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Samenvatting g 

Sindss de introductie van de laparoscopic (zo genoemde kijkoperatie) in de algemene 
chirurgie,, hebben de toepassingen van deze techniek zich snel uitgebreid van 
adhesiolysiss tot het verwijderen van de galblaas, opheffen van littekenbreuken en het 
verwijderenn van de milt en de darm. Tevens wordt de laparoscopische techniek 
toegepastt bij het verwijderen van maligne aandoeningen. 

Hett chirurgisch verwijderen van goedaardige aandoeningen van de darm, is frequent 
geïndiceerdd bij patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa waarbij de 
medicamenteuzee therapie faalt. Een andere indicatie voor het verwijderen van de darm 
iss familiaire adenomateuze polyposis. Patiënten met familiaire adenomateuze 
polyposiss overlijden aan een colorectale carcinoom als ze niet behandeld worden. Het 
chirurgischh verwijderen van de darm is tot nu toe de enige vorm van curatie. 
Bijj  de meeste patiënten met de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en familiaire 
adenomateuzee polyposis, is een operatie op zeer jonge leeftijd geïndiceerd en bij 
patiëntenn met polyposis op een tijdstip dat er nog geen klachten zijn, hetgeen grote 
impactt heeft op de sociale en beroepsmatige ontwikkeling van deze patiënten. Een 
laparoscopischee operatie zou in deze groep patiënten een optie kunnen zijn. 

Hett is echter de vraag of de voordelen die beschreven zijn in de laparoscopische 
chirurgie,, zoals minder postoperatieve pijn, minder immuun suppressie en sneller 
herstell  bij het verwijderen van de galblaas, ook te behalen zijn bij het laparoscopisch 
verwijderenverwijderen van goedaardige darm aandoeningen. 

Dee studies in hoofdstuk 2 en 3 van dit proefschrift gaan in op diverse aspecten van 
dee laparoscopische chirurgie zoals het inbrengen van de eerste trocar en het 
verwijderenverwijderen van adhesies. In de volgende hoofdstukken worden een aantal 
laparoscopischee darm operaties vergeleken met de open operaties (de standaard 
methode)) bij patiënten met de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en familiaire 
adenomateuzee polyposis. 

Dee introductie van de eerste trocar kan gepaard gaan met complicaties. Het is 
daaromm het veiligst als de trocar via de zo geheten open methode wordt ingebracht. De 
introductiee van de trocar in het abdomen zou bij voorkeur met een minimum aan 
handelingenn uitgevoerd moeten worden. Een prototype van een nieuwe trocar die deze 
beidee eigenschappen combineert, is de 'TrocDoc" trocar die in het Academisch 
Medischh Centrum is ontwikkeld. In hoofdstuk 2, werd in een gerandomiseerde studie 
dee TrocDoc vergeleken met de Veress naald en de Hasson trocar wat betreft de 
effectiviteitt voor het aanleggen van een pneumoperitoneum. De totale tijd en het aantal 
handelingenn voor het aanleggen van het pneumoperitoneum werden geanalyseerd met 
behulpp van een tijd- en handelingenanalyse. De totale tijd was het kortst bij het gebruik 
vann de TrocDoc trocar in vergelijking met de Veress naald en de Hasson trocar 
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(respectiecvelijkl388 seconden  58 versus 237 seconden  56 versus 350 seconden
103.. Het aantal handelingen was het minst bij het gebruik van de Veress naald (22  7) 
gevolgdd door de TrocDoc trocar (32  12) en de Hasson trocar (53  17). De TrocDoc 
trocarr is een goed alternatief voor het efficiënt en op een veilige methode aanleggen 
vann het pneumoperitoneum in vergelijking tot de Veress en Hasson trocar. 

Dee aanwezigheid van adhesies na abdominale operaties kan leiden tot chronische 
buikpijn.. Het is de vraag of adhesiolysis een reductie geeft van de buikpijn. Het doel 
vann de studie, beschreven in hoofdstuk 3, was het evalueren van pijn en kwaliteit 
vann leven in 22 patiënten met chronische buikpijn na laparoscopische adhesiolysis. 
Dee pijn en kwaliteit van leven werden middels gevalideerde vragenlijsten gemeten. 
Naa twee jaar follow-up hadden 10 patiënten significant minder pijn. In deze groep 
patiëntenn werd een toename gezien in kwaliteit van leven wat betreft het fysiek-, 
sociaall  en emotioneel functioneren. Slechts 45% van de patiënten had profijt van 
laparoscopischee adhesiolysis na 2 jaar follow-up. Patiënten dienen daarom in de 
toekomstt goed te worden ingelicht over de geringe kans op succes van deze 
behandeling. . 

Err wordt gesuggereerd dat laparoscopische chirurgie gepaard gaat met minder 
postoperatievee pijn en minder behoefte aan pijnmedicatie na een abdominale operatie. 
Hett is niet bekend of de lengte van de incisie dan wel de lengte van het verwijderde 
stukk darm (intra-abdominale wond) verantwoordelijk is voor de postoperatieve pijn. 
Postoperatievee pijn is niet eenvoudig te meten aangezien pijnbeleving subjectief en 
individueell  bepaald is. Het postoperatief vergelijken van de hoeveelheid pijnmedicatie 
iss daarom alleen mogelijk als de patiënten subjectief dezelfde pijnscore hebben. In 
hoofdstukk 4 werd de benodigde hoeveelheid morfine postoperatief geanalyseerd en 
gerelateerdd aan de lengte van de incisie en de uitgebreidheid van darm resectie. Met 
behulpp van een pomp konden de patiënten zelf en naar eigen behoefte pijnmedicatie 
toedienen.. De subjectieve pijnscore was niet verschillend tussen de patiënten met een 
groteree incisie lengte (>8cm) en een kleinere incisie lengte (< 8cm). Er werden ook 
geenn verschillen gezien in de morfine behoefte. Patiënten bij wie een grotere resectie 
werdd verricht, hadden significant meer behoefte aan morfine in vergelijking met 
patiëntenn waarbij een kleinere darmresectie werd uitgevoerd. Uit deze studie bleek dat 
dee lengte van de abdominale incisie bij darmoperaties niet correleert met de 
hoeveelheidd benodigde morfine. 

Eenn actieve ontsteking van de ziekte van Crohn gaat gepaard met ontsteking van de 
darmm en het omliggend vetweefsel, adhesies en abcessen. Deze lokale 
ontstekingsreacties,, kunnen het laparoscopisch verwijderen van de darm bemoeilijken. 
Inn hoofdstuk 5, werden 30 patiënten die een laparoscopische ileo-coecaal resectie 
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ondergingen,, vergeleken met 48 patiënten die een open ileocoecaal resectie 
ondergingen.. In de laparoscopische groep vond er bij twee patiënten een conversie 
plaatss naar de open procedure. De operatietijd was significant langer in de 
laparoscopischee groep (138 + 36 minuten) in vergelijking met de open groep (104  34 
minuten).. De postoperatieve morbiditeit was niet verschillend tussen de groepen: 14,6 
%% in de laparoscopische groep en 10 % in de open groep. In de laparoscopische groep 
werdenn de patiënten gemiddeld 4 dagen eerder ontslagen in vergelijking met de open 
groep.. Uit de resultaten bleek dat in de loop van de tijd er een reductie in de operatie 
tijdd van 13% en een reductie in complicaties van 15% optrad bij de laparoscopische 
ileocoecaall  resecties. Uit deze studie bleek dat de laparoscopische ileocoecaal resectie 
technischh uitvoerbaar was en even veilig in vergelijking tot de standaard methode. Het 
voordeell  in de laparoscopische groep was daarbij een sneller ontslag. 

Proctocolectomiee met aanleg van een ileo-anale pouch is vanuit chirurgisch 
technischh oogpunt een moeilijke operatie. Het laparoscopisch verwijderen van de darm 
kann middels de "facilitated" methode (het laparoscopisch vrij prepareren van de darm) 
enn de "hand-assisted" methode (handgeassisteerd laparoscopisch vrij prepareren van de 
darm).. In hoofdstuk 6 werd gekeken of laparoscopisch geassisteerde proctocolectomie 
mett aanleg van ileo-anale pouch technisch uitvoerbaar is. Vijfentwintig patiënten 
ondergingenn een proctocolectomie met ileo-anale pouch (10 via de "facilitated" en 15 
viaa de "hand-assisted" methode). De "hand-assisted" methode ging gepaard met een 
significantee reductie van de operatie tijd van anderhalf uur in vergelijking met de 
"facilitated""  methode (228 minuten (175-315 minuten) versus 333 minuten (260-360 
minuten)) (/?<0,01). De operatieduur in de laparoscopische groep was significant langer 
inn vergelijking met de eerder beschreven resultaten van patiënten die een open 
proceduree ondergingen (respectievelijk 270 minuten (165-360 minuten) versus 144 
minutenn (95-270 minuten) (/?<0,01). 

Dee postoperatieve complicaties van de open en laparoscopisch geassisteerde operaties 
warenn niet significant verschillend. Uit deze resultaten mogen wij concluderen dat de 
laparoscopisch-geassisteerdee proctocolectomie met ileoanale pouch technisch 
mogelijkk was en in de toekomst een alternatief zou kunnen zijn voor de standaard 
methode. . 

Bijj  toxische colitis bestaan er ernstige ontstekingen van de darm en bij deze 
patiëntenn is een acute colectomic geïndiceerd. Door de ontsteking van de darm bestaat 
err een verhoogde kans op perforatie en bloeding bij het verwijderen van de darm. In 
hoofdstukk 7, werd gekeken of het laparoscopisch verwijderen van de dikke darm in 
dezee groep patiënten technisch uitvoerbaar was. Tien patiënten die een 
laparoscoscopisch-geassisteerdee colectomie ondergingen, werden vergeleken met 32 
patiëntenn die een open procedure ondergingen. Geen van de patiënten in de 
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laparoscopischee groep werd geconverteerd naar een open procedure. De operatieduur 
wass significant langer in de laparoscopische groep (271 minuten; 165-360 minuten) in 
vergelijkingg met de standaard methode (150 minuten; 90-230 minuten) (p< 0,001). Er 
werdenn geen verschillen in complicaties waargenomen tussen de laparoscopisch en 
openn geopereerde groep patiënten. De patiënten in de laparoscopische groep werden 3 
dagenn eerder ontslagen dan de patiënten die via de standaard methode behandeld zijn. 
Hett laparoscopisch-geassisteerd verwijderen van de darm bij patiënten met een 
toxischee colitis bleek technisch uitvoerbaar. Er zijn echter grotere series nodig om 
dezee voorlopige resultaten te bevestigen. 

Err wordt gesuggereerd dat de laparoscopische chirurgie gepaard gaat met minder 
immunologischee suppressie in vergelijking tot de open operatie. In hoofdstuk 8, werd 
inn 30 patiënten, die deel uitmaken van een gerandomiseerde studie, gekeken naar pre-
enn postoperatieve interleukine-6 (IL-6), C-reactive protein (CRP) en de expressie van 
antigeenn presenterende HLA-DR op perifere mononucleaire cellen na laparoscopisch 
versusversus open darm resecties. Bij 13 patiënten vond er een ileocoecaal resectie plaats (7 
viaa de open- en 6 via de laparoscopische operatie) en bij 17 patiënten vond er een 
(sub)totalee colectomie plaats (7 via de open- en 10 via de laparoscopische operatie). 
Preoperatieff  werden geen significante verschillen waargenomen in IL-6, CRP en HLA-
DRR expressie op de monocyten en lymfocyten tussen beide groepen. Op dag 1 en 7 
postoperatieff  werden er geen significante verschillen waargenomen in IL-6 tussen 
beidee groepen. CRP en de expressie van antigeen presenterende HLA-DR op perifere 
mononucleairee cellen waren 1 dag na de operatie ook niet significant verschillend 
tussenn de groepen. 

Kwaliteitt van leven is een belangrijke uitkomstmaat voor de evaluatie van de 
behandeling.. Sinds de opkomst van de laparoscopische chirurgie wordt er meer dan 
voorheenn aandacht besteed aan het cosmetisch resultaat na abdominale operaties. In 
hoofdstukk 9, werd kwaliteit van leven, lichaamsbeeld en het cosmetisch resultaat van 
dee operatie gemeten bij patiënten met de ziekte van Crohn die een laparoscopische 
(n=ll  1) of open ileocoecaal resectie ondergingen (n=l 1). Tevens werd er aan een groep 
patiëntenn met de ziekte van Crohn die geen operatie ondergingen (n=12) gevraagd 
welkee operatie zij prefereerden. Kwaliteit van leven en lichaamsbeeld waren niet 
verschillendd tussen de geopereerde groep patiënten. Patiënten die een laparoscopische 
operatiee hadden ondergaan, waren significant meer tevreden met het cosmetisch 
resultaatt van de operatie dan de patiënten die geopereerd waren via de standaard 
methode.. Bij de patiënten met de ziekte van Crohn waarbij er geen operatie had plaats 
gevonden,, koos 84% voor een laparoscopische operatie indien resectie geïndiceerd zou 
zijn.. Van alle patiënten was 62% bereid een hoger risico op complicaties te riskeren en 
755 % was bereid eventueel extra kosten te betalen voor een laparoscopische procedure. 
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Uitt deze studie bleek dat vanuit de beleving van de patiënt de laparoscopische 
ileocoecaall  resectie gepaard gaat met een beter cosmetisch resultaat. 

Inn hoofdstuk 10, werden kwaliteit van leven, functionele resultaten, lichaamsbeeld 
enn het cosmetisch resultaat van de operatie vergeleken tussen de patiënten die een 
laparoscopisch-geassisteerdee of een open proctocolectomie met ileoanale pouch 
ondergingen.. De tevredenheid over het cosmetisch resultaat was significant hoger in 
dee laparoscopisch-geassisteerde groep in vergelijking met de patiënten in de open 
groep.. Kwaliteit van leven, functionele resultaten en lichaamsbeeld waren niet 
verschillendd tussen de groepen. Naar aanleiding van deze resultaten konden wij 
concluderenn dat vanuit de beleving van de patiënt, de laparoscopische 
proctocolectomiee met ileoanale pouch gepaard ging met een grotere tevredenheid over 
hethet cosmetisch resultaat van de operatie. 

138 8 



SamenvattingSamenvatting en Conclusies 

Conclusies s 

Hett laparoscopisch(-geassisteerd) verwijderen van de darm bij patiënten met de 
ziektee van Crohn, colitis ulcerosa en familiare adenomateuze polyposis is technisch 
uitvoerbaarr en veilig, mits uitgevoerd door een laparoscopisch chirurg met voldoende 
ervaringg in deze techniek. 

Dee vele voordelen beschreven van de laparoscopische cholecystectomie zijn niet 
allemaall  aangetoond voor laparoscopische darm resecties. In retrospectieve en 
prospectievee onderzoeken is gebleken dat het laparoscopisch(-geassisteerd) 
verwijderenn van de darm gepaard gaat met een langere operatieduur in vergelijking 
mett de standaard methode. Wel is aangetoond dat de opnameduur van de patiënten in 
dee laparoscopisch(-geassisteerde) groep 1 tot 4 dagen korter is. 

Doorr het gebruik van meer "disposable" instrumenten bij de laparoscopische 
chirurgiee en de langere operatieduur, is de operatie  1800,- Euro duurder dan de open 
operatie.. Om de laparoscopische chirurgie kosten-effectief te laten zijn, moeten de 
patiëntenn minstens twee dagen eerder ontslagen worden dan na de open operatie. 

Postoperatievee pijn beleving, de hoeveelheid pijnstilling, immuun respons, 
functionelee uitkomst, kwaliteit van leven en lichaamsbeeld zijn niet significant 
verschillendd tussen de patiënten die een laparoscopisch(-geassisteerd) of een open 
darmoperatiee ondergingen voor de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en familiare 
adenomateuzee polyposis. Patiënten die geopereerd zijn via de laparoscopische 
methodee zijn meer tevreden met het cosmetisch resultaat van de operatie. 

Uitt deze bevindingen wordt geconcludeerd dat vooral het cosmetisch resultaat van 
laparoscopisch-- geassisteerde darm operaties een voordeel is op lange termijn bij 
patiëntenn met de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en familiare adenomateuze 
polyposis. . 
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