFiguur 2: Staande (links) en liggende (rechts) buikoverzichtsfoto bij een patiënt die 3 

dagendagen voor opname bolletjes geslikt had. De bolletjes zijn voornamelijk 

gelokaliseerdgelokaliseerd in de dunne darm. 

staandee buikoverzichtsfoto liggende buikoverzichtsfoto 

Bijj  4/18 (22%) patiënten ontstonden postoperatieve complicaties. Drie keer was 

err sprake van een wondinfectie en 1 patiënt werd tevens postoperatief respiratoir 

insufficiëntt en onderging een relaparotomie voor het spoelen van de buik. De 

vierdee patiënt ontwikkelde een septische shock bij faecale peritonitis op basis van 

eenn ischaemische sigmoidperforatie. Een Hartmann procedure, langdurige 

beademing,, meerdere relaparotomiën en een openbuikbehandeling waren nodig. Er 

overledenn geen patiënten. De opname duur varieerde van 1 tot 33 dagen (mediaan 5 

dagen)) en 2 patiënten werden tijdelijk behandeld op de intensive care afdeling. 

Tweee patiënten zijn gedurende deze 5 jaar 2 maal opgenomen in verband met 

bodypacking.. Een patiënt werd beide keren geopereerd. De eerste keer werden de 

bolletjess verwijderd via een gastro- en duodenotomie en 1 jaar later via een 
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jejunotomie.. De tweede patiënt werd de eerste keer geopereerd (jejunotomie) en de 

tweedee keer (1 jaar later) conservatief behandeld. 

FiguurFiguur 3: Buikoverzicht van een patiënt 7 dagen na inname van cocaïnebolletjes; 

ophopingophoping van cocaïnebolletjes in de maag door pylorusstenosr waarvoor 

laparotomielaparotomie en verwijdering van de bolletjes via gastrotomie. 

Dee onderzochte factoren die een voorspellende waarde hebben voor operatieve 

off  conservatieve behandeling van de bodypacker zijn samengevat in tabel II. 

Abdominalee voorgeschiedenis, abdominale pijn bij opname en inname meer dan 4 

dagenn voor opname (p<0,05) zijn anamnestisch voorspellende factoren voor 

patiëntenn die operatief behandeld worden. Hetzelfde geldt voor de lokalisatie van 

cocaïnebolletjess in de maag en dunnedarm op de X-BOZ en een positieve cocaïne 

spiegell  in de urine (p<0,05). 
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TabelTabel II: Overzicht van de factoren die een voorspellende waarde hebben ten aanzien 

vanvan een operatieve of conservatieve behandeling van 40 bodypackers, AMC, 

Amsterdam,Amsterdam, 1995-2000. 

Voorspellend ee facto r Totaa l l 
aanta l l 
patiënte n n 
(n=40) ) 

Operatiev ee Conservatiev e 

behandelin gg behandelin g 

(n=18) ) (n=22) ) 

Leeftijdd >30jaar 

Leeftijdd <30 jaar 
17 7 
23 3 

10 0 

8 8 
7 7 
15 5 

Geslachtt man 

Geslachtt vrouw 

36 6 

4 4 
16 6 
2 2 

20 0 

2 2 

Relevantee abdominale voorgeschiedenis 

Geenn abdominale voorgeschiedenis 32 2 

7 7 

11 1 
1 1 
21 1 

Innamee bolletjes > 4 dagen voor opname 

Innamee bolletjes < 4 dagen voor opname 

Abdominalee pijn bij opname 

Geenn pijn bij opname 

Misselijkheidd en braken bij opname 

Geenn misselijkheid en braken bij opname 

25 5 

15 5 

24 4 
16 6 

15 5 
25 5 

14 4 
4 4 

15 5 
3 3 

7 7 
11 1 

11 1 

11 1 

9 9 
13 3 

8 8 
14 4 

Heuss beeld op X-BOZ 

Geenn ileus beeld op X-BOZ 
15 5 
25 5 

8 8 
10 0 

7 7 
15 5 

>500 bolletjes op X-BOZ 

<500 bolletjes op X-BOZ 

11 1 
29 9 

6 6 
12 2 

5 5 
17 7 

"Halo-sign"" op X-BOZ 

Geenn "halo-sign" op X-BOZ 

8 8 

32 2 
4 4 
14 4 

4 4 
18 8 

Bolletjess in maag of dunnedarm op X-BOZ 26 

Bolletjess elders in tractus digestivus 14 
15 5 
3 3 

11 1 

11 1 

Urinee test positief voor cocaïne 

Urinee test negatief voor cocaïne 

** P<0,05 

128 8 



Bodvpackins:Bodvpackins: chirurgische of conservatieve therapie 

Beschouwing g 

Dee laatste 2 jaar is er een forse toename van het aantal opnames van 

bodypackerss in het AMC. Er bestaan geen andere gepubliceerde gegevens (in 

Nederland)) die deze toename bevestigen. Ook zijn er geen gegevens beschikbaar 

overr het aantal bodypackers dat geen medische zorg nodig heeft of poliklinisch 

behandeldd kan worden. Het is echter aannemelijk dat slechts een beperkt deel van 

dee bodypackers een (chirurgische) opname nodig heeft. 

Hett klachtenpatroon waarmee bodypackers zich tegenwoordig presenteren is 

duidelijkk veranderd. Waar vroeger intoxicatie verschijnselen op de voorgrond 

stondenn ' ", zien wij in deze serie vooral patiënten met ongerustheid wegens het 

niett vorderen van de uitscheiding van de bolletjes in de ontlasting. Daarnaast heeft 

slechtss een deel (60%) buikklachten of ileus klachten. Geen patiënt presenteerde 

zichh met acute intoxicatie verschijnselen. Dit veranderde klachtenpatroon kan 

verklaardd worden door de verbeterde verpakkingsmethoden waardoor het aantal 

intoxicatiee gevallen drastisch is verminderd.3,7'8 

Bijj  alle patiënten werd de diagnose gesteld op basis van anamnese en de 

buikoverzichtsfoto.. Zoals reeds eerder is beschreven, wordt ook in deze serie 

bevestigdd dat een liggende buikoverzichtsfoto geprefereerd wordt boven een 

staandee foto met betrekking tot het stellen van de diagnose, de beoordeling van het 

aantall  bolletjes en de locatie van de bolletjes.8'9 De foto dient de gehele buik, van 

diafragmaa tot en met bekken af te beelden. Hoewel de buikoverzichtsfoto het 

belangrijkstee radiologische diagnosticum is, is het percentage vals negatieve 

uitslagenn in de literatuur ongeveer 20%.210"13 In onze serie werden geen vals 

negatievee uitslagen gezien. In het verleden werd veel aandacht besteed aan het 

"halo-- of double condom-sign" op de buikoverzichtsfoto, hetgeen beschouwd 

wordtt als een teken van lekkage.712"14 Aangezien de verpakking tegenwoordig uit 

meerderee lagen bestaat kan een luchtlaag ook ontstaan tijdens het verpakken, en 

heeftt dit teken in de praktijk minder consequenties. Het "halo-sign" is 

tegenwoordigg dan ook geen operatie indicatie meer. Van de 8 patiënten met een 

"halo-sign""  werden slechts 4 patiënten geopereerd, waarvan er 2 een ruptuur 

blekenn te hebben. Echografie, CT-scan en barium-contrast onderzoeken spelen 

geenn belangrijke rol in de diagnostiek van de bodypacker.2,6'13'15,16 

129 9 



HoofdstukHoofdstuk 9 

Bijj  13 patiënten werd de urine op de aanwezigheid van cocaïne onderzocht. 

Gherardii  e.a. beschreven een hoge sensitiviteit (97%) van de urine-cocaïneanalyse 

mett name tijdens de eerste drie opnamedagen.17 Een hoge cocaïneconcentratie in 

dee urine betekent echter niet per definitie een ruptuur van de bolletjes. Het kan ook 

optredenn door lekkage ten gevolge van semipermeabiliteit van de verpakking, door 

zelfgebruikk van de patiënt of contaminatie van de buitenkant van de bolletjes 

tijdenss het verpakken.4'17"19 In de huidige serie hadden slechts 2 van de 8 patiënten 

mett een verhoogde cocaïnespiegel in de urine, bij operatie een ruptuur van een van 

dee bolletjes. 

Overr de te volgen behandelingsstrategie is in het verleden veel discussie 

geweest.. Suarez e.a.5 adviseerden in 1977 alle patiënten operatief te behandelen. 

Tegenwoordigg is de operatie-indicatie beperkt en worden de bodypackers zo veel 

mogelijkk conservatief behandeld (meestal in klinische setting).210 Ook bij onze 

populatiee werd bij de meeste patiënten een conservatief beleid nagestreefd 

(observatie,, actief clysmeren en/of laxeren). Het laxeren met behulp van paraffine 

oliee wordt afgeraden in verband met het oplossen van het verpakkingsmateriaal en 

derhalvee een vergrote kans op ruptuur.20 Medicamenteuze behandeling in de vorm 

vann actieve koolpreparaten, zoals door anderen eerder werd beschreven, is bij ons 

niett toegepast.2,18'21 Anders dan in de literatuur was er in onze patiënten groep geen 

redenn om de conservatieve behandeling op de intensive-care te laten 

plaatsvinden.18,222 De meeste auteurs adviseren een conservatieve behandeling niet 

langerr dan 3 tot 4 dagen te continueren en de patiënt pas te ontslaan indien op de 

buikoverzichtsfotoo geen bolletjes meer zichtbaar zijn en er twee keer ontlasting 

zonderr bolletjes is geweest.3,9'10,18 Het endoscopisch verwijderen van de bolletjes 

wordtt ontraden vanwege het risico op ruptuur tijdens de ingreep.' '' 

Hett is algemeen aanvaard dat obstructie (m.n. hoog in de tractus digestivus), 

verdenkingg op cocaïnelekkage, persisterende ileus en het niet vorderen van een 

conservatievee behandeling, absolute operatie indicaties zijn. "  Het 

operatiepercentagee in de literatuur varieert van 2 tot 24%2,101 ' ; in de huidige 

studiee is dit 45%. Dit hoge operatie-percentage kan verklaard worden door het feit 

datt een deel van de conservatieve behandeling in het AMC poliklinisch geschiedt, 
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inn tegenstelling tot het beleid in andere studies waarbij alle bodypackers, die zich 

opp de spoedeisende hulp afdeling melden, worden opgenomen. Deze poliklinisch 

behandeldee patiënten zijn in de huidige studie niet geïncludeerd aangezien het 

exactee aantal en follow-up gegevens ontbreken. De operatie-indicaties in onze 

studiee kwamen overeen met de eerder in de literatuur genoemde indicaties. 

Abdominalee voorgeschiedenis, abdominale pijn en inname meer dan 4 dagen 

voorr opname, blijken van voorspellende waarde te zijn voor operatieve 

behandelingg (p<0,05). Hetzelfde geldt voor lokalisatie van cocaïnebolletjes in de 

maagg en dunnedarm op de buikoverzichtsfoto en een positieve cocaïne spiegel in 

dee urine (p<0,05). Stagneren van de bolletjes op niveau van maag en dunnedarm is 

veell  voorkomend en gevaarlijk in verband met de inwerking van zuur op de 

verpakking,, waardoor er een verhoogde kans op lekkage/ruptuur bestaat. ' ' ' ' 

Opvallendd is dat bij 22% van de geopereerde patiënten (4/18) een onderliggende, 

tevorenn niet bekende afwijking gevonden werd die de obstructie veroorzaakte. Dit 

iss eerder beschreven bij een patiënt die per-operatief een prepylorisch maagulcus 

bleekk te hebben.3 

Dee behandeling van bodypackers ging vroeger gepaard met een hoge mortaliteit 

(tot(tot 56%); tegenwoordig is dit veel lager en in de huidige studie overleed 

niemand.2'4"66 Wel is er sprake van een aanzienlijk percentage complicaties (22%) in 

dee groep geopereerde bodypackers. 
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