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CHAPTER 11
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Samenvatting, conclusies en vooruitzicht

Samenvatting
HOOFDSTUK 1
Binnen de algemene heelkunde is de liesbreukcorrectie de meest uitgevoerde operatie.
Pas in de tweede helft van de 19e eeuw zijn er operatietechnieken ontwikkeld met
redelijke resultaten. De mate van succes van een liesbreukoperatie werd vanaf dat
moment volledig bepaald door het wel of niet optreden van een recidief breuk. Sinds
de introductie van de synthetische mat halverwege de vorige eeuw kon een liesbreuk
zogenaamd “tension free” dat wil zeggen spanningsloos gecorrigeerd worden, hetgeen
uiteindelijk tot een dusdanig spectaculaire daling in het recidiefpercentage geleid heeft,
dat het recidief per se tegenwoordig niet meer zo’n belangrijk issue is. Hierdoor is wel een
andere complicatie aan het licht gekomen, die het laatste decennium de nodige aandacht
geniet: chronische postoperatieve inguinale pijn (CPIP). Ondanks de in de literatuur
genoemde grote variatie betreffende de incidentie van CPIP (1-50%) is er consensus dat
deze complicatie een substantieel probleem betekent binnen de liesbreukchirurgie. Los
van alle overige potentiële oorzaken voor CPIP, is de rol van de drie inguinale zenuwen
in het kader van het correct uitvoeren van de operatietechniek cruciaal.
Dit proefschrift focust op verschillende aspecten van CPIP, waaronder de speciale rol
van de inguinale zenuwen. Met name zijn de volgende vragen geformuleerd:
•

In hoeverre is de algemeen chirurg zich bewust van het probleem CPIP?

•

Wat is het peroperatieve beleid met betrekking tot de inguinale zenuwen: dienen
deze geïdentificeerd te worden om deze vervolgens te sparen, alle of selectief
door te nemen?

•

Is het mogelijk de anatomie van het lieskanaal binnen bepaalde zones te
definiëren om zenuw-identificatie te faciliteren?

•

Is met voldoende anatomische kennis ‘zenuwbewuste’ liesbreukchirurgie
praktisch haalbaar binnen de dagelijkse praktijk?

•

Is er een rol weggelegd voor een nieuwe operatietechniek, die mogelijk de kans
op zenuwbeschadiging reduceert zonder dat dit het recidiefpercentage verhoogt?

•

Hebben ‘dedicated’ breukchirurgen, zogenaamde “herniologen”, betere
resultaten dan de algemeen chirurg wat CPIP betreft?

•

Bestaat er in het CPIP-onderzoek uniformiteit als het gaat om het meten van
parameters en het verzamelen van data?

•

Hoe moet CPIP gemanaged worden?
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HOOFDSTUK 2
Hoofdstuk 2 adresseert het feit dat CPIP alleen voor een groot deel verantwoordelijk
is voor de aan liesbreukchirurgie gerelateerde morbiditeit. Er werd onderzoek gedaan
naar eventuele verschillen tussen de lege artis-Lichtensteinplastiek en Lichtensteinoperaties zoals die in de dagelijkse praktijk worden uitgevoerd. In februari 2005 zijn
1374 chirurgen en Nederlandse chirurgen in opleiding geënquêteerd om dit te evalueren.
Het doel was na te gaan of de geënquêteerden zich aan de operatiestappen hielden zoals
die door de Lichtenstein-kliniek zijn geformuleerd.
Meer dan de helft van de chirurgen bleek zich niet aan de CPIP-preventieve
operatiestappen te houden. Ook werd grote variatie gevonden in hoe er peroperatief
met de lieszenuwen werd omgegaan. Chirurgen, die een hoog volume liesbreuken
opereerden bleken zich meer aan de richtlijnen te houden. Geconcludeerd werd dat er
een substantiële discrepantie bestaat tussen hoe de Lichtenstein-procedure bedoeld is
en hoe deze wordt uitgevoerd, met name wat betreft de operatiestappen. Deze grote
discrepantie zou een belangrijke rol kunnen spelen in het ontstaan van CPIP.
HOOFDSTUK 3
Het thema van Hoofdstuk 3 is om na te gaan of na peroperatieve identificatie van de
inguinale nervi het sparen danwel het gecontroleerd klieven van deze zenuwen van
invloed is op het ontstaan van CPIP. Hiervoor is een systematic review van de literatuur
uitgevoerd om studies te identificeren die zich focussen op het peroperatieve zenuwbeleid.
Gebaseerd op drie gerandomiseerde studies bleek er geen verschil tussen preservatie en
neurectomie wat betreft de incidentie van CPIP te bestaan. Twee cohortstudies suggereren
dat identificatie van de zenuwen een veel lager percentage CPIP oplevert dan wanneer
deze peroperatief niet proactief worden opgezocht. In een andere cohortstudie werd
een significant verschil gerapporteerd in het voordeel van identificatie en facultatieve
pragmatische neurectomie van de genitale tak van de nervus genitofemoralis ten opzichte
van geen identificatie. Het lijkt hiermee raadzaam om tijdens een liesbreuk operatie de
inguinale zenuwen te identificeren. Het vervolgens sparen of klieven van de zenuwen
levert volgens de literatuur gelijke resultaten op.
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HOOFDSTUK 4
Dit hoofdstuk focust op het potentiële voordeel van zenuwidentificatie tijdens open
liesbreukcorrectie. De suggestie wordt geopperd dat dit met minder CPIP gepaard gaat.
Het beschreven onderzoek had tot doel de chirurgische anatomie van het lieskanaal
dusdanig in zones te definiëren dat de operateur aan de hand hiervan eenvoudig alle
inguinale zenuwen zou kunnen traceren. Door middel van dissectie van 18 gebalsemde en
ongebalsemde menselijke lichamen werd de anatomie voor alle drie nervi (met inbegrip
van de genitale tak van de nervus genitofemoralis) in kaart gebracht.
De uitkomst was dat de nervus iliohypogastricus, horizontaal en ventraal van de
musculus obliquus internus verlopend, gemiddeld 3.8 cm (2.5-5.5 cm) craniaal van de
annulus externus te identificeren was. Indien aanwezig, verloopt de nervus ilioinguinalis
parallel aan en ventraal van de funiculus en dorsaal van de aponeurosis van de musculus
obliquus externus. Lastiger was de identificatie van de genitale tak van de nervus
genitofemoralis. Deze bleek laterocaudaal van de annulus internus te verlopen.
Gebaseerd op deze nieuwe identificatiezones moet ‘zenuwbewuste’ liesbreukchirurgie
praktisch goed mogelijk zijn. Om dit te bevestigen was verder klinisch onderzoek nodig
om de feasibilty in de dagelijkse praktijk te toetsen.
HOOFDSTUK 5
Het in hoofdstuk 4 gewenste klinische onderzoek krijgt een vervolg in hoofdstuk 5. Als
peroperatieve zenuwidentificatie zou bijdragen aan een lagere incidentie van CPIP, is het
op zijn minst opvallend dat de gemiddelde Nederlandse chirurg zijn operatietechniek
hier niet op aangepast heeft. Het vermoede gegeven dat één en ander te complex zou zijn
of dat het identificatieproces te tijdrovend zou zijn, zouden wellicht argumenten kunnen
zijn. In deze studie werd de klinische haalbaarheid van peroperatieve zenuwidentificatie
tijdens de Lichtenstein-procedure onderzocht en de extra operatietijd gemeten.
Veertig patienten werden door 4 op de snijzaal getrainde chirurgen afkomstig uit
4 verschillende centra geopereerd. De studie liet zien dat de nervi ilioinguinalis en
iliohypogastricus elk binnen 1 minuut geidentificeerd konden worden. De identificatie
van de genitale tak was beduidend moeilijker, maar de zenuw kon meestal toch binnen
2 minuten gevonden worden. Identificatie van de vena cremasterica, parallel verlopend
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aan de genitale tak, als landmark is daarentegen eenvoudiger. De incidentie van grote
anatomische variaties was laag. Vijfentwintig procent van de nervi ilioinguinalis kon
echter niet geidentificeerd worden. Bij 5 patiënten werd de nervus ilioinguinalis bij
standaard operatiestappen beschadigd. Deze resultaten laten zien dat een drie-nerviidentificerende Lichtenstein-procedure bij sufficiënte anatomische kennis van de
operateur praktisch goed uitvoerbaar en niet tijdrovend was. Gezien het feit dat er
maar weinig anatomische variaties voorkomen is basale anatomische kennis van de
anatomie afdoende. Deze procedure helpt de chirurg zenuwschade tijdens een open
liesbreukcorrectie te voorkomen danwel te herkennen. In dat laatste geval wordt
de operateur de kans geboden om een correcte neurectomie uit te voeren, hetgeen te
prefereren is boven het in situ laten van een beschadgde zenuw.
HOOFDSTUK 6
In dit hoofdstuk wordt een nieuwe operatietechniek voor liesbreuk opgevoerd, die in
theorie de incidentie van CPIP zou kunnen verminderen. Sinds de prothetische mat in de
liesbreukchirurgie wordt gebruikt, zijn de meeste technische innovaties gericht geweest
op het voorkomen van CPIP in plaats van het reduceren van het recidiefpercentage,
dat inmiddels acceptabel (<5%) geworden was. Tegenwoordig zijn de meest toegepaste
technieken de Lichtenstein-hernioplastiek en de totale extraperitoneale procedure
(TEP). Beide technieken hebben hun specifieke nadelen i.e. respectievelijk potentiële
zenuwschade en de noodzaak van algehele anesthesie betreft. In deze studie werden
de resultaten geëvalueerd van een nieuwe techniek, die de zenuwen ontziet en die niet
obligaat onder narcose hoeft te worden uitgevoerd: trans rectus sheath extraperitoneal
procedure (TREPP). Tussen 2006 en 2010 werden in totaal 1000 patiënten met
een liesbreuk behandeld met behulp van TREPP. Een vragenlijst gericht op pijn,
sensibiliteitsveranderingen, patiënttevredenheid en recidief liesbreuk werd naar alle
patiënten verzonden. De vragenlijst werd door 923 patiënten ingevuld. Bijna 90% van
de patiënten hadden sinds de operatie geen enkele pijn ondervonden; 8% rapporteerde
nog wel enige pijn, maar wel minder dan dat het preoperatief het geval was en 2% van
de patiënten had postoperatief meer klachten dan ervoor. 1% had een recidief en 3%
twijfelde eraan of de breuk was teruggekomen. Verminderde sensibiliteit ter hoogte van
het litteken, scrotum en dijbeen werd in respectievelijk 12,4, 1,4 en 1,5% van de patiënten
genoemd. 97,4% van de patiënten was tevreden met de uitkomst van de operatie. Voor de
gevonden waarden maakte het niet uit in welke periode de patiënten waren geopereerd.
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Op basis van deze resultaten kan er gesteld worden dat TREPP zich bewezen heeft als
een praktisch goed en veilig uitvoerbare nieuwe techniek met uitstekende resultaten. De
vervolgstap zou een RCT moeten zijn, waarbij TREPP met gouden standaard technieken
vergeleken zal worden.
HOOFDSTUK 7
In Hoofdstuk 7 wordt getracht een relatie te vinden tussen chirurgische expertise en
de incidentie van CPIP bij de Lichtenstein-procedure. In andere onderdelen van de
chirurgie werd reeds een correlatie tussen volume en uitkomst aangetoond.
Door middel van een systematic review van de literatuur werden alle RCT’s aangaande
dit onderwerp tegen het licht gehouden, waarbij de resultaten van experts en niet-experts
met elkaar vergeleken zijn.
Uit 16 studies werden uiteindelijk 3086 patiënten na een Lichtenstein-operatie
gedestilleerd. De incidentie van CPIP bij experts varieerde van 7 tot 12 % en bij nietexperts van 18 tot 39%.
Door de heterogeniteit van de data en het datamanagement in de verschillende studies,
waarop Hoofdstuk 8 verder zal inhaken, kon geen significantie worden aangetoond,
maar dat experts betere resultaten hebben was wel zeer aannemelijk.
HOOFDSTUK 8
De afgelopen jaren zijn veel studies gedaan om chirurgisch-technische aanpassingen
en hun eventuele CPIP-verlagende effect te onderzoeken. Dit hoofdstuk analyseert
de methodologie van de beschikbare literatuur aangaande CPIP om te evalueren of
de uitkomsten betrouwbaar, reproduceerbaar, valide en onderling te vergelijken zijn.
Hiervoor is een systematic review van de literatuur uitgevoerd om alle RCT’s met
betrekking tot CPIP in kaart te brengen.
Studie-opzetten werden gecontroleerd op de aanwezigheid van een definitie van CPIP,
de meetmethoden die gebruikt zijn om CPIP te kwalificeren en te kwantificeren en
een minimale follow-up van 6 maanden. 80 studies werden geïdentificeerd: in 66%
van de studies werd CPIP door gevalideerde tests gemeten, waarbij er 33 verschillend
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meetinstrumenten werden geïdentificeerd. In 40% van de studies werden gevalideerde
toetsen gebruikt om zowel pijnintensiteit (PI) als de impact van CPIP op het dagelijks
leven, in 41% werd alleen de pijnintensiteit gemeten en in 4% alleen kwaliteit van leven
(QoL). In 15% werden sowieso geen gevalideerde meetmethodes gebruikt. De VAS was
de meest gebruikte test voor het meten van PI (73%) en de SF36 voor QoL (19%). In
15% was het onduidelijk hoe CPIP gemeten was, omdat hierover of helemaal geen (9%)
of nauwelijks (6%) informatie gegeven werd. In 45% was een uitgangswaarde voor PI
en/of QoL aangegeven. In 75% van de studies was er een follow-up van minimaal 1 jaar.
Op basis van deze reviews konden helaas geen definitieve aanbevelingen worden gedaan
gezien het feit dat er van een te grote heterogeniteit in definities en meetmethodes sprake
was om studies onderling goed te kunnen vergelijken. Er bestaat dan ook grote behoefte
aan uniforme meetmethodes en definities voor CPIP om uit vergelijkende studies
hoogwaardige bewijsvoering voor eventueel CPIP-reducerende operatietechnieken te
verkrijgen.
HOOFDSTUK 9
Dit hoofdstuk focust op het gebrek aan richtlijnen voor het beleid bij CPIP. Een
studie werd uitgevoerd met als doel een door experts geaccordeerde beslisboom voor
het therapeutisch beleid bij CPIP te formuleren. Om dit te realiseren werd een groep
chirurgen, die als liesbreuk-experts worden beschouwd, geconsulteerd om een algoritme
te ontwerpen. Met behulp van de Delphi-methode werd getracht om voor iedere
tussenstap consensus te verkrijgen om zo uiteindelijk tot het expert-algoritme te komen.
Met de input van 28 internationale experts werd een dergelijk stroomdiagram met een
stapsgewijze aanpak voor het beleid bij CPIP inderdaad gecreëerd. Over het uiteindelijke
algoritme bestond er bij 26 van de 28 experts consensus. Hoewel 1 participant zich
met het eindproduct niet kon verenigen en 1 expert in de eindfase van de studie niets
meer traceerbaar was, kan dit model desalniettemin als leidraad dienst doen bij het
diagnosticeren, managen en behandelen van CPIP. Als een aanvankelijke expectatieve
fase van een aantal maanden geen soelaas heeft geboden, is een multidisciplinaire
aanpak aangewezen en dient het pijnteam geraadpleegd te worden. Farmacologische,
gedragsgerichte en invasieve behandelmodaliteiten zoals zenuwblokkades spelen hierin
een belangrijke rol. Wanneer deze conservatieve maatregelen falen moet chirurgisch
ingrijpen overwogen worden: triple neurectomie bij neuropatische pijn, correctie van
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een recidief liesbreuk of excisie van een meshoma zijn dan de mogelijke scenario’s.
Chirurgen met weinig ervaring met dit type ingrepen moeten niet aarzelen hun patiënten
door te verwijzen naar ervaren liesbreukchirurgen.

Conclusies
Uit de verschillende onderzoeken zoals in dit proefschrift vermeld kunnen een aantal
conclusies worden getrokken en aanbevelingen gedaan:
•

CPIP is tegenwoordig de belangrijkste complicatie van liesbreukchirurgie en
moet herkend en fundamenteel begrepen worden door de operateurs, die dit
type chirurgie bedrijven.

•

Er bestaat een substantieel verschil tussen de lege artis-Lichtenstein-procedure
en de toepassing van deze techniek in de dagelijkse praktijk.

•

Liesbreukchirurgie zou “zenuwbewust” uitgevoerd moeten worden en het
verloop van de drie inguinale zenuwen moet peroperatief herkend worden om
de kans op CPIP te verminderen.

•

Een drie-nervi-identificerende Lichtenstein-procedure is niet alleen nuttig in
theorie, maar ook in de dagelijkse praktijk goed uitvoerbaar en niet-tijdrovend,
als de chirurg tenminste over adekwate anatomische kennis beschikt.

•

TREPP is een uitstekende, nieuwe operatietechniek voor liesbreuken en heeft
voordelen boven de gouden standaard technieken Lichtenstein en TEP, ook als
het om CPIP gaat.

•

De stelling dat expert-chirurgen of zogenaamde ‘herniologen’ minder CPIP
veroorzaken is zeer waarschijnlijk juist.

•

Er is behoefte aan consensus als het gaat om de definitie en meting van CPIP
binnen klinische trials; tot nu toe is het uitvoeren van adekwate meta-analyses
aangaande dit onderwerp door de grote heterogeniteit niet goed mogelijk.

•

CPIP kan in de dagelijkse praktijk efficiënt geadresseerd worden door middel
van een algoritmische aanpak door een algemeen chirurg. Voor optimale
behandeling is een multidisciplinaire aanpak met inbegrip van het pijnteam aan
te bevelen.

•

Chirurgische behandeling van CPIP dient te worden uitgevoerd door een
‘hernioloog’.
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Vooruitzichten
Dit proefschrift moet worden beschouwd als een stukje van de CPIP-puzzle en zal
hopelijk bijdrage aan de awareness onder chirurgen voor dit probleem.
Toch is awareness per se niet genoeg. Dit manuscript illustreert dat er voorlopig nog vele
uitdagingen bij het voorkomen en managen van CPIP blijven bestaan.
De beschreven studies bieden diverse openingen voor vervolgonderzoek: bijvoorbeeld
een RCT, waarin TREPP wordt vergeleken met de gouden standaard technieken spreekt
voor zich. Voor een dergelijke studie en andere toekomstige studies aangaande dit
onderwerp is het dan wel van belang dat er uniforme afspraken binnen de internationale
beroepsverenigingen gemaakt worden als het gaat om het meten, monitoren en
definiëren van CPIP. Hiervoor is het belangrijk dat de pijndeskundigen bij uitstek t.w.
de anesthesiologen, structureel bij dergelijke studies betrokken worden. In feite zou
een algoritme zoals beschreven in hoofdstuk 9, ontworpen vanuit anesthesiologisch
perspectief, geen overbodige luxe zijn. De achilleshiel van het chirurgisch algoritme
is dat de tussenstap “PAIN TEAM” eigenlijk voorlopig nog een black box is en moet
worden beschouwd als een complexe beslisboom op zichzelf.
Ook de stelling dat experts minder CPIP veroorzaken dan algemeen chirurgen verdient
nader onderzoek. In dat kader zou een registratiesysteem voor liesbreukoperaties
zoals het vigerende registratiesysteem van de European Hernia Society (EuraHS) voor
buikwandbreuken zeker op korte termijn ontwikkeld en geïmplementeerd moeten
worden. Zo moeten ook trainingmodules voor assistenten in opleiding tot chirurg door
dedicated ‘herniologen’ ontwikkeld en gestimuleerd worden.
Of er een tijd komt dat alle liesbreuken wereldwijd door ‘herniologen’ in focused
factories geopereerd zullen worden is nog maar de vraag, zeker als men zich het enorme
volume operaties realiseert. Wat de term ‘hernioloog’ betreft, wordt deze regelmatig in
dit schrijven gebezigd, maar het concept is nog niet verder gespecificeerd. Binnen deze
context is het belangrijk dat na de eerste versie van de richtlijn “Liesbreuk” uit 2004
er in de nabije toekomst door de werkgroep Buikwandchirurgie van de Nederlandse
Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie, niet alleen goed wordt nagedacht over
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de te adviseren operatietechnieken, maar ook over de eisen, waaraan breukchirurgen
zouden moeten voldoen. In dat verband zou buikwandchirurgie in de naaste toekomst
al als een op zich zelf staande specialisatie moeten worden beschouwd met bijbehorende
certificering.
Uiteraard vormt een gedegen anatomische kennis en het “zenuwbewust” kunnen
opereren de basis voor adekwate liesbreukchirurgie. In het kader van een solide en
gestructureerde “before the job training” zouden assistenten hierin getraind en getoetst
moeten worden. Daar waar het anatomisch onderwijs binnen de studie geneeskunde de
laatste decennia tot een absoluut minimum beperkt is, zal er hiervoor dus extra in de
eerste opleidingsjaren gecompenseerd moeten worden.
Tenslotte zijn twee belangrijke onderwerpen niet in dit proefschrift aan de orde gekomen:
de rollen namelijk, die de meshprothese en de patiënt spelen in geval van CPIP.
Met betrekking tot de etiologie van CPIP wordt in het onderliggende proefschrift hier
het zwaartepunt op de chirurgisch-technische aspecten gelegd: “zenuwbewust” opereren
en de mat correct zonder plooien positioneren om meshoma-vorming te voorkomen. De
vraag is echter legitiem of een correct geplaatste mat op zichzelf nog steeds CPIP zou
kunnen veroorzaken. Gebaseerd op de klinische ervaringen van de auteurs is dit vooral
een retorische vraag: het is dus allesbehalve uitgesloten dat dit in een organisch model
geplaatste stukje plastic pijn kan genereren. Bij het introduceren van nieuwe meshes
zouden de betreffende producenten dan ook een veel meer uitgebreide specificatie dan
nu moeten bijleveren op welke wijze de mat reageert op het omliggende weefsel, zenuwen
in het bijzonder.
Sinds de Lichtenstein-plastiek zijn matloze technieken uit zwang geraakt vanwege hun
hogere recidiefpercentages, maar de vraag is of dit argument nog steeds valide kan zijn,
nu vanuit de verschillende watchful waiting trials bekend is dat het bezit van een liesbreuk
geen tikkende tijdbom betekent, maar waarbij het vooral draait om comfort danwel
discomfort: een pijnloos recidief is te verkiezen boven een pijnlijke liesregio zonder
breuk met een mat in situ. Een zorgvuldig opgezette RCT, die de gouden standaard
technieken vergelijkt met de matloze Shouldice plastiek met de betrokkenheid van alleen
expert chirurgen in alle groepen en met CPIP als primair eindpunt zou uiteindelijk de
Heilige Graal kunnen zijn.
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Het controversiële onderwerp van de integrale typologie van de CPIP-patiënt is tot nu
toe grotendeels binnen het chirurgisch onderzoek vermeden of heeft in ieder geval geen
plaats gehad. Hoewel CPIP in dit proefschrift op pragmatische wijze als een logisch
gevolg van een aantal potentiële goed beschreven oorzaken voorgespiegeld wordt,
zou het toch ook interessant zijn om eveneens de verschillende persoonlijkheid- en
karakterstructuren van deze patiëntencategorie te bestuderen.
Ter afronding heeft de titel van dit proefschrift de optimistische lezer wellicht op het
verkeerde been gezet: CPIP is nog steeds een actueel probleem binnen de liesbreukchirurgie
en zal dat nog wel even blijven. Dit onderzoek probeert aan te geven dat verdieping de
weg is om te gaan. Echter, met de conclusies van dit proefschrift dat verdieping zowel
voor de onderzoeker als de behandelaar de weg is om te gaan, kan vanaf nu gesteld
worden: GRIP OP CPIP!
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