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Samenvatting g 

Stageringg van patiënten met een pancreas of hepatobiliaire tumor is van belang 
omm die patiënten te selecteren die baat hebben bij een in opzet curatieve resectie 
aangezienn palliative behandeling bij voorkeur niet chirurgisch geschiedt. Richtlijnen 
kunnenn bijdragen tot meer nauwkeurigheid in de diagnostiek en kunnen daarom 
patiëntenselectiee optimaliseren. In dit proefschrift wordt het diagnostisch traject van 
patiëntenn met een pancreas of hepatobiliaire tumor vanuit verschillende oogpunten 
belicht.. De accuraatheid van verschillende radiologische en chirurgische diagnostische 
testenn wordt geëvalueerd en de toegevoegde waarde van een chirurgische test door een 
decenniumm heen wordt in kaart gebracht. Vervolgens wordt een volledig diagnostisch 
trajectt geëvalueerd binnen alle ziekenuizen in een regio. Tenslotte wordt de 
implementatiee van een richtlijn voor het gebruik van een diagnostisch test, van een 
geheell  diagnostisch traject en de implementatie van een therapeutische richtlijn 
geëvalueerd. . 

Diagnostischee laparoscopie kan bijdragen tot een betere selectie van patiënten die 
inn aanmerking komen voor een in opzet curatieve resectie. Kleine oppervlakkige lever-
enn peritoneaal metastasen kunnen worden gedetecteerd die gemakkelijk met 
radiologischee technieken gemist kunnen worden. Laparoscopische echografie maakt 
detectiee van locale tumor- en vaatingroei en van lymfeklier- en dieper gelegen 
levermetastasenn mogelijk. In hoofdstuk 2 wordt de accutaatheid van diagnostische 
laparoscopiee voor de de detectie van niet te reserceren tumoren, en het voorkomen 
vann onnodige laparotomiën bij patiënten met een proximale galweg tumor 
geëvalueerd.. Diagnostische laparoscopie kon een laparotomie voorkomen bij 44 van 
dee 110 patiënten (41%) met een proximale galweg tumor welke als resectabel werd 
beoordeeldd na radiologisch onderzoek. De toegevoegde waarde van laparoscopische 
echografiee was echter beperkt. Diagnostische laparoscopie is zinvol voor patiënten met 
eenn resectabele proximale galweg tumor na radiologisch onderzoek en zal daarom 
standaardd moeten worden verricht. 

Inn de diagnostiek van patiënten met een pancreas tumor wordt CT onderzoek 
gebruiktt om de resectabiliteit van de tumor te bepalen, de accuraatheid hiervan varieert 
tussenn de 77% en 90%. Resectie van de tumor is de meest toegepaste, maar niet de 
bestt gedefinieerde, noch de meest objectieve parameter om de kwaliteit van CT 
onderzoekk te evalueren. Peroperatief hangt de resectabiliteit van de tumor ook af van 
dee attitude en de de beoordeling van de chirurg. Deze maakt de keuze of een deel van 
dee vena Portae kan worden gereserceerd of het risico op tumorpositieve resectie 
vlakkenn kan worden geaccepteerd. Een betere parameter voor lokale uitbreiding van 
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dee tumor is de microscopische radicaliteit van de resectie, doch ook dit kan beïnvloed 
wordenn door de chirurg. Een nieuwe maar wellicht meer belangrijkste klinische 
parameterr is de overleving van de patiënt. Derhalve wordt in hoofdstuk 3 de criteria 
voorr locale uitbreiding van de tumor op de preoperatieve CT scan gecorreleerd aan de 
overlevingg in 72 patiënten die een exploratieve laparotomie hebben ondergaan met de 
intentiee een curatieve resectie van een pancreastumor te te verrichten. Prognostische 
factorenn voor overleving konden worden geïdentificeerd. 'Tumor grootte meer dan 3 
centimeter',, 'tumor convexiteit graad D-E' en het oordeel 'lokaal niet resectabel' 
warenn negatief gecorreleerd met overleving. Deze criteria zouden daarom een rol 
moetenn spelen in de selectie van patiënten voor het ondergaan van een resectie. 

Dee toegevoegde waarde van diagnostische laparoscopic is mede afhankelijk van 
dee kwaliteit van de eerder verrichtte radiologische onderzoeken en kan gedurende de 
tijdd veranderen. In hoofdstuk 4 worden de mogelijke veranderingen gedurende de 
afgelopenn 10 jaar in de toegevoegde waarde van diagnostische laparoscopic in de 
stageringg van periampullaire tumoren geanalyseerd. Ten gevolge van verbetering van 
radiologischee stageringtechnieken, met name spiraal CT scan, is de toegevoegde 
waardee van diagnostische laparoscopic van 20% tot 10% gedaald. Bovendien was de 
ziektevrijee overleving van patiënten die een palliatieve chirurgische ingreep 
ondergingenn relatief goed vergeleken met niet-chirurgische palliatie. Aangezien 
diagnostischee laparoscopic in slechts 10% van de patiënten een onnodige laparotomie 
kann voorkomen wordt het routinematig gebruik van deze stageringtechniek afgeraden. 

Inn hoofdstuk 5 wordt het diagnostische traject van tweehonderd drieënvijftig 
patiëntenn met een pancreascarcinoom, gediagnosticeerd in een algemeen ziekenhuis, in 
kaartt gebracht. Dit met het doel de ontwikkeling van een richtlijn voor diagnostiek en 
behandelingg van het pancreascarcinoom in de regio van het Integraal Kankercentrum 
Amsterdamm (IKA) te vergemakkelijken, zodat een richtlijn kan worden geformuleerd 
diee in alle ziekenhuizen in de regio toepasbaar is. De belangrijkste bevindingen waren 
datt invasief onderzoek vaak vóór niet-invasief onderzoek werd verricht, dat spiraal CT 
beperktt gebruikt werd en dat ERCP vaak verricht werd zonder aansluitende drainage 
vann het gal wegsysteem. Het gemiddelde diagnostisch traject duurde 4 weken, een 
relatieff  lange periode voor een groep patiënten met een beperkte levensverwachting. 
Eenn richtlijn voor diagnostiek en behandeling, aangepast aan de locale mogelijkheden 
zouu de efficiëntie van het diagnostisch traject kunnen verbeteren. 

Hoofdstukk 6 beschrijft de herbeoordeling van radiologische onderzoeken verricht 
inn verwijzende ziekenhuizen. Patiënten met hepatobiliaire- en pancreastumoren welke 
verwezenn worden naar referentie ziekenhuizen hebben vaak in het verwijzend 
ziekenhuiss verschillende radiologische onderzoeken ondergaan. De diagnostische 
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mogelijkheden,, de accuraatheid en de beoordeling van deze onderzoeken varieert in de 
verschillendee ziekenhuizen en is afhankelijk van de lokaal beschikbare apparatuur en 
ervaring.. Het klinisch belang van herbeoordeling en de toegevoegde waarde van extra 
onderzoekk in het referentie ziekhuis werden onderzocht. Onder 78 patiënten welke 
verdachtt werden van een hepatobiliaire of pancreastumor resulteerde herbeoordeling 
vann het CT onderzoek in 30% nieuwe bevindingen en een verandering van 
behandelingg in 10%. Extra echografisch en CT onderzoek in het AMC resulteerde in 
eenn verandering in behandeling in respectievelijk 31% en 32% van de patiënten. De 
conclusiee van deze studie is dat herbeoordeling van eerder verricht onderzoek door een 
panell  van ervaringsdeskundigen zinvol is en dat de toegevoegde waarde van 
aanvullendd onderzoek aanzienlijk is. 

Hett tweede deel van dit proefschrift beschrijft het implementatie proces van 
verschillendee richtlijnen. Diagnostische laparoscopic werd sinds 1992 routinematig 
gebruiktt in de stagering van patiënten met een periampullaire tumor in het 
Academischh Medisch Centrum. Zoals in hoofdstuk 4 wordt beschreven is de 
toegevoegdee waarde van dit onderzoek de afgelopen jaren, door verbetering van 
radiologischee stagering aanzienlijk afgenomen. Daarom werd besloten diagnostische 
laparoscopicc bij patiënten met een periampullaire tumor sinds 1998 niet meer toe te 
passen.. In hoofdstuk 7 wordt de implementatie van een nieuwe richtlijn om geen 
diagnostischee laparoscopic te verrichten bij patiënten met een periampullaire tumor 
geëvalueerd.. De nieuwe richtlijn werd uitgevoerd bij 177 van de 186 patiënten (95%) 
diee een exploratieve laparotomie ondergingen. Resectie kon niet worden verricht bij 
644 patiënten (34%), in 29 van hen (16%) ten gevolge van metastasen op afstand. 
Metastasenn werden vaker gevonden bij patiënten met een pancreaskop- of distale CBD 
tumorr (respectievelijk 19% en 18%) dan bij patiënten met een papil of duodenum 
tumorr (respectievelijk 6% en 0%). Aangezien de sensitiviteit van laparoscopic voor de 
detectiee van metastasen ongeveer 60% is, zou laparoscopic bij 10% van de patiënten 
eenn onnodige laparotomie hebben kunnen voorkomen. De overleving van patiënten 
diee bypasschirurgie ondergingen lijk t toe te nemen, maar statistische significantie kon 
niett worden behaald. Geconcludeerd wordt dat de richtlijn om geen diagnostische 
laparoscopicc te verrichten bij patiënten periampullaire tumor goed is geïmplementeerd. 
Dee beperkte hoeveelheid metastasen gedetecteerd tijdens laparotomie en de relatief 
goedee overleving na bypasschirurgie, bevestigen dat de toegevoegde waarde van 
diagnostischee laparoscopic te beperkt is om routinematig gebruik te rechtvaardigen. 

Alss eerder vermeld werd er een nieuwe 'IKA / IKST richtlijn voor diagnostiek en 
behandelingg van het pancreascarcinoom' geformuleerd. Hoofdstuk 8 beschrijft de 
implementatiee van deze richtlijn voor diagnostiek en behandeling bij deze patiënten. 
Naa een implementatie periode van zes maanden werd een steekproef van 110 patiënten 
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uitt 9 ziekenhuizen geanalyseerd om te evalueren of de richtlijn voor een verandering 
inn het diagnostisch traject, zoals beschreven in hoofdstuk 5 had gezorgd. Het gebruik 
vann CT onderzoek was toegenomen tot bij 76% van de patiënten. Maar de 
belangrijkstee bevinding was dat bij 88% van de patiënten die een ERCP ondergingen 
aansluitendd drainage van het galwegsysteem werd verricht. De richtlijn heeft niet 
geleidd tot een vermindering van invasief diagnostisch onderzoek, noch tot meer 
pathologischee bevestiging van de diagnose. Geconcludeerd werd dat ondanks een 
actievee participatie bij de ontwikkeling van de richtlijn en een uitgebreid 
implementatiee proces de effecten van een richtlijn voor diagnostiek en behandeling 
vann het pancreascarcinoom beperkt zijn. 

Err is discussie over de vraag of implementatie van een richtlijn voor een 
diagnostischee test of zelfs een diagnostisch proces meer gecompliceerd is dan de 
implementatiee van een richtlijn voor behandeling. Daarom wordt in hoofdstuk 9, drie 
jaarr na de introductie, de implementatie van de richtlijn laparoscopische 
cholecystectomiee in dagbehandeling te verrichten geëvalueerd. Ook werd geëvalueerd 
off  op landelijk niveau een verschuiving van laparoscopische cholecystectomie tijdens 
klinischeklinische opname, naar laparoscopische cholecystectomie in dagbehandeling had 
plaatss gevonden. Uit de studie blijkt dat in het AMC 93% van de patiënten met 
ongecompliceerdd galsteenlijden gepland werd voor een laparoscopische 
cholecystectomiee in dagbehandeling en dat gemiddeld 90% van hen op de dag van de 
ingreepp uit het naar huis kon worden ontslagen. De implementatie van de nieuwe 
strategiee was succesvol in het ziekenhuis waar de richtlijn werd geformuleerd. Echter 
hett advies werd niet in zijn algemeenheid opgevolgd in Nederland daar slecht 1,7 % 
vann alle patiënten die een laparoscopische cholecystectomie ondergingen in 
dagbehandelingg geopereerd werd. 

Conclusie e 

Dee waarde van een diagnostische test is afhankelijk van het type tumor waarvoor 
dee test wordt gebruikt. Diagnostische laparoscopic is een effectief stageringsonderzoek 
voorr proximale galwegtumoren maar niet voor het pancreascarcinoom. Een afname 
vann de toegevoegde waarde voor het pancreascarcinoom kan veroorzaakt worden door 
eenn betere selectie van patiënten die in aanmerking komen voor een diagnostische 
laparoscopicc ten gevolge van verbeterde kwaliteit van CT onderzoek. Diagnostische 
testenn dienen regelmatig te worden geëvalueerd omdat de toegevoegde waarde 
afhankelijkk kan zijn van onderzoeken welke eerder in het stageringstraject zijn 
verricht.. Herbeoordelen van eerder verricht radiologische onderzoek kan de stagering 
vann patiënten met een mailigniteit verbeteren . Implementatie van de richtlijn om geen 
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diagnostischee laparoscopic te verrichten bij patiënten met een pancreascarcinoom was 
succesvol.. Echter implementatie van de richtlijn voor diagnostiek en behandeling van 
hethet pancreascarcinoom in de regio's van de integrale kankercenta Amsterdam en 
Stedendriehoekk Twente was teleurstellend, ondanks dat de richtlijn in een 
multidisciplinairee setting was geformuleerd en geïmplementeerd werd volgens een 
uitgebreidee implementatie strategie. Vergelijkbare resultaten werden gevonden voor 
eenn therapeutische richtlijn laparoscopische cholecystectomie in dagbehandeling. 
Implementatiee was succesvol in het ziekenhuis waar de richtlijn was ontwikkeld, in 
tegenstellingg tot het opvolgen van het advies op landelijk niveau. 
Concluderend:: implementatie van een eenvoudige diagnostische of therapeutische 
richtlijnn binnen een ziekenhuis is relatief eenvoudig te bereiken. Echter de 
implementatiee van deze richtlijnen, of zelfs een richtlijn voor een geheel diagnostisch 
traject,, op grotere schaal blijkt niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van de richtlijn, 
dee tot stand koming en het implementatie proces maar blijkbaar spelen ook andere 
factorenn een rol. 
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