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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Een belangrijke innovatie binnen de chirurgie is de introductie van minimaal invasieve 

chirurgie. In de afgelopen decennia zijn er verschillende minimaal invasieve chirurgische 

procedures succesvol geïmplementeerd met verschillende voordelen voor patiënten, 

zoals minder postoperatieve complicaties, minder pijn, een sneller herstel en verbeterde 

cosmetiek. Daarnaast zijn de oncologische resultaten van minimaal invasieve chirurgie 

vergelijkbaar gebleken met die van open procedures en is het gebruik van minimaal 

invasieve chirurgie voor kankerpatiënten wereldwijd een geaccepteerde behandeling. 

Door continue ontwikkelingen is een toenemend aantal minimaal invasieve alternatieven 

voor open procedures ontwikkeld. Ondanks de veelbelovende resultaten van minimaal 

invasieve chirurgie is er nog steeds een tekort aan gestructureerde richtlijnen voor de 

implementatie van minimaal invasieve chirurgische procedures in de klinische praktijk. 

De implementatie van minimaal invasieve chirurgie

In hoofdstuk 2 van dit proefschrift is een ‘‘narrative review’’ uitgevoerd om de uitdagingen 

gepaard gaande met de implementatie van minimaal invasieve chirurgie te onderzoeken 

en om een gestructureerde richtlijn voor succesvolle implementatie te ontwikkelen. In 

totaal zijn 85 artikelen geïncludeerd. Er werden verschillende essentiële stappen in het 

implementatie proces benoemd. Allereerst is het raadzaam om alle literatuur aangaande 

de specifieke procedure te beoordelen en te beoordelen of de procedure geschikt is voor 

de desbetreffende chirurgische praktijk (bijvoorbeeld de jaarlijkse ‘‘caseload’’). Zowel een 

prospectieve risicoanalyse als continue monitoring van uitkomstparameters zijn essentieel 

bij de introductie van een nieuwe chirurgische procedure om de veiligheid van de patient 

te waarborgen. Een belangrijke belemmering voor de implementatie van een nieuwe 

chirurgische procedure is de potentieel lange leercurve. In de literatuur zijn verschillende 

manieren beschreven voor het verkrijgen van laparoscopische vaardigheden, waaronder 

operatie video’s, virtual reality simulatie training, diermodellen, het bezoeken van een 

ervaren chirurg en proctoring. Het bezoeken en observeren van een chirurgisch team met 

expertise is een belangrijke stap bij het succesvol aannemen van nieuwe chirurgische 

procedures. Indien mogelijk, gevolgd door voortdurende proctoring in de kliniek van de 

chirurg. Ten slotte moeten alle potentiële ethische overwegingen benoemd worden. De 

implementatie van nieuwe chirurgische procedures vereist uitgebreide voorbereiding 

en tijd, maar, indien het op een gestructureerde manier wordt geïmplementeerd zal het 

uiteindelijk de uitkomsten van patiënten ten goede komen. 
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Minimaal invasieve adrenalectomie

In het begin van 1990 werd de laparoscopische adrenalectomie geïntroduceerd en 

verving snel de open adrenalectomie door verschillende voordelen zoals minder 

postoperatieve pijn, complicaties en een kortere hersteltijd. De laparoscopische 

transperitoneale adrenalectomie (LTA) werd de standaard chirurgische procedure voor 

de behandeling van de meeste bijnieraandoeningen. Vanwege de posterieure locatie van 

de bijnieren in het lichaam en in een poging om de uitkomsten van patiënten verder te 

verbeteren werd de posterieure retroperitoneale adrenalectomie (PRA) geïntroduceerd. 

In hoofdstuk 3 werden de resultaten van beide chirurgische procedures (LTA en PRA) met 

elkaar vergeleken. In totaal werden 261 adrenalectomieën in patiënten met unilaterale 

bijniertumoren uitgevoerd in twee academische centra (204 LTA en 57 PRA). Er werden 

geen significante verschillen in baseline karakteristieken gezien tussen beide groepen. 

De mediane tumor grootte was 5.7 cm (range 0.5-15 cm) in de LTA groep en 5.5 cm 

(range 1.2-10 cm) in de PRA groep. De duur van de operatie was geassocieerd met de 

chirurgische benadering en met de tumor grootte, waarbij er een langere operatieduur 

was bij de LTA en bij grotere bijniertumoren. Het aantal complicaties en de hoeveelheid 

bloedverlies waren significant minder bij de PRA (8.8%, 0ml) in vergelijking met de LTA 

(19.1%, 50ml). Er werd geen significant verschil in opnameduur gezien tussen beide 

groepen, met een opnameduur van vier dagen na de LTA en drie dagen na de PRA. De 

resultaten van deze studie toonden aan dat de PRA een veilig alternatief voor de LTA is. 

Ondanks de hierboven genoemde resultaten, die ook gezien worden in andere studies,  

lijkt de potentieel lange leercurve van de PRA één van de belemmeringen te zijn die 

chirurgen ervan weerhoudt om over te gaan op de PRA. In hoofdstuk 4 hebben wij 

daarom de chirurgische leercurve van de PRA geanalyseerd. De eerste opeenvolgende 

PRA's na implementatie, uitgevoerd door chirurgische teams van vier universitaire 

centra in drie verschillende landen, werden geanalyseerd. In totaal werden 181 PRA’s 

geïncludeerd. De implementatiemethode varieerde tussen de chirurgische teams. Er 

werden geen significante verschillen in baseline karakteristieken gezien tussen de vier 

groepen. De LC-CUSUM analyse toonde aan dat competentie werd bereikt na een reeks 

van 24-42 procedures. Er waren 35 (18.8%) perioperatieve en postoperatieve complicaties, 

waarvan 63% graad I complicaties en 9 (5%) conversies naar een open procedure. Deze 

studie bevestigd dat de PRA veilig geïmplementeerd kan worden door klinieken die nu 

nog de LTA uitvoeren en dat de leercurve van de PRA vergelijkbaar is met de leercurve 

van de LTA. Naast de chirurgische leercurve van de PRA, zijn er nog andere aspecten 

van belang voordat er kan worden overgestapt van de LTA naar de PRA. In hoofdstuk 

5 werd de historische evolutie van de adrenalectomie, van de open procedure naar de 

PRA beschreven, inclusief alle technische aspecten van de PRA. Bovendien, werden 

belangrijke condities die overwogen moeten worden bij de transitie naar de PRA benoemd. 

Andere belangrijke aspecten naast het leren van de chirurgische procedure zelf zijn: een 
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jaarlijkse ‘‘caseload’’ van 30-40 adrenalectomieën, patiënt selectie (criteria voor moeilijke 

procedures; retroperitoneaal vet op een preoperatieve CT-scan, het mannelijk geslacht, 

feochromocytoom/bijniermetastase), technische overwegingen waaronder opereren 

met de patiënt in buikligging en hoge retroperitoneale CO2 drukken waarvoor een goede 

samenwerking met de anesthesioloog is vereist, en een goed ontwikkeld plan in geval 

van nood. Als aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan, wordt een overstap 

naar de PRA aanbevolen.

Minimaal invasieve behandeling bij melanoom patiënten

Bij melanoom patiënten werd een minimaal invasief alternatief voor de open inguinale 

lymfklierdissectie geïntroduceerd vanwege het hoge complicatie percentage na 

de conventionele techniek. Hoofdstuk 6 presenteert onze initiële ervaring met de 

videoscopische inguinale lymfklierdissectie (VIL). In totaal werden 20 patiënten (3 mannen 

en 17 vrouwen) geïncludeerd. In 75% van de patiënten werd de VIL gecombineerd met 

een open iliacale lymfklierdissectie. De mediane operatietijd van de VIL was 110 minuten. 

Er waren geen perioperatieve complicaties of conversies. In 60% van de patiënten was 

er ≥1 postoperatieve complicatie, vooral graad I of II complicaties inclusief seroom (44%) 

en wondinfectie (38%). Alle complicaties werden conservatief behandeld, zonder de 

noodzaak tot een operatieve re-interventie. Drie maanden postoperatief werd er licht 

lymfoedeem gezien bij acht patiënten en matig lymfoedeem bij één patiënt. Het mediane 

aantal verkregen lymfklieren, een belangrijk surrogaatmarker voor de kwaliteit van de 

lymfklierdissectie, was voldoende (mediaan 9). De VIL lijkt een aantrekkelijk alternatief 

te zijn voor de conventionele open liesklierdissectie met minder ernstige complicaties 

waarbij er geen noodzaak is voor een chirurgische re-interventie. Bovendien zou het 

aantal complicaties in de toekomst nog kunnen afnemen als de leercurve is voltooid. 

De uitkomst van melanoom patiënten is verbeterd door de introductie van succesvolle 

systemische behandelopties. Deze nieuwe systemische behandelopties dwingen 

chirurgen ertoe om na te denken over hun operatie strategieën. De behandeling van 

melanoom patiënten met satelliet of in-transit metastasen is altijd al een uitdaging 

geweest door de grote variatie in presentatie en het onvoorspelbare gedrag van 

de ziekte. Hoofdstuk 6 beoordeelde de rol van de CO2 laser in de behandeling van 

melanoom patiënten met satelliet of in-transit metastasen in het tijdperk van nieuwe en 

succesvolle systemische behandelopties. Zesentwintig patiënten werden behandeld 

met CO2 laser verdamping, de mediane leeftijd was 71 jaar. De satelliet en/of in-transit 

metastasen waren gelokaliseerd op de onderste extremiteiten (77%), hoofd en nek (15%) 

en romp (8%). Het mediaan aantal laesies behandeld tijdens één CO2 laser sessie was 

3 (range 1-6) en patiënten kregen een mediaan van 3 (range 1-19) behandelingen. Er 

waren twee complicaties, inclusief vertraagde wondgenezing en de ontwikkeling van 



Chapter 9

156

een ulcus bij een patiënt met chronische veneuze insufficiëntie. De mediane duur van 

lokale controle met de CO2 behandelingen was 5.5 maanden (range 0.5-32). Gedurende 

de follow-up kregen 21 patiënten (81%) een aanvullende behandelingsmodaliteit door 

progressie van ziekte, waaronder radiotherapie (33%) systemische behandeling (19%) of 

een aanvullende chirurgische interventie waaronder lokale behandeling (24%), HILP of 

ILI (19%), of een lymfklierdissectie (5%). Bij drie patiënten werd de systemische therapie 

gecombineerd met CO2 laserbehandeling in verband met lokale progressie. Een van 

deze patiënten ontwikkelde in-transit metastasen op het onderooglid en de wangen 

tijdens de systemische behandeling welke succesvol werden behandeld met de CO2 

laser. Verschillende behandelmodaliteiten zijn gebruikt voor de behandeling van satelliet 

of in-transit metastasen, allen met hun eigen voor- en nadelen. Behandeling met de CO2 

laser resulteerde in snelle verwijdering van laesies, met minimale collaterale schade en 

complicaties. Concluderend heeft deze studie ons geleerd dat bij een geselecteerde 

groep melanoom patiënten met satelliet of in-transit metastasen de CO2 laser overwogen 

kan worden als behandeling voor lokale controle wanneer chirurgische resectie niet 

haalbaar is. 

Innovatie op het gebied van chirurgische oncologie heeft geleid tot de introductie van 

verschillende succesvolle minimaal invasieve procedures. Als gevolg van minimaal 

invasieve chirurgie zijn de postoperatieve uitkomsten van oncologische patiënten met 

betrekking tot complicaties, pijn, opnameduur en terugkeer naar normale activiteit 

de afgelopen jaren verbeterd. Door de introductie van nieuwe behandelopties en het 

continue proces van innovatie zullen chirurgen hun operatieve behandelstrategieën de 

komende jaren zeer waarschijnlijk blijven aanpassen en verbeteren. Echter, chirurgische 

innovatie is geen doel op zich en dient slechts een middel te zijn om de uitkomsten van 

de patiënt en de (kosten)effectiviteit te verbeteren. 
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