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SAMENvATTING
Door de introductie van de kijkoperatie (laparoscopie) is het voor veel ingrepen niet langer 

nodig om grote incisies in de buikwand te maken. Allereerst wordt de buik geïnsuffleerd met 

CO2 en daarna worden er via een aantal kleine incisies werkkanalen (trocars) ingebracht. 

Doordat de buik nu gevuld is met gas, is er voldoende ruimte om veilig te kunnen opereren. 

Bijna alle buikoperaties kunnen tegenwoordig via een kijkoperatie worden uitgevoerd.

Een kijkoperatie biedt vele voordelen voor de patiënt, namelijk: sneller herstel, minder pijn, 

een beter cosmetisch resultaat en minder wondgerelateerde complicaties.

Hoofdstuk 1 is een algemene introductie. Nieuwe technieken, die toenemend minder invasief zijn , 

worden hier geïntroduceerd. Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery (NOTES) betekent dat 

er een kijkoperatie wordt verricht door een reeds bestaande lichaamsopening zoals mond, vagina of 

rectum. Een andere techniek is de Single-Port (SILS), waarbij er via één kleine incisie een poort met 

meerdere werkkanalen kan worden ingebracht. Deze incisie is meestal in de navel. 

Van beide procedures wordt gedacht dat ze aanvullende voordelen bieden voor de patiënt op 

het vlak van cosmetiek, herstel en wondgerelateerde complicaties.

De introductie van deze technieken in Nederland gaat tot nu toe langzaam. Daarvoor zijn 

meerdere redenen, namelijk een hogere moeilijkheidsgraad van de operatie en daarmee 

angst voor toename van perioperatieve complicaties en de trage ontwikkeling van speciaal 

ontwikkelde instrumenten voor deze ingrepen.

Hoofdstuk 2 beschrijft een retrospectieve studie waarin 60 SILS galblaasoperaties vergeleken 

worden met 60 normale kijkoperaties van de galblaas. De SILS benadering bleek een veilige en 

een goed uit te voeren operatie met vergelijkbare complicaties ten opzichte van de standaard 

kijkoperatie van de galblaas. 

Eén jaar later hebben we het gebruik van de SILS techniek uitgebreid en toegepast voor 

operaties van de dikke darm. In Hoofdstuk 3 beschrijven wij de resultaten van onze eerste 50 

opeenvolgende dikke darm operaties met deze techniek. In hoofdstuk 4 wordt een studie 

beschreven waarin de SILS techniek vergeleken wordt met de standaard kijkoperatie van de 

dikke darm. Deze studie werd gedaan in samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis. 

Er werd met name gekeken naar korte termijn resultaten en hierin werden geen significante 

verschillen gezien. In beide artikelen werd de SILS techniek toegepast op dikke darm chirurgie 

zonder dat er sprake was van grote peroperatieve problemen. In onze ogen is de kijkoperatie 

via de SILS techniek daarom een veilige en goed uitvoerbare procedure, indien deze wordt 

uitgevoerd door een chirurg met ervaring in kijkoperaties. 

In hoofdstuk 5 beschrijven we de techniek van een transvaginale galblaasoperatie. Dit is de 

eerste NOTES operatie die op grotere schaal in ons land wordt toegepast. Er wordt nog wel 

één kleine incisie van 5 mm in de navel gemaakt, maar die is niet zichtbaar voor de patiënt. 

Hoofdstuk 6 is een meer gedetailleerd verslag van de uitkomsten bij vrouwen na de eerste 50 

transvaginale galblaasoperaties. De cosmetische resultaten werden als zeer goed ervaren, er is 

immers geen zichtbaar litteken op de buik. Tevens bleek de techniek goed en veilig toepasbaar. 

Hoofdstuk 7 vergelijkt drie verschillende technieken voor een galblaasoperatie, namelijk 
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NOTES, SILS en de standaard kijkoperatie. Negentig patiënten werden vergeleken waarbij 

een aantal karakteristieken zoals leeftijd en body mass index gelijk waren. Zoals verwacht 

bleken de SILS en vooral de NOTES procedure een veel beter cosmetisch eindresultaat te 

geven. Daarentegen werd een normale kijkoperatie iets sneller uitgevoerd. Andere klinische 

uitkomsten waren niet siginificant verschillend.

In hoofdstuk 8 beschrijven we de toepassing van een SILS poort via de anus. In deze studie werd 

met name gekeken naar de toepasbaarheid van deze poort voor transanale ingrepen. Bij 12 patiënten 

werden poliepen in de endeldarm met deze benadering verwijderd met zeer bemoedigende 

resultaten. Het lijkt dan ook een techniek welke op grotere schaal kan worden toegepast.

Hoofdstuk 9 beschrijft een nieuw concept voor het verwijderen van de endeldarm. Het betreft 

een operatie die wereldwijd nog maar door enkele ziekenhuizen wordt uitgevoerd. Middels 

een transanale benadering wordt de gehele endeldarm en bijbehorend weefsel (mesorectum) 

losgemaakt door gebruik te maken van een SILS poort in de anus. Vervolgens wordt er ook 

een deel van de operatie verricht via een 2e SILS poort in de buik. Uiteindelijk wordt dan het 

hele preparaat via de anus verwijderd. Vijf patiënten met endeldarmkanker werden succesvol 

behandeld middels deze techniek. Wij denken dat deze techniek toegevoegde waarde heeft in 

de toekomstige behandeling van endeldarmkanker.
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