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ChapterChapter 8 

GENERALL SUMMARY AND CONCLUSIONS 

Diagnosticc tools as ultrasonography, computer tomography and diagnostic laparoscopy are now 
availablee for patients with suspected appendicitis. In this thesis different aspects of the use of 
diagnosticc laparoscopy in patients with suspected appendicitis were evaluated. 

Too establish the role of diagnostic laparoscopy among other available new diagnostic tools for 
patientss with suspected appendicitis we performed a literature search in Chapter 2. In a Medline® 
andd Current Contest ® search, 93 well documented articles were selected out of 215 available 
articless concerning the diagnosis appendicitis, published in the period 1990 to 2000. It was 
concludedd that clinical findings and inflammatory parameters remain the cornerstone of the 
diagnosiss appendicitis. Presence of right lower quadrant pain, rigidity and migration of pain are 
mostt predictive for appendicitis in adults as absence of right lower quadrant pain, migration and 
presencee of a previous episode are predictive in ruling out appendicitis. Sensitivity rates of White 
Celll  Count (WCC) range from 0.44 to 0.96 and specificity rates range from 0.40 to 1. Because 
laboratoryy tests are not expensive and always available, WCC should be used routinely in patients 
withh suspected appendicitis and could be repeated during observation. If, based on these findings, 
appendicitiss is unlikely, patients could be discharged or further observed. In case of clinical 
"evident""  appendicitis, further use of (expensive) diagnostic tools will not improve diagnostic 
accuracyy and one should proceed with appendectomy by muscle-splitting incision or with 
laparoscopicc appendectomy, depending on the surgeon's skills in laparoscopic surgery. 
Whenn a skilled radiologist is available, ultrasound is the investigation of first choice because it is 
nott expensive, no time consuming, non-invasive and radiation is not used. In well-experienced 
hands,, sensitivity rates for appendicitis range from 0.75 to 0.90 and specificity rates from 0.73 to 1. 
Butt ultrasound seems to be observer dependent, especially in ruling out appendicitis. Therefore, 
onee can proceed with appendectomy if appendicitis is confirmed by ultrasonography but when 
appendicitiss could not be confirmed one should continue with further investigations or careful 
observation.. Helical CT-scan can also be performed in selected patients for either ruling out or 
confirmingg appendicitis because both sensitivity (0.87 to 1) and specificity (0.83 to 1) rates for 
appendicitiss are high and not observer dependent. The negative effects of the ionising radiation of 
thee CT-scan should be weighed against the negative effects of diagnostic laparoscopy, which is 
relativelyy expensive, invasive and needs hospital admission. Especially in fertile females, 
diagnosticc laparoscopy is of value because gynaecological disorders, mimicking appendicitis, can 
bee recognised easily and these females are prevented for exposure to ionising radiation. In the 
future,, patient selection for diagnostic laparoscopy will also depend on routinely use of 
laparoscopicc appendectomy. 
Too justify the exposure of patients with suspected appendicitis to invasive diagnostic tools as 
laparoscopy,, we assessed in Chapter 3 the morbidity and cost of removing a normal appendix. A 
retrospectivee study was performed of 285 patients who underwent a negative appendectomy for 
suspectedd appendicitis in the period 1991 to 1999. Removing a normal appendix was associated 
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withh 6% complication and 2% re-operation rates. The mean hospital costs of a negative 
appendectomyy were € 2.712 and therefore removing a normal appendix cost the Dutch society 
€€ 6,196,920 per year. If we aim for budget neutrality, a maximum of 43 ultrasounds, 31 CT-scans 
orr 2 diagnostic laparoscopics could be used in order to prevent one negative appendectomy. 
So,, both from the society's point of view as from the patient's point of view it is worthwhile to 
furtherr lower the negative appendectomy rate by using diagnostic tools. A policy of a selective use 
off  expensive diagnostic tools as laparoscopy should be developed. 
Inn Chapter 4 the selective use of diagnostic laparoscopy: in case of doubt of the diagnosis 
appendicitiss was evaluated. In a prospective study of 1,050 patients with suspected appendicitis, 
diagnosticc laparoscopy lowered the negative appendectomy rate from 25% to 14% without 
increasingg the total number of operations. Fertile women benefit most from diagnostic laparoscopy 
becausee 74% of the other found diagnosis was of gynecological origin. Though, diagnostic 
laparoscopyy reduced the negative appendectomy rate in men with equivocal signs of appendicitis 
fromm 22 to 11% and should therefore be considered in men. Because there was still a high negative 
appendectomyy rate (15%) among patients who underwent a preceding diagnostic laparoscopy, 
betterr judgment and adequate management of the normal appendix during lapararoscopy are 
needed. . 
Too evaluate if it is safe to leave a normal appendix found during diagnostic laparoscopy for 
suspectedd appendicitis in place, in Chapter 5 a prospective study of all normal appearing 
appendicess that were left in place during laparoscopy for suspected appendicitis in the period 1994 
too 1997, was performed. 
Fromm the 109 patients included, there were no patients who derived abdominal complaints, in the 
directt postoperative period, suggesting a missed appendicitis. Therefore we conclude that there 
weree no false negative laparoscopics. The possible presence of an "endo-appendicitis", which 
mightt not be recognized during laparoscopy and could lead to recurrent abdominal complaints and 
subsequentt appendectomy, as suggested by others, is apparently of no clinical importance. 
Inn 65 (60%) patients another diagnosis was obtained that could explain the abdominal complaints 
thatt were mostly, 48 (74%) of gynaecological origin. In 44 (40%) patients no other diagnosis was 
obtained.. These patients recovered uneventful without further therapy. So, the absence of another 
diagnosiss should not be a reason to remove a normal appearing appendix. 
Eventually,, only one (1%) patient developed appendicitis in the median follow up period of 4.4 
years.. The median hospital stay was 2 days. There was one (0.9 %) minor complication following 
laparoscopy:: a superficial bleeding in an umbilical trocar opening was treated with a local suture. 
Thereforee a diagnostic laparoscopy alone is preferable over a negative appendectomy in which we 
foundd a morbidity rate of 6%, re-operation rate of 2% and a mean hospital stay of 4 days, as 
describedd in chapter 3. In conclusion, it is safe and probably even better to leave a normal appendix 
foundd during laparoscopy for suspected appendicitis in place. 
Inn the Netherlands, laparoscopic appendectomy is not (yet) the standard operation and therefore 
routinelyy application of diagnostic laparoscopy in patients with suspected appendicitis would lead 
too many conversions to open procedures and extra costs and morbidity. Therefore diagnostic 
laparoscopyy was applied selectively: on patients with a doubtful diagnosis. To identify this group 
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off  patients who could benefit from further diagnostic tools, we created a scoring system for adults 
inn Chapter 6. 
Fromm 577 adults who were presented with suspected appendicitis in the period 1994-1995 (group 
1),, the following scoring system, ranging from 0 to 9, was created: white cell count > 10.109/L (3 
points),, rebound tenderness (2 points), male sex (2 points), duration of symptoms < 48 hrs (1 point) 
andd temperature > 38°C (1 point). Applying the scoring system on the 343 patients with suspected 
appendicitis,, presented in the period 1996 to 1997 (group 2) resulted in comparable odds ratios for 
groupp 1 (1.798) and group 2 (1.755), which validated the scoring system. Hereafter two cut-off 
pointss were chosen to define the group of patients who would undergo diagnostic laparoscopy. If 
patientss with score 0 to 3 were observed, patients with score 4 to 6 underwent diagnostic 
laparoscopyy and patients with score 7 to 9 underwent direct appendectomy, the scoring system 
wouldd perform with a sensitivity rate of 93% and a specificity rate of 83%. Applying the scoring 
systemm retrospectively on our patients with suspected appendicitis, the scoring system would 
performm equally or slightly better compared to the clinical management. The delayed 
appendectomyy rate obtained by the scoring system would be 7% compared to 9% obtained by 
clinicall  judgment, the negative appendectomy rate would be 10% compared to 15% and number of 
performedd laparoscopics would be 35% compared to 32%. However, the scoring system would 
leadd to lower perforation rates: 2% if scoring system was used compared to 17% by clinical 
judgment.. In conclusion, the indication for laparoscopy could be established in both males and 
femaless by using a reproducible scoring system. 

Becausee of different incidence rates for appendicitis in children we performed the same strategy 
performedd on adults in chapter 6, on children aged < 11 years, in Chapter 7. 
Fromm the 99 children presented with suspected appendicitis in the period 1994 to 1995 the 
followingg scoring system was created: temperature > 38°C (1 point), white cell count > 10.109/L (2 
points)) and rebound tenderness (2 points). Applying the scoring system on the independent patient 
groupp of 62 children presented for suspected appendicitis in the period 1996 to 1997 resulted in 
comparablee odds ratios (2.4 compared to 3.2), which validated the scoring system. Optimal cut-off 
pointss were set to 1 and 4, resulting in a sensitivity rate of 89% and specificity rate of 85%. When 
childrenn with score 0 and 1 were observed, scores 2 and 3 undergo diagnosic laparoscopy and 
scoress 4 and 5 direct appendectomy, it means that the variable temperature (1 point) does not 
influencee further treatment because both scores 0 and 1 will be observed, both scores 2 and 3 will 
undergoo laparoscopy and both scores 4 and 5 will undergo direct appendectomy. 
So,, a simplified scoring system for children could be created in which children with normal 
leucocytee count and no rebound tenderness are observed, children with white eel count > 10.109/L 
orr present rebound tenderness undergo diagnostic laparoscopy and children with both elevated 
leucocytess and present rebound tenderness undergo direct appendectomy. This scoring system 
wouldd (theoretically) lead to lower delayed appendectomy rates (1%) compared to (5%) obtained 
byy clinical judgement, comparable number of laparoscopics (28% compared to 32%) and similar 
(9%)) negative appendectomy rates. So, also in children the indication for laparoscopy could be 
establishedd by using a reproducible scoring system. 

Inn order to obtain an external validation of the scoring system we finally applied the scoring system 
onn 114 children referred to another hospital for acute abdominal complaints. The scoring system 
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wouldd (theoretically) perform with a 2% delayed operation rate, 36 (32%) performed diagnostic 
laparoscopicss and a negative appendectomy rate of 19%. So it performed well for excluding 
appendicitiss but less for demonstrating appendicitis. This could possibly be explained by the lower 
percentagee of appendicitis (47% vs. 71%) among the referred children to the other hospital. 
Wee must realise though that appendicitis still remains a clinical diagnosis and scoring systems 
functionn only as a support. They could be used as a guideline in deciding what policy to perform in 
patientss with possible appendicitis and be used in general practice decision to refer patients to the 
surgeon.. Where a diagnostic laparoscopy was performed, probably also another diagnostic tool as 
ultrasoundd or CT-scan could have been used. 

Inn conclusion, diagnostic laparoscopy should be used selectively; in patients with doubt of the 
diagnosiss appendicitis which often occurs in females of the childbearing age. The patients who 
couldd benefit from diagnostic tools can be defined with a reproducible scoring system in both 
adultss and children. Patient selection for diagnostic laparoscopy will also depend on routinely use 
off  laparoscopic appendectomy. Diagnostic laparoscopy reduces the negative appendectomy rate 
andd is preferable over a negative appendectomy, which has considerable costs and morbidity. A 
normall  appendix found during laparoscopy for suspected appendicitis should be left in place. 
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NEDERLANDSEE SAMENVATTING 

Diagnostischee middelen als echografie, computer tomografie en laparoscopic zijn nu beschikbaar 
voorr patiënten met verdenking op appendicitis. In dit proefschrift werden diverse aspecten van het 
gebruikk van diagnostische laparoscopie bij patiënten met verdenking op appendicitis geëvalueerd. 

Omm de plaats te bepalen van diagnostische laparoscopie tussen de andere nieuwe beschikbare 
diagnostischee middelen voor patiënten met verdenking op appendicitis werd in Hoofdstuk 2 een 
literatuurr studie verricht. In een Medlines en Current Contest s zoektocht werden 93 goed 
beschrevenn studies geselecteerd uit 215 beschikbare artikelen betreffende de diagnose appendicitis 
inn de periode 1990 tot 2000. Er werd geconcludeerd dat klinische bevindingen en ontstekings 
parameterss de hoeksteen van de diagnose appendicitis blijven. De aanwezigheid van pijn in de 
rechterr onderbuik, defense en pijn migratie zijn het meest voorspellend voor appendicitis in 
volwassenenn zoals afwezigheid van pijn in de rechter onderbuik en pijn migratie en aanwezigheid 
vann een voorgaande episode van pijn in de rechter onderbuik voorspellend zijn in het uitsluiten van 
appendicitis.. De sensitiviteit van leucocyten varieert tussen de 0.44 en 0.96 en specificiteit tussen 
0.400 en 1. Omdat laboratorium testen relatief goedkoop en altijd beschikbaar zijn horen de 
leucocytenn routinematig bepaald te worden in patiënten met verdenking op appendicitis en kunnen 
herhaaldd worden gedurende observatie. Bij een "klinisch" evidente appendicitis zal verder gebruik 
vann (dure) diagnostische middelen niet leiden tot een verbeterde accuracy en kan men een 
appendectomiee verrichten via wisselsnede dan wel laparoscopisch, afhankelijk van de ervaring van 
dee chirurg in laparoscopische chirurgie. 
Bijj  de aanwezigheid van een ervaren radioloog, is echografie het diagnosticum van eerste keuze 
omdatt het relatief goedkoop en niet tijdrovend is en geen gebruik maakt van ioniserende stralen. In 
ervarenn handen varieert de sensitiviteit voor appendicitis tussen de 0.75 en 0.90 en specificiteit 
tussenn de 0.73 en 1. Echter echografie lijkt onderzoekers afhankelijk te zijn, vooral in het uitsluiten 
vann appendicitis. Daarom kan men bij een met echografie aangetoonde appendicitis doorgaan met 
eenn appendectomie echter wanneer appendicitis echografisch niet bevestigd wordt zal men verder 
onderzoekk moeten verrichten of de patiënt zorgvuldig moeten observeren. Wanneer beschikbaar, 
kann (spiraal) CT-scan gebruikt worden in een geselecteerde groep patiënten om zowel appendicitis 
aann te tonen dan wel uit te sluiten. De negatieve effecten van geïoniseerde straling van CT-scan 
zullenn moeten worden afgewogen tegen de negatieve effecten van laparoscopie, wat relatief duur 
enn invasiefis en een ziekenhuis opname noodzaakt. 
Voorall  bij vrouwen in vruchtbare leeftijd is de diagnostische laparoscopie van grote waarde omdat 
gynaecologischee aandoeningen, lijkende op appendicitis, gemakkelijk herkend worden en deze 
vruchtbaree vrouwen hierbij niet aan ioniserende straling blootgesteld worden. In de toekomst zal 
patiëntenn selectie ook afhangen van het routinematig verrichten van laparoscopische 
appendectomie. . 
Omm te rechtvaardigen dat patiënten met verdenking op appendicitis worden blootgesteld aan 
invasievee ingrepen als een diagnostische laparoscopie werden in Hoofdstuk 3 de morbiditeit en 
kostenn onderzocht die gepaard gaan met het verwijderen van een normale appendix. Het 
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verwijderenn van een normale appendix gaat gepaard met een morbiditeit van 6% en een re-operatie 
percentagee van 2%. De gemiddelde ziekenhuis kosten van een negatieve appendectomie zijn 
€€ 2.712 en het verwijderen van een normale appendix kost de Nederlandse samenleving daarom 
€€ 6.196.920 per jaar. Waneer we streven naar budgettaire neutraliteit kunnen maximaal 43 echo's 
off  31 CT-scans of 2 diagnostische laparoscopieën worden verricht om 1 negatieve appendectomie 
tee voorkomen. 
Duss zowel uit oogpunt van de patiënt als van de samenleving loont het de moeite om de het aantal 
negatievee appendectomieën te reduceren. Een beleid van selectief gebruik van (dure) diagnostische 
middelenn als laparoscopic zou hierbij gevoerd moeten worden. 
Inn Hoofdstuk 4 werd het selectief gebruik van diagnostische laparoscopic geëvalueerd: bij twijfel 
overr de diagnose appendicitis. In een prospectieve studie van 1.050 patiënten met verdenking op 
appendicitiss acuta verlaagde diagnostische laparoscopic het appendix sana percentage van 25 naar 
14%% zonder verhoging van het aantal operaties. Vruchtbare vrouwen hebben het meeste profijt van 
eenn diagnostische laparoscopic omdat in 74% van de andere gevonden diagnosen tijdens 
laparoscopicc van gynaecologische origine waren. Echter diagnostische laparoscopic reduceerde het 
appendixx sana percentage in mannen met twijfelachtige symptomen van appendicitis van 22% naar 
11%% en moet daarom ook bij mannen overwogen worden. Omdat er nog een hoog appendix sana 
percentagee (15%) werd gevonden onder patiënten die een laparoscopic ondergingen zijn betere 
beoordelingg en adequate behandeling van een normale appendix gevonden tijdens laparoscopic 
nodig. . 
Omm te evalueren of het veilig is om een normale appendix, die gevonden wordt tijdens laparoscopic 
voorr patiënten met verdenking op appendicitis acuta, in situ te laten, werd in Hoofdstuk 5 een 
prospectievee studie verricht van alle normale appendices die niet verwijderd werden na 
diagnostischee laparoscopic voor appendicitis acuta, in de periode 1994 t/m 1997. 
Vann de 109 geïncludeerde patiënten ontwikkelden geen enkele patiënt klachten in de direct 
postoperatievee periode die op een gemiste appendicitis kunnen wijzen. Derhalve concludeerden we 
datt het fout negatief percentage nul is. De mogelijke aanwezigheid van een "endo-appendicitis", 
diee niet tijdens laparoscopic herkend zal worden en tot terugkerende buikklachten en uiteindelijk 
appendectomiee zal leiden, zoals gesuggereerd door anderen, is blijkbaar niet van klinisch belang 
voorr de patiënt. In 65 (60%) werd een andere diagnose gevonden die de oorzaak van de 
abdominalee klachten konden verklaren en waren vaak 48 (74%) van gynaecologische origine. In 
444 (40%) werd geen andere verklaring voor de abdominale klachten gevonden. Ook deze patiënten 
hersteldenn ongecompliceerd zonder verdere therapie. Dus de afwezigheid van een oorzaak voor de 
abdominalee klachten hoeft geen reden te zijn om een normale appendix te verwijderen. 
Uiteindelijkk ontwikkelde slechts 1 (0,9%) patiënt appendicitis in de mediane follow-up periode van 
4.44 jaar. De mediane ziekenhuisopname bedroeg 2 dagen. Er was 1 (0,9%) kleine complicatie 
tengevolgee van de laparoscopic: een oppervlakkige bloeding in de umbilicale trocart opening werd 
behandeldd met een extra hechting. 
Eenn diagnostische laparoscopic alleen is daarom te verkiezen boven een negatieve appendectomie 
omdatt deze gepaard gaat met een opnameduur van 4 dagen, een morbiditeit van 6% en een re-
operatiee percentage van 2% zoals beschreven in hoofdstuk 3. Concluderend is het veilig en 
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waarschijnlijkk zelfs beter om een normale appendix die tijdens diagnostische laparoscopic voor 
appendicitiss gevonden in situ te laten. 
Inn Nederland is de laparoscopische appendectomie (nog) niet de standaard operatie. Daarom zal 
indienn men bij alle patiënten met verdenking op appendicitis acuta routinematig een diagnostische 
laparoscopicc zou verrichten, dit leiden tot vele conversies naar open procedures en zo tot extra 
kostenn en morbiditeit. Daarom verrichten wij de diagnostische laparoscopic in een geselecteerde 
groepp patiënten: met twijfel over de diagnose appendicitis. Om deze groep patiënten, die baat bij 
eenn laparoscopic kan hebben, te identificeren, creëerden we een scoringsysteem voor volwassenen 
inn Hoofdstuk 6. 
Vann de 577 volwassenen die zich presenteerden met verdenking op appendicitis acuta in de periode 
1994-19955 (groep 1) werd het volgende scoringssysteem, variërend van 0 tot 9, gecreëerd: 
leucocytenn > 10.109/L (3 punten), loslaatpijn (2 punten), mannelijk geslacht (2 punten), 
klachtenduurr < 48 uur (1 punt) en temperatuur > 38°C (1 punt). Toepassing van het 
scoringssysteemm op de 343 patiënten met verdenking op appendicitis in de periode 1996-1997 
(groepp 2) resulteerde in vergelijkbare odds-ratios in groep 1 (1,798) vergeleken met groep 2 (1,755) 
watt het scoringssysteem valideerd. Om de groep die baat heeft van een diagnostische laparoscopic 
tee definiëren kozen we 2 afkappunten op de score van 0 t/m 9. Indien patiënten met een score van 0 
t/mm 3 worden geobserveerd, patiënten met een score van 4 t/m 6 een diagnostische laparoscopic 
ondergaann en patiënten met een score van 7 t/m 9 direct een appendectomie ondergaan zou het 
scoringssysteemm een sensitiviteit van 93% bereiken in combinatie met een specificiteit van 83%. 
Wanneerr we het scoringsysteem retrospectief toepasten op onze patiënten met verdenking op 
appendicitiss acuta presteerde het gelijk of iets beter in vergelijking met ons klinisch handelen. Het 
uitgesteldee appendectomie percentage zou 7% zijn in vergelijking tot 9% verkregen met klinisch 
handelen,, het appendix sana percentage zou 10% zijn in vergelijking met 15% en het aantal 
verrichtee laparoscopieen 35%, in vergelijking met 32% door ons klinisch handelen. Echter het 
scoringssysteemm zou leiden tot een lager percentage uitgesteld geopereerde geperforeerde 
appendices,, namelijk 2% in vergelijking met 17% door ons klinisch handelen. Concluderend kan 
dee indicatie voor laparoscopic in zowel mannen en vrouwen worden vastgesteld door middel van 
eenn reproduceerbaar scoringsysteem. 
Wegenss verschillen in incidentie van appendicitis tussen kinderen en volwassenen hebben we 
dezelfdee strategie verricht bij volwassenen in hoofstuk 6 herhaald bij kinderen < 11 jaar in 
Hoofdstukk 7. 
Vann de 99 kinderen die zich in de periode 1994 t/m 1995 presenteerden met verdenking op 
appendicitiss werd het volgende scoringssysteem gecreëerd: leucocyten > 10.109/L (2 punten), 
loslaatpijnn (2 punten) en temperatuur > 38°C (1 punt). Toepassing van het scoringsysteem op de 
onafhankelijkee groep kinderen die zich presenteerden in de periode 1996 t/m 1997 resulteerde in 
vergelijkbaree odds-ratio's: (2,4 vergeleken met 3,2) wat het scoringsysteem valideerde. Optimale 
afkapwaardenn werden gesteld op 1 en 4, resulterende in een sensitiviteit van 89% en een 
specificiteitt van 85%. Wanneer kinderen met een score van 0 en 1 worden geobserveerd, kinderen 
mett een score van 2 en 3 een diagnostische laparoscopic ondergaan en kinderen met een score van 
44 en 5 direct een appendectomie ondergaan betekent het dat de variabele temperatuur (1 punt) geen 
invloedd heeft op het te volgen beleid omdat zowel scores 0 en 1 worden geobserveerd, 2 en 3 
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ondergaann laparoscopic en 4 en 5 ondergaan direct appendectomie. Daarom kan het scoringsysteem 
inn kinderen worden gesimplificeerd door de stellen dat kinderen met leucocyten < 10.109/L en 
zonderr loslaatpijn geobserveerd kunnen worden, kinderen waarbij één van deze twee variabelen 
positiefis,, een laparoscopic ondergaan en indien beide variabelen aanwezig zijn direct een 
appendectomiee wordt verricht. Dit scoringsysteem zou (theoretisch) leiden tot een lager aantal 
uitgesteldee appendectomieën (1% vs. 5%), een vergelijkbaar aantal laparoscopieën (28% vs. 32%) 
enn dezelfde (9%) appendix sana percentages in vergelijking tot ons klinisch handelen. Dus ook in 
kinderenn kan de indicatie voor laparoscopic gesteld worden met behulp van een reproduceerbaar 
scoringsysteem. . 
Omm een externe validatie van het scoringsysteem te verkrijgen hebben we tenslotte het scorings 
systeemm toegepast op een groep van 114 kinderen die naar een ander ziekenhuis werden verwezen 
voorr acute abdominale klachten. Het scoringsysteem zou (theoretisch) leiden tot een 2% uitgestelde 
operatiee percentage, 36 (32%) laparoscopieën en een appendix sana percentage van 19%. Dus 
presteerdee het goed in het uitsluiten van appendicitis maar minder in het aantonen van appendicitis. 
Mogelijkk wordt dit verklaard door het lagere percentage kinderen met appendicitis (47% versus 
71%)) verwezen naar het andere ziekenhuis. 
Wee moeten ons echter wel realiseren dat appendicitis nog steeds een klinische diagnose is en 
scoringssystemenn slechts al hulpmiddel dienen te worden gebruikt. Zij kunnen worden gebruikt als 
richtlijnrichtlijn  in de beslissing welk beleid er verricht wordt bij patiënten met verdenking op appendicitis 
enn in de huisartsen praktijk als richtlijn om patiënten in te sturen. Waar hier diagnostische 
laparoscopicc is verricht zou mogelijk ook een ander diagnosticum als echografie of CT-scan 
kunnenn worden verricht. 

Concluderend,, diagnostische laparoscopic hoort selectief gebruikt te worden; bij patiënten met 
twijfell  over de diagnose appendicitis welke vaak voorkomt bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. 
Patiëntenn die baat kunnen hebben bij verder aanvullend diagnostisch onderzoek kunnen worden 
gedefinieerdd met behulp van een scoringsysteem in zowel volwassenen als kinderen. Patiënten 
selectiee zal ook afhangen van het routinematig verrichten van laparoscopische appendectomie. 
Diagnostischee laparoscopic verlaagt het appendix sana percentage en heeft de voorkeur boven een 
negatievee appendectomie welke gepaard gaat met aanzienlijke morbiditeit en kosten. Een normale 
appendixx die bij diagnostische laparoscopic voor appendicitis wordt gevonden dient niet verwijderd 
tee worden. 
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