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In hoofdstuk 1 hebben we het onderwerp van dit proefschrift geïntroduceerd. Nauw 

betrokken bij de behandeling van kinderen met stomp buiktrauma vroegen we ons ooit af 

wat het wetenschappelijk bewijs was voor de week bedrust die wij kinderen met leverlet-

sel voorschreven. Een literatuuronderzoek bracht ons niet verder. Vervolgens besloten we 

onze eigen patiëntengroep te analyseren. Dit markeerde het startpunt van de onderzoeken 

die tot dit proefschrift geleid hebben.

In hoofdstuk 2 hebben we de betrouwbaarheid van een scoringssysteem voor leverletsel 

gebaseerd op CT-beelden onderzocht. We hebben de inter- en intraobserver variatie voor 

de gradering van leverletsel volgens de Organ Injury Scale van de American Association 

for the Surgery of Trauma (AAST) bepaald. Diverse specialisten waaronder radiologen, 

kinderchirurgen, traumachirurgen en hepatobiliair chirurgen scoorden leverletsel op CT 

scan. De beoordeling van de scans gebeurde onafhankelijk van elkaar en werd enkele 

dagen later herhaald. Vervolgens hebben we de intra- en interobserver variatie berekend.

De intra-observer overeenkomst was matig (kappa<0.7 voor alle beoordelaars behalve 

voor de meest senior radioloog). De inter-observer correlatie was – gebruik makend van 

Cohen’s kappa – matig (kappa < 0.5). Daarentegen was de inter-observer correlatie goed 

als we Spearman’s test gebruikten. Dit impliceert dat er globaal overeenstemming is over 

de ernst van het letsel, maar dat er geen overeenstemming was over de exacte graad van 

het letsel volgens het AAST scoringssysteem. Deze observaties trekken het gebruik van de 

gradering van de ernst van het leverletsel volgens de AAST criteria als enige parameter 

voor het bepalen van het beleid in twijfel bij hemodynamisch stabiele kinderen met stomp 

leverletsel.

Hoofdstuk 3 beschrijft het stralingsrisico ten gevolge van CT scan. In hoofdstuk 3 hebben 

we het geschatte risico op een straling geïnduceerde maligniteit en het risico op overlijden 

aan een dergelijke tumor berekend. Hierbij hebben we ook geanalyseerd in hoeverre een 

CT scan nieuwe diagnoses aan het licht bracht en in hoeverre deze nieuwe diagnoses het 

beleid veranderden.

Bij 44/64 patiënten (69%) werd met behulp van echografie dan wel orgaanletsel, dan 

wel vrij vocht in het abdomen aangetoond. De vervolgens gemaakte CT scan leverde drie 

nieuwe diagnoses op: een graad I pancreas letsel, een graad I lever letsel en een graad 1 

nierletsel. In retrospectie hadden al deze letsels verwacht kunnen worden op basis van de 

laboratoriumuitslagen.

Het beleid wijzigde slechts in 3/64 hemodynamische stabiele patiënten (5%). Een patiënt 

werd verdacht van een duodenumruptuur en onderging een laparotomie. De beide andere 

patiënten ondergingen selectieve embolisatie van de arteria lienalis.

De mediane stralingsdosis was 11,43 mSv (range 1,19-23,76 mSv). Gebruikmakend van 

de BEIR VII methodologie was de geschatte absolute risico toename voor het ontstaan van 
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een maligniteit op het veertigste levensjaar 0.26%. Hoewel dit niet indrukwekkend lijkt, is 

het een toename in het relatieve risico van 15%, omdat het absolute risico op het ontstaan 

van een tumor op het veertigste levensjaar in Nederland 1.67% is. Grofweg betekent dit 

dat 1:500 patiënten een tumor ontwikkelt ten gevolge van de CT scan, waarbij 1:1000 zal 

overlijden ten gevolge van deze tumor.

Omdat steeds meer patiënten verwezen worden naar een tertiair centrum – waar de 

diagnostiek vaak nog eens over gedaan wordt – hebben wij in hoofdstuk 4 de additionele 

stralingsdosis en de bijbehorende risico’s berekend. Hierbij hebben we ook onderzocht in 

hoeverre nieuwe bevindingen op deze scans het beleid gewijzigd hebben.

Bij 27% van de verwezen patiënten werd de CT scan herhaald. Er was geen verschil tussen 

patiënten die wel of geen herhaalde CT scan ondergingen betreffende ernst van het let-

sel, sort behandeling en uitkomst. De indicaties voor het herhalen van de CT scan waren 

vrijwel niet terug te halen. In 92% van de gevallen was er geen verandering in diagnose 

of behandeling.

De gemiddelde ED van de CT scans in de verwijzende centra was 11.21 mSv (range 3.0 

to 26.0 mSv, SD= 7.56). Dit was vergelijkbaar met de gemiddelde ED van de scans in het 

UMCG: 11.50 mSv (range 1.1 to 20.5, SD= 7.10) (p= 0.38). De gemiddelde ED van de 

herhaalde scans in het UMCG correleren met een gemiddelde risico toename voor het 

ontwikkelen van een tumor op het veertigste levensjaar van 0.28% (range 0.04%-0.61%).

Omdat radiatie-geassocieerde tumoren ten gevolge van een scan op de kinderleeftijd 

waarschijnlijk ontstaan voor het veertigste levensjaar betekent deze absolute toename van 

0.28% een relatieve toename 16.8% van het risico op het ontwikkelen van een maligniteit 

voor het veertigste levensjaar.

Het ontwikkelen van een score om de ernst van het buikletsel aan te geven, waarbij gebruik 

gemaakt wordt van direct beschikbare gegevens, zou kunnen leiden tot een afname in het 

aantal onnodige diagnostische procedures zoals een CT scan. De Blunt Abdominal Trauma 

in Children score (BATiC) is een dergelijke score. De validatie van de BATiC is beschreven 

in hoofdstuk 5. In een cohort van 216 patiënten waren 18 patiënten met buikletsel (8%). 

De mediane BATiC scores van patiënten met en zonder buikletsel waren 9.2 (6.6 -15.4) en 

2.2 (0.0 -10.6) resp. (p < 0.001). Indien we een afkappunt van 6 hanteerden, had de BATiC 

een sensitiviteit van 100% en een specificiteit van 87%. Negatief en positief voorspellende 

waarde was 100% en 41%. De AUC was 0.98.

De BATiC kan dus een belangrijk hulpmiddel zijn in het beoordelen van de aan- of afwezig-

heid van buikletsel bij kinderen. Het lijkt een goed instrument om te bepalen welke pati-

enten wel en welke patiënten geen CT van het abdomen of andere behandeling moeten 

ondergaan.
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Een andere mogelijke marker voor de aanwezigheid van intra-abdominaal (lever) letsel is 

Liver Fatty Acid Binding Protein (L-FABP). In hoofdstuk 6 beschrijven we de kinetiek van 

plasma L-FABP als marker voor buikletsel. We hebben L-FABP in plasma gemeten met 3 uur 

interval bij volwassen patiënten die opgenomen waren op de Shock Room met (verdenking 

op) ernstig traumatisch letsel.

56 patiënten (46 mannen, 10 vrouwen, mediane leeftijd 46 jaar, mediane ISS 17) wer-

den geïncludeerd. De mediane L-FABP spiegels waren sterk toegenomen bij opname, en 

normaliseerden binnen 9 uur. De halfwaardetijd was net drie uur. Initiële L-FABP spiegels 

correleren met ISS, abdominale AIS, EMTRAS, shock index, IC duur en mortaliteit. De vijf 

patiënten met bewezen buikletsel hadden significant hogere L-FABP spiegels bij opname, 

en na drie en zes uur na het ongeval in vergelijking met patiënten zonder buikletsel. Op 

grond van deze resultaten lijkt L-FABP een goede marker voor de aanwezigheid voor buik-

letsel. Dit moet in een groter cohort onderzocht worden.

In het tweede deel van dit proefschrift beschrijven wij enkele specifieke letsels van 

lever, milt en pancreas. In hoofdstuk 7 onderzoeken we de uitkomsten van kinderen 

met leverletsel in ons centrum. We beschrijven 80 patiënten: 52 jongens, 28 meisjes 

met een gemiddelde leeftijd van 12 jaar (range 2-18). Een fietsongeval was het meest 

voorkomende ongeval mechanisme (25%). Dertig patiënten hadden geïsoleerd lever let-

sel. Hemodynamisch stabiele patiënten ondergingen niet-operatieve behandeling (NOT). 

25 patiënten (31%) ondergingen een laparotomie, waarbij het leverletsel in 20 gevallen 

(80%) de indicatie vormde voor de laparotomie. Er was een duidelijke verschuiving naar 

NOT in de tijd: 24/37 (63%) ondergingen NOT voor 2000, versus 38/45 (84%) na 2000 

(p=0.04) NOT was succesvol in 96% van de gevallen. Complicaties waren zeldzaam. Late 

bloedingen traden in ons cohort niet op. Twee patiënten ontwikkelden een geïnfecteerd 

biloom, waarvoor laparotomie noodzakelijk werd. De gemiddelde opnameduur op de IC 

was 4.2 dagen (range 0-25) voor 2000 versus 2.6 dagen (range 0-17) na 2000. De totale 

duur van de ziekenhuisopname daalde niet: 14 dagen (range 1-39) voor 2000 versus 14 

dagen (range 1-60) dagen na 2000. De mortaliteit bedroeg 8%. Alle sterfgevallen traden 

op in de operatief behandelde groep.

Op vergelijkbare wijze hebben we zoals beschreven in hoofdstuk 8 kinderen met miltletsel 

geanalyseerd. Miltletsel bij kinderen gaat gepaard met een significante sterfte, waarbij dit 

meestal het gevolg bleek van het begeleidende (neurologische) letsel en niet van zozeer het 

miltletsel. Ook bij hemodynamisch stabiele kinderen met miltletsel wordt steeds meer de 

voorkeur gegeven aan niet-operatieve behandeling. In kinderen met geisoleerd miltletsel is 

NOT gebruikt in 91% van de gevallen. Complicaties zijn zeldzaam na NOT. Indien chirurgie 

toch nodig bleek, werden in de laatste periode steeds meer milt sparende technieken 

gebruikt. Opnameduur op de IC en in het ziekenhuis zijn, ondanks de verschuiving van 
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operatieve naar niet-operatieve behandeling, niet afgenomen. We observeren kinderen 

met miltletsel blijkbaar dus nog steeds langer dan noodzakelijk in het ziekenhuis.

Pancreasletsel bij kinderen wordt beschreven in hoofdstuk 9. Het is een relatief zeldzaam 

letsel en het stellen van de diagnose kan moeilijk zijn, zelfs bij de ernstiger letsels zoals een 

transsectie van de ductus waarvoor operatieve behandeling geïndiceerd kan zijn.

Het stellen van de diagnose is moeilijk omdat er de eerste uren na het ongeval vaak weinig 

klachten zijn en bloedonderzoeken geen afwijkingen laten zien. Ook aanvullende diag-

nostiek is vaak niet specifiek in die periode. De behandeling van de milde letsels zonder 

beschadiging van de ductus pancreaticus (graad 1-2) is niet-operatief. Ook voor de ern-

stiger letsels, waarbij de ductus is betrokken, lijkt er een verschuiving naar niet-operatieve 

behandeling, maar er is nog weinig bewijs dat niet-operatieve behandeling beter is dan 

operatieve behandeling of omgekeerd. Wij beschrijven in hoofdstuk 9 3 kinderen met 

graad 2 en 3 letsel, om de valkuilen en moeilijkheden van pancreasletsel aan te geven. 

Men moet altijd bedacht zijn op pancreasletsel, en bij de geringste verdenking verdient het 

aanbeveling om het kind zes uur later terug te zien inclusief laboratoriumonderzoek. Het 

consulteren van of verwijzen naar een kindertraumatologisch centrum wordt geadviseerd.

Hoofdstuk 10 is geschreven als een discussiestuk voor de Nederlandse artsen die mogelijk 

te maken krijgen met kinderen met intra-abdominaal letsel. In dat hoofdstuk benadruk-

ken we nogmaals de intra-/interobserver variatie van de gradering op basis van CT scan, 

hetgeen het nut van de APSA gradering in twijfel trekt. Daarna beargumenteren we dat, 

omdat CT scan het beleid zelden wijzigt terwijl er wel een significant stralingsrisico is, CT 

scan bij de hemodynamisch stabiele patiënt indien mogelijk vermeden moet worden.

In hoofdstuk 11 bediscussiëren we de bevindingen en conclusies uit dit proefschrift. We 

hebben aangetoond dat de inter- en intraobserver variatie voor het graderen van leverlet-

sel met behulp van CT scan significant is. Dit impliceert dat CT scan niet geschikt is om 

algoritmen zoals de APSA richtlijnen op te baseren. Vervolgens hebben we aangetoond 

dat de diagnostische opbrengst van CT scan gering is, maar het stralingsrisico aanzienlijk. 

In het hemodynamische kind moet CT scan dan ook zoveel mogelijk vermeden worden. 

Scoringssystemen zoals de BATiC score kunnen helpen bij de beslissing al dan niet een CT 

scan te verrichten. Dit geldt ook voor biomarkers zoals Fatty Acid Binding Proteins.

In ons ziekenhuis worden nieuwe richtlijnen opgesteld aangaande de work-up voor kinde-

ren met (verdenking op) stomp buikletsel. Men is zich steeds meer bewust van de gevaren 

van CT scan, en er wordt steeds meer afgezien van het verrichten van een CT scan in het 

hemodynamisch stabiele kind, zelfs in de aanwezigheid van vrij vocht op de echo. Het niet 

verrichten van een CT scan zou er toe kunnen leiden dat we kinderen sneller of iets langer 

ter observatie opnemen om ons ervan te vergewissen dat er geen ernstig letsel is. De effec-

ten van dit veranderende beleid zullen dan ook nauwkeurig gemonitord moeten worden.



Nederlandse samenvatting 149

13

In het algemeen is niet-operatieve behandeling van kinderen met buikletsel veilig. Er moet 

altijd gedacht worden aan letsel van de alvleesklier, ook al is er in de acute fase geen 

directe aanwijzing daarvoor. Herhaald onderzoek inclusief laboratoriumonderzoek zou in 

elk kind met mogelijk pancreasletsel verricht moeten worden. De totale ziekenhuisduur 

en IC duur van kinderen met letsel van de solide organen in de buik kan in ons ziekenhuis 

teruggebracht worden.

Om de vraag die de basis vormde voor dit proefschrift te beantwoorden: er was geen 

bewijs voor de routine week bedrust voor kinderen met milt- of leverletsel. Nieuwe proto-

collen voor opvang, behandeling en follow-up, inclusief richtlijnen voor het overplaatsen 

van patiënten, moeten opgesteld en gevalideerd worden door zowel tweede als derdelijns 

centra. Dergelijke richtlijnen zullen tijdwinst opleveren, onnodige onderzoeken voorkomen 

en schadelijke straling vermijden. Daardoor zullen morbiditeit en mortaliteit verminderen, 

niet alleen op korte termijn maar ook op de lange termijn. Op dit te bewerkstelligen zijn 

prospectieve trials noodzakelijk. Dergelijke trials impliceren een nauwere samenwerking 

tussen kindertrauma centra en nationale, breed gedragen, protocollen, maar ook een 

wetswijziging die onderzoek bij kinderen mogelijk maakt. Alle gewonde kinderen zullen 

voordeel hebben van een dergelijke samenwerking.


