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nederlAndse sAmenvAttInG

InleIdInG
Een aanval van een acute alvleesklierontsteking (acute pancreatitis) komt in de 
wereld voor met een aantal van 5-80 per 100.000 inwoners per jaar (jaarlijkse 
incidentie).  In Nederland is deze jaarlijkse incidentie 19 per 100.000 inwoners per 
jaar. Tussen de 3 en 10.7 procent van de patiënten met een aanval van een acute 
pancreatitis sterft er tussen de 3 en 10.7%. Helaas blijft het sterfte percentage de 
laatste 4 decennia stabiel. De twee meest voorkomende ooraken van acute 
pancreatitis (70-80% van alle oorzaken)zijn galwegstenen en alcohol. Andere 
oorzaken zijn: buiktrauma, ischemie, chirurgie, ERCP, pancreaskanker, anatomische 
varianten van het galwegsysteem/pancreas, autommuun ziekten, hyperlipidemie, 
drugs, geneesmiddelen, infecties, genetisch en idiopathisch. Het geslacht is sterk 
geassocieerd met het risico op een aanval van acute pancreatitis. Mannen krijgen 
vaker een alcoholische pancreatitis en vrouwen vaker een galsteen (of biliaire) 
pancreatitis.

oPBouw vAn Het ProefsCHrIft

Het proefschrift bestrijkt gebieden in de pancreatologie:
1. Klinische studies naar biliaire en geneesmiddel geïnduceerde acute pancreatitis
2. Clinico-morfologische studies naar pancreasvervetting en pancreasverbind-

weefseling/ontsteking.

deel 1  Klinische studies naar biliaire en geneesmiddel geinduceerde 
acute pancreatitis

Hoofdstuk 1
Het vaststellen van een biliaire etiologie in acute biliaire pancreatitis (ABP) is van 
klinisch belang, omdat ere en potentiele behandeling kan plaats vinden met een 
ERCP. De etiologie van een ABP is multifactorieel en complex.  De passage van 
kleine galblaassteentjes of sludge (zandachtig gruis), door de uitgang van de 
galwegen naar de 12-vingerige darm lijkt belangrijk voor de pathogenese. Andere 
factoren lijken ook hun steentje bij te dragen, zoals: anatomische varianten (inductie 
van biliopancreatische reflux), gal en pancreassap exclusie van de 12-vingerige 
darm (duodenum), en genetische factoren. De diagnose van een ABP wordt 
ondersteund door laboratoriumwaarden en beeldvorming. Een verhoogd serum 
ALT van meer dan 1μkat/l is geassocieerd met een hoge kans op een biliaire vorm 
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van pancreatitis (positieve predictieve waarde van 80-90%). De bevestiging van 
galwegstenen wordt het meest accuraat gedaan met een endo-echo of MRCP.

Hoofstuk 2
Verschillende gerandomiseerd studies hebben de rol van een ERC en endo- 
scopische sphincterotomie (ES) bestudeerd in ABP.  In dit hoofdstuk worden de 
uitkomsten van verschillende meta-analysen en richtlijnen naast elkaar gelegd  
om te bekijken of er een internationale conscensus is m.b.t .de behandeling van 
acute biliaire pancreatitis. Doormiddel van een systematische review (en de 
 PRISMA-richtlijnen) wordt er een literatuur search gehouden. Uit deze review kwam 
naar voren dat er consensus was over de behandeling van patiënten met een ABP 
en cholangitis en blijvende cholestase, heirbij is een snelle ERCP/ES geïndiceerd. 
In vormen van voorspeld milde ABP wordt op 1 meta-analyse na, geadviseerd om 
de patiënt conservatief te behandelen. In het geval van een voorspeld ernstige  
ABP zijn de uitkomsten en aanbevelingen van meta-analysen en richtlijnen sterk 
verdeeld.

Hoofdstuk 3
In hoofdstuk 4 bestuderen we de opinie en attitude van de Nederlandse endoscopist/ 
MDL-arts, aangaande de behandeling van ABP: vroege ERCP/ES versus een 
conservatieve aanpak. Via een enquête onder al de MDL-artsen (n=283, respons 
ratio van 52%) kwam naar voren dat 96.6% van de MDL-artsen een rol zag 
weggelegd voor een vroege ERCP bij de behandeling van ABP. Veertien procent 
van de ondervraagde gaf zelfs aan altijd een ERCP/ES te verrichten bij een ABP. De 
rest van de groep gaf aan, onder bepaalde voorwaarden een ERCP te verrichten, 
zoals: gedilateerde galweg (95%), galwegstenen (72%), cholangitis (87%), geelzucht 
(59%), ampullaire steen (68%), en bij een voorspeld ernstige ABP (35%). De helft 
van de ondervraagden vonden een ERCP binnen 24 uur na opname of klachten het 
beste tijdstip voor een ERCP. In 55% van de gevallen, waarbij er een ERCP wordt 
verricht,  wordt er zo wie zo een ES verricht, zonder duidelijke reden. Deze enquête 
laat zien dat de overgrote meerderheid geloofd in een vroege ERCP/ES bij ABP. 
Echter, de timing, indicatie en applicatie van een ES zijn niet altijd in overeenkomst 
met de Nederlandse richtlijnen. Deze studie geeft aan dat er eendduidelijkere 
studies en richtlijnen op dit vlak gewenst zijn. 

Hoofdstuk 4
Een hernieuwde aanval van een ABP (HABP) kan worden voorkomen dor een gal-
blaasverwijdering (de bron van galsteen aanmaak). Sinds de introductie van de 
ERCP/ES, zijn er verschillende series die een gelijkwaardige preventie beschrijven 
m.b.t. het voorkomen van een HABP in vergelijking met een galblaasverwijdering.
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In hoofdstuk 4 reviewen we de verschillende behandelingsopties aangaande de 
preventieve behandeling voor het tegengaan van een HABP, zoals een conservatieve 
therapie, galblaasverwijdering, ERCP/ES en combinaties van beide opties. De 
uitkomsten waren als volgt: een galblaasverwijdering en ERCP/ES waren superieur 
t.o.v een conservatieve behandeling in het voorkomen van HABP. Echter een gal-
blaasverwijdering geeft ook bescherming tegen galsteen/blaas gerelateerde 
complicaties. Observationele studies laten zien dat een combinatie van een gal-
blaasverwijdering en ERCP/ES een lagere aantal HABP geven dan een van de 
modaliteiten alleen. Het is noodzakelijk deze strategie uit te zoeken in een 
prospectieve gerandomiseerde studie.

Hoofdstuk 5
In hoofdstuk 5 onderzoeken we of de bewering van verschillende studies of de  
kans op een thiopurine geïnduceerde pancreatitis hoger is in patiënten met M. 
Crohn (CD) dan in patiënten met een colitis ulcerosa (CU) of vasculitis (VA). Door 
middel van een retrospectieve studie met data uit 3 ziekenhuizen (241 patienten 
met CD en CU, 108 patienten met VA). De cumulatieve incidentie van thiopurine-
geinduceerde acute pancreatitis verschilde niet tussen de CD en UC groep (2.6% 
vs 3.7%). Ook de was de cumulatieve incidentie van patienten met CD of UC niet 
verschillend van de VA-patienten. Er bestond een duidelijke vrouwelijke predominantie  
bij de thiopurine geïnduceerde pancreatitis bij IBD patiënten. Terwijl in de VA groep 
er alleen maar mannen met een thiopurine geïnduceerde pancreatitis waren. 

deel 2  Clinico-morfologische studies naar pancreasvervetting en 
pancreasverbindweefseling/ ontsteking.

Hoofdstuk 6
Overgewicht en insuline resistentie zorgen voor een vettige infiltratie van meerdere 
organen, zoals: pancreas (pancreatische steatose-PS) en lever (nonalcoholic fatty 
liver disease-NAFLD). Doormiddel van een post-mortum studie op 80 patiënten 
worden de coupes van de lever en het pancreas bestudeerd op de vervettings-
graad. De interlobulaire en totale vervetting graad van het pancreas zjn gerelateerd 
aan de aanwezigheid van NAFLD. De intralobulaire vervettingsgraad was 
gerelateerd aan de aanwezigheid van non-alcoholic steato-hepatitis (NASH). Dit is 
de eerste studie in de literatuur, die een relatie tussen NASH en PS laat zien.

Hoofdstuk 7
De verschillende definities en associaties van/met klinische entiteiten en PS worden 
onderzocht in een pubMed search. Vroeger dacht men dat PS een “onschuldige 
voorbijganger” was. Echter, met de huidige associatie van PS met het metabool 
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syndroom, hemochromatose, virale infecties, exocriene pancreas insufficiëntie, 
acute pancreatitis, pancreas kanker en ontstaan van fistels na pancreas chirurgie, 
lijkt PS niet meer zo onschuldig.

Hoofdstuk 8
Zoals boven beschreven, lijkt het erop dat overgewicht leidt to een ernstiger verloop 
van een aanval et acute pancreatitis. Dit blijkt uit meerdere studies en meta-analysen. 
Echter, obese mensen hebben een hogere incidentie van acute pancreatitis, wat 
leidt tot een over-representatie van obese patiënten in een acute pancreatitis cohort. 
Verder is het percentage voorspeld ernstige acute pancreatitis hoger bij obese dan 
bij niet obese patiënten, hetgeen automatisch leidt tot een over- representatie van 
ziekere patiënten in de obesitas-groep, waardoor het lijkt dat het obees zijn 
gecorreleerd is aan een slechtere overleving bij patiënten met een acute pancreatitis. 
In studies met kritisch zieke patiënten komt juist naar voren dat obese mensen juist 
beter overleven dan magere of mensen met een normaal postuur. Worden ze ernstig 
obese kan neemt de sterfte kans weer toe. Dit fenomeen wordt de omgekeerde 
J-curve (overleving versus BMI) of Obesity-Paradox genoemd. In hoofdstuk 8 wordt 
via een post-hoc analyse van een observationele, multicenter studie, waarbij er 
alleen patiënten met een ernstige pancreatitis worden geincludeerd, gekeken of een 
hoog BMI en andere antropometrische waarden leiden tot een grotere morbiditeit 
en mortaliteit. Bij 144 patiënten met een voorspeld ernstige pancreatitis kwam uit 
de multivariabele analyse naar boven dat de sterfte kans toenam bij patiënten met 
een normaal of laag BMI en een hoge buikomvang gerelateerd aan de BMI (WC/
BMI, afgeleide van abdominaalvet). Uit deze studie kun je concluderen dat een 
hoog BMI leidt tot minder kans op sterfte bij obese patiënten met een voorspeld 
ernstige pancreatitis, tenzij de patiënten een centrale (abdominale) obesitas hebben.

Hoofdstuk 9
Rokers hebben meer risico op het krijgen van pancreas kanker, exocriene en 
endocriene pancreas insufficiëntie, chronische pancreatitis en acute pancreatitis. 
Zowel pancreas kanker als chronische pancreatitis hebben pancreas fibrose als 
gezamenlijke uiting van inflammatie. Twee ratten studies hebben een verband laten 
zien tussen pancreas fibrose/ inflammatie en roken. In hoofdstuk 9 bestuderen we 
het rookgedrag in relatie tot de pancreasfibrose d.m.v. een post-mortum studie. 
De pancreasfibrose werd gescoord (kwantitatief d.m.v. schatting) in relatie tot het 
rookgedrag. In 111 patienten werd dit onderzoek verricht, waarbij het opviel dat 
matig-ernstige totale fibrose en intra-lobulaire fibrose vaker voorkwam bij rokers 
dan bij niet rokers (totaal: 42.9 vs. 26.5 % , P = 0.027 and intralobular: 39.3 vs. 15.6 
% , P = 0.013). Dit is de eerste humane studie die een relatie tussen pancreas 
fibrose en het rookgedrag legt.


