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In het eerste gedeelte van dit proefschrift worden verschillende coagulatie instrumenten 
tijdens laparoscopische ingrepen geëvalueerd ter voorkoming van bloedingen en 
gerelateerde complicaties. In het tweede gedeelte worden aanbevelingen om ureterletsels 
te voorkomen tijdens de laparoscopische hysterectomie (LH) geëvalueerd en beschreven.  

Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergronden, doelstellingen en vraagstellingen van dit 
proefschrift. De laparoscopische hysterectomie geeft in vergelijking met de abdominale 
hysterectomie een vlotter herstel, zodat de geopereerde vrouw haar werkzaamheden 
eerder kan hervatten. Daar staat tegenover dat ernstige complicaties, waaronder 
bloedingen en ureterletsels, juist weer iets vaker voorkomen bij de LH, vooral tijdens 
de leercurve van de operateur. De meest voorkomende locatie van een ureterletsel 
tijdens operaties is in het kleine bekken. Tijdens de LH worden de meeste ureterletsels 
waargenomen op de plek waar de ureter onder de uteriene vaten doorloopt. 
Overmatig coaguleren van deze vaten zou een rol kunnen spelen bij het ontstaan van 
ureterletsels tijdens de LH. Preventie van deze bloedingen door optimale coagulatie 
technieken zou in theorie de kans op ureterletsels kunnen verminderen. Op basis 
van eerder beschreven potentiële voordelen van vessel sealing instrumenten, zoals 
effectievere haemostase en minder laterale thermische schade, was onze hypothese 
dat het gebruik van deze vessel sealing instrumenten tijdens gynaecologische 
laparoscopische ingrepen zou resulteren in minder bloedverlies tijdens de ingreep, 
kortere operatieduur en minder complicaties. Dit was tot de start van ons onderzoek 
nog niet onderzocht in een gerandomiseerde setting. Om onze hypothese te testen 
hebben we eerst twee gerandomiseerde studies uitgevoerd waarbij we de Ligasure 
(lap5) vergeleken met conventionele bipolaire coagulatie instrumenten (Cutting 
forceps en Seitzinger) tijdens de LH en tijdens de laparoscopische verwijdering 
van één of twee adnexa. We hebben een systematische review uitgevoerd om het 
eventuele voordeel van vessel sealing technieken - voor toepassing in de abdominale 
chirurgie - ten opzichte van andere coagulatie technieken aan te tonen. We hebben 
de factoren chirurgische uitkomsten, kwaliteit van leven en kosten vergeleken. 

In het tweede gedeelte van dit proefschrift hebben we getracht om meer inzicht 
te krijgen in het ontstaan van ureterletsels tijdens de LH. Ureterletsels zijn de meest 
gevreesde complicaties tijdens gynaecologische ingrepen. Sommige risicofactoren 
voor het ontstaan van urologische letsels zijn bekend, maar duidelijke richtlijnen om 
ureterletsels tijdens de LH te voorkomen ontbreken.

Om oorzakelijke factoren op te sporen en om te onderzoeken welke maatregelen 
je zou kunnen nemen om deze te voorkomen, hebben we eerst een systematisch 
literatuur onderzoek uitgevoerd. Hierbij hebben we gekeken naar het effect van 
verschillende preventieve maatregelen en bepaalde operatieve technieken op de 
preventie van ureterletsels. Vervolgens hebben we met behulp van een gestructureerde 
Delphi consensus methode onder experts geprobeerd om consensus te bereiken 
over aanbevelingen voor operatieve technieken, benodigde instrumenten en de 

145



NEDERLANDSE SAMENVATTING

9

vereiste expertise om het risico op ureterletsel tijdens LH te verkleinen en eventuele 
ureterletsels eerder te herkennen. Tot slot hebben we 31 casus met een ureterletsel 
op een gestructureerde wijze geanalyseerd om oorzakelijke factoren op te sporen en 
te toetsen aan de in de Delphi-studie geformuleerde aanbevelingen.

In Hoofdstuk 2 worden de resultaten weergegeven van de gerandomiseerde studie waarbij 
het effect van het Ligasure vessel sealing instrument op operatie tijd en bloedverlies 
tijdens de laparoscopische adnex extirpatie wordt vergeleken met conventionele bipolaire 
instrumenten. In drie opleidingsziekenhuizen werden 100 vrouwen die een laparoscopische 
adnex extirpatie ondergingen, gerandomiseerd. De primaire uitkomstmaat was de tijd die 
nodig was om het adnex los te maken, gedefinieerd als de tijd van eerste incisie tot aan 
het verwijderen van het adnex. Secundaire uitkomstmaten waren totale operatietijd (van 
eerste incisie tot en met het sluiten van de huidwondjes), tijd om alleen de vaatsteel 
door te nemen, bloedverlies en subjectieve beoordeling van het instrument. Er was 
geen verschil in operatietijd (tot aan verwijderen adnex en tot en met het sluiten van de 
huidwondjes) tussen de verschillende instrumenten: 41.0 versus 39.2 minuten (p = 0.78; 
95% BI =  -10.9 - 14.5), en 54.6 versus 58.6 minuten (p = 0.46; 95% BI =  -14.8 – 6.8), 
respectievelijk. Het gemiddelde bloedverlies was 38ml bij gebruik van de Ligasure versus 
33ml bij het conventioneel bipolaire instrument (p = 0.73; 95% BI =  -22.7 – 32.2). De 
subjectieve beoordeling over effectiviteit en handzaamheid van de twee instrumenten en 
het voorkeursinstrument varieerde sterk tussen de deelnemende centra.

Concluderend waren er geen significante verschillen in operatietijd en bloedverlies 
tussen het gebruik van de Ligasure vergeleken met de conventionele bipolaire 
instrumenten tijdens de laparoscopische adnex extirpatie.

In Hoofdstuk 3 worden de effecten van het Ligasure vessel sealing instrument 
vergeleken met conventionele bipolaire instrumenten op operatietijd en bloedverlies 
tijdens de LH in een gerandomiseerde gecontroleerde studie. 140 vrouwen die een 
laparoscopische hysterectomie ondergingen voor een goedaardige aandoening 
werden gerandomiseerd tussen Ligasure of een conventioneel bipolair instrument. 
Primaire uitkomstmaat was operatietijd van eerste incisie tot verwijderen van de uterus. 
Secundaire uitkomstmaten waren totale operatietijd (van eerste incisie tot laatste 
hechting), benodigde tijd om een adnex los te maken, bloedverlies en subjectieve 
beoordeling van het instrument. Er was geen verschil in operatietijd (tot aan verwijderen 
uterus en tot en met de laatste hechting) tussen de verschillende instrumenten: 97.6 
versus 91.8 minuten (p = 0.39, 95% BI - -7.6 – 19.2), en 148.1 versus 142.1 minuten (p = 
0.46, 95% BI =  -10.1 – 22.3), respectievelijk. Het gemiddelde bloedverlies was 234.1ml 
bij gebruik van de Ligasure versus 273.1ml bij het conventioneel bipolaire instrument 
(p = 0.46, 95% BI = -39.1 – 52.7). De subjectieve beoordeling over effectiviteit en 
handzaamheid van de twee instrumenten en het instrument van voorkeur varieerde 
tussen de deelnemende centra.

Concluderend waren er geen significante verschillen tussen operatie tijd en 
bloedverlies tussen het gebruik van Ligasure vergeleken met een conventioneel 
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bipolair instrument tijdens LH. Correctie voor eventuele potentiële confounders 
veranderde de resultaten niet. Gebruikerstevredenheid parameters werden significant 
verschillend beoordeeld door de gynaecologen van de deelnemende centra.

Hoofdstuk 4 beschrijft een systematisch literatuuroverzicht van gerandomiseerde 
gecontroleerde studies (RCT’s) die de effectiviteit en kosten van vessel sealing instrumenten 
vergeleken met andere coagulatie instrumenten tijdens abdominale operatieve ingrepen. 

Adequate haemostase is essentieel voor optimale intra- en postoperatieve 
resultaten. Gedurende de afgelopen jaren zijn een aantal verschillende haemostatische 
technieken en instrumenten ontwikkeld, maar welk instrument heeft de voorkeur 
tijdens laparoscopische en laparotomische ingrepen? Een systematisch overzicht is 
gemaakt en zeven RCT’s met in totaal 554 patiënten voldeden aan de selectie criteria. 
Verschillende ingrepen werden beschreven waarbij het gebruik van het vessel sealing 
instrument (Ligasure) (n=264) werd vergeleken met ultrasone instrumenten (n=139), 
mono- (n=20) en bipolaire instrumenten (n=130). Ligasure gaf in twee studies minder 
bloedverlies, kortere operatietijd en daardoor lagere kosten. Deze twee studies 
vergeleken Ligasure met ultrasone en monopolaire coagulatie instrumenten tijdens 
laparoscopische colonchirurgie. Er werden geen verschillen in de andere studies 
beschreven. Op basis van het lage aantal complicaties in de gepubliceerde studies, 
zou je kunnen veronderstellen dat alle beschreven technieken als relatief veilig 
beschouwd kunnen worden. Wij vonden geen enkele studie waarbij de kwaliteit van 
leven of de kosteneffectiviteit was onderzocht. 

Concluderend kunnen we stellen dat het gebruik van vessel sealing instrumenten 
even effectief lijkt als bipolaire coagulatie technieken binnen de gynaecologie, 
maar dat het mogelijk iets minder bloedverlies en iets kortere operatieduur geeft 
dan ultrasone of monopolaire coagulatie tijdens colonchirurgie. Over het potentiele 
preventieve effect van vessel sealing instrumenten op het risico van ureterletsels of 
andere complicaties binnen de gynaecologie zijn geen uitspraken te doen. 

In Hoofdstuk 5 worden de resultaten beschreven van een systematisch uitgevoerd 
literatuur onderzoek waarbij we de wetenschappelijke onderbouwing van verschillende 
aanbevelingen voor het uitvoeren van een LH onderzoeken. Wat is het effect van 
verschillende preventieve strategieën op de prevalentie van urologische complicaties?

Alle artikelen die een preventieve aanbeveling beschreven en het effect daarvan 
onderzochten op de prevalentie van ureterletsels werden geïncludeerd. Drieëntwintig 
studies konden worden geïncludeerd: 10 vergelijkende studies en 13 niet-vergelijkende 
studies waarbij één interventie werd onderzocht. Aanvullend werden zes studies 
geïdentificeerd die alleen een aanbeveling beschreven zonder het effect daarvan te 
evalueren. Resultaten van de studies werden per operatietechniek beschreven (o.a. het 
routinematig plaatsen van ureterkatheters, ureter dissectie en ureter visualisatie), en 
per soort instrument (coagulatie instrument, manipulator). Het routinematig plaatsen 
van ureterkatheters lijkt niet zinvol. Algemene conclusies konden niet getrokken 
worden in relatie tot de andere aanbevelingen omdat de studies te klein waren of van 
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onvoldoende methodologische kwaliteit. Dit literatuur overzicht geeft inzicht in de 
kennislacunes over aanbevolen strategieën voor LH in de preventie van urologische 
complicaties. Deze kennislacunes kunnen een goed uitgangspunt zijn voor beter 
opgezette en grotere studies. 

In Hoofdstuk 6 beschrijven we de resultaten van een gestructureerde consensus 
procedure die werd uitgevoerd onder internationale experts in het uitvoeren van de 
LH. Het doel van deze procedure was het verkrijgen van consensus in aanbevelingen 
over preventieve strategieën voor de uitvoering van LH. Welke technieken moeten 
worden toegepast onder welke condities en in welke situatie om ureterletsels zoveel 
mogelijk te voorkomen? En zijn er nog aanvullende maatregelen nodig om eventueel 
ontstane ureterletsel vroegtijdig op te sporen? 

De experts werden geselecteerd volgens vaste criteria op basis van hun 
chirurgische ervaring en hun wetenschappelijke publicaties op het gebied van 
urologische complicaties tijdens de LH. Van de 40 geselecteerde experts waren 20 
bereid om deel te nemen aan Delphi procedure. In totaal hebben 14 experts drie 
ronden volledig meegewerkt en alle vragenlijsten ingevuld. In 40 van de 64 (63%) 
voorgestelde aanbevelingen werd consensus bereikt op het gebied van aanbevolen 
onderwijs, instrumenten, de benodigde leercurve, noodzaak voor herstellen van 
eventueel verstoorde anatomie en op het gebruik van diagnostische testen om 
urologische complicaties vroegtijdig te herkennen.

Concluderend bleek de Delphi techniek een bruikbaar middel om consensus te 
bereiken op het gebied van preventie van urologische complicaties tijdens de LH en 
werd in de meerderheid van de voorgestelde aanbevelingen consensus bereikt.

In Hoofdstuk 7 zijn alle geïdentificeerde ureterletsels in Nederland die tijdens een 
LH voor een benigne indicatie zijn ontstaan, geanalyseerd om patiënt- en operateur 
gerelateerde risico factoren te identificeren. Vijfennegentig gynaecologen die 
laparoscopische hysterectomieën verrichten werden gevraagd of ze ureterletsels 
tijdens de LH in hun kliniek wisten te benoemen. Nadat de ureterletsels waren 
beschreven, werden gestructureerde vragenlijsten doorgenomen ter identificatie van 
voorspellende factoren voor de oorzaak van de letsels. In een periode van 20 jaar 
werden 41 ureterletsels vastgesteld in 37 patiënten (4 dubbelzijdige ureterletsels). De 
vragenlijst kon volledig worden ingevuld in 31 casus. Voorspellende factoren werden 
retrospectief geïdentificeerd en onderverdeeld in drie categorieën: patiënt gerelateerd 
(o.a. diep infiltrerende endometriose, intraligamentair gelegen myomen) (n=18), 
operateur gerelateerd (onvoldoende ervaring en/of operatie techniek) (n=16), of beide 
(onvoldoende ervaring en gecompliceerde casus) (n=8). Alle casus werden getoetst aan 
de preventieve aanbevelingen zoals beschreven in de Delphi procedure onder experts. 
In totaal was in 48.4% van deze casus minimaal één van de recent geformuleerde 
preventieve aanbevelingen niet uitgevoerd of was er sprake van risicoverhogende 
factoren. Meerdere ureterletsels werden beschreven waarbij zowel de operateur als 
de assisterende operateur minder dan 30 laparoscopische hysterectomieën hadden 
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uitgevoerd. Andere risicoverhogende factoren waren onvoldoende toegepaste 
operatieve technieken. De gemiddelde tijd tot het vaststellen van een ureterletsel was 
29 dagen. Slechts één ureterletsel werd tijdens de LH vastgesteld.

In Hoofdstuk 8 worden de algemene conclusies, de interpretaties van de gevonden 
resultaten, en de tekortkomingen in dit proefschrift beschreven. Ondanks het feit dat 
er veel hysterectomieën per jaar worden uitgevoerd, is er weinig wetenschappelijke 
onderbouwing ten aanzien van operatieve technieken, instrumentarium en 
noodzakelijke expertise ter preventie van ureterletsels tijdens het uitvoeren van de LH. 
Uit het eerste systematische literatuur overzicht over coagulatie instrumenten blijkt dat 
er geen andere RCT’s zijn verricht behoudens de twee gerandomiseerde studies die 
in deze thesis beschreven worden, waarin verschillende coagulatie instrumenten bij 
laparoscopische gynaecologische ingrepen met elkaar vergeleken worden. Behalve 
de conclusie dat het plaatsen van ureterkatheters op routine basis tijden een LH 
onnodig is, kunnen er geen algemene conclusies getrokken worden in relatie tot de 
andere aanbevelingen, zoals ureter dissectie technieken, vroegtijdig onderbinden en 
coagulatie van de uteriene vaatsteel en het gebruik van verschillende instrumenten 
om ureterletsels te voorkomen. Ze zijn immers onvoldoende bestudeerd.

De belangrijkste conclusie is dat er te weinig onderzoek is uitgevoerd van voldoende 
kwaliteit, ondanks wereldwijde implementatie van de LH. Voor het invullen van de 
geïdentificeerde kennishiaten is meer wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk, met 
aandacht voor instrumentarium en minimale chirurgische vereisten om goed gefundeerde 
richtlijnen te ontwikkelen voor de uitvoering van hysterectomieën. Deze informatie is nodig 
om de opleiding van LH uitvoerende operateurs te verbeteren en onnodige (urologische) 
complicaties terug te dringen. Uiteraard dient ook speciale aandacht besteed te worden 
aan de indicatiestelling. Immers, het voorkomen van onnodige hysterectomieën zal ook 
bijdragen aan het voorkomen van gerelateerde complicaties.
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