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Kort iets over mijzelf

• Geboren en getogen Groninger

• In 2006 begonnen met studie Geneeskunde in Utrecht
• In 2012 afgestudeerd en begonnen als basisarts
• In 2015 begonnen met opleiding tot uroloog in Nijmegen

• In 2019 begonnen met promotie-traject over bijnier operaties
• In 2021 opleiding tot uroloog afgerond

• Momenteel werkzaam als fellow bij de kinderurologie in het Radboudumc
• Hiernaast bezig met mijn promotietraject

• Titel proefschrift: Verbeteren van de kwaliteit van leven na een kijkoperatie van de bijnier



Introductie (I)
• Klein endocrien orgaan (klier) dat vlak boven de 

nier ligt (5 x 3 x 1cm)

• Gelegen in het “retroperitoneum”

• Produceert verschillende hormonen:
• Aldosteron→ zout

• Cortisol → suiker/stress
• Testosteron→mannelijk hormoon
• (nor)adrenaline → stress



Een klein orgaan met grote impact

• Verschillende ziektebeelden van de bijnier:

• Teveel aldosteron (primair hyperaldosteronisme, ziekte van Conn) → hoge bloeddruk, uitgebreide 
symptomen

• Teveel cortisol (syndroom van Cushing) → uitgebreide symptomen

• Teveel testosteron (adrenogenitaal syndroom)
• Teveel (nor)adrenaline (feochromocytoom)
• Te weinig hormonen (ziekte van Addison / Addisonse crisis)

• Kwaadaardige tumoren van de bijnier / uitzaaiingen

• Sommige ziektebeelden goed met medicijnen te behandelen
• Maar voor andere ziektebeelden is een operatie nodig

Foto uit presentatie dr. Feelders, endocrinoloog ErasmusMC



Operatie van de bijnier (I)

• Doel van de operatie: verwijderen van de bijnier op een veilige manier voor de patiënt

• Daarbij is het belangrijk om de “schade” van de operatie zo beperkt mogelijk te houden

• Verschillende manieren op de bijnier te verwijderen:

• Open operatie
• Kijkoperatie via de buik (laparoscopie)
• Kijkoperatie via de rug (retroperitoneoscopie)

• Elke patiënt is uniek en hierop wordt de keuze aangepast



Open operatie

• Vroeger was dit de “gouden standaard”

• Momenteel met name voor grote, kwaadaardige tumoren
• Verschillende incisies mogelijk afhankelijk van ervaring operateur / grootte tumor

tumor



Kijkoperatie via de buik (laparoscopie)

• Patiënt ligt op de zij

• 3 – 4 kleine incisies om toegang te krijgen tot de buikholte
• Huidige “gouden standaard” voor goedaardige bijniertumoren



Kijkoperatie via de buik (laparoscopie)



Kijkoperatie via de buik (laparoscopie)

• Kort filmpje



Kijkoperatie via de rug (retroperitoneoscopie)

• Operatie in buikligging

• 3 incisies in de rug
• Directe toegang tot het “retroperitoneum”



Kijkoperatie via de rug (retroperitoneoscopie)

• Filmpje retroperitoneoscopie



Wat betekent dit voor de patiënt?

• Kijkoperatie heeft veel voordelen voor de patiënt ten opzichte van een open operatie*:

• Minder complicaties
• Minder bloedverlies
• Minder pijn

• Kortere opnameduur
• Betere cosmetiek

• Daarom is dit momenteel de gouden standaard voor goedaardige bijniertumoren!

• Maar moet er dan via de rug of via de buik geopereerd worden?

• Afhankelijk van de ervaring van de chirurg en van elke individuele patiënt!

* 2020 Li et al. Eur J Surg Oncol



Kijkoperatie via de rug of via de buik?

• Hier is veel onderzoek naar verricht

• Grote vergelijkende studie voordeel bij operatie via de rug t.a.v.:*
• Kortere operatieduur
• Minder bloedverlies

• Minder postoperatieve pijn
• Sneller herstel
• Geen buikwandbreuken

• Met name bij dubbelzijdige tumoren

• Maar:

• Geselecteerde patiëntengroep
• Kan een technisch uitdagende operatie zijn

* 2014 Barczyński et al. Ann of Surg



Wanneer kom ik dan in aanmerking voor een 
kijkoperatie via de rug?

• Behandelend uroloog / chirurg moet ervaring hebben met deze techniek

• Verder zijn er enkele patiëntgebonden factoren:
• BMI <35 kg/m2

• Tumorgrootte <7 cm
• Goedaardige tumor



Hoe vaak worden deze operaties verricht in het 
Radboudumc?

• Sinds 2007 worden in het Radboudumc alle patiënten die een bijnieroperatie krijgen verzameld in 
een database

• Sinds 2011 wordt de kijkoperatie via de rug uitgevoerd

• Tussen 2007 en heden:
• open operaties: 60 patiënten

• Kijkoperaties via de buik: 443 patiënten
• Kijkoperaties via de rug: 319 patiënten

• In 2020 totaal 90 bijnierpatiënten geopereerd aan de bijnier (waarvan 80 met een kijkoperatie)



Zijn er vragen tot nu toe?



Wetenschappelijk onderzoek Radboudumc

• 3 promovendi die onderzoek doen bij Hans Langenhuijsen naar de bijnier

• Meerdere studies:
• Klinische studies
• Basaal wetenschappelijke studies

• Centrale vragen binnen mijn promotietraject:
• Hoe vaak hebben patiënten klachten van pijn / doof gevoel na een bijnier operaties?

• Wat is de invloed hiervan op de kwaliteit van leven?
• Voor welke patiënten is de kijkoperatie via de rug het meest geschikt? Kan het selectieproces 

verbeterd worden?

• Is er een relatie tussen zenuwletsel van de gevoelszenuw in de flank en pijn/doofheid? Zo ja, hoe 
zou de operatietechniek aangepast kunnen worden om dit te verbeteren?



Vier wetenschappelijke studies

1. Wat is de leercurve voor de kijkoperatie via de rug in een hoog-volume centrum voor minimaal

invasieve bijnieroperaties?

2. Chronische pijn en gevoelsstoornissen na een minimaal invasieve bijnier operatie: prevalentie en 

invloed op kwaliteit van leven

3. Een preoperatief keuzehulpmiddel om operatieduur te voorspellen bij patiënten die een kijkoperatie

via de rug ondergaan

4. Wat is het effect van de kijkoperatie via de rug op de subcostale zenuwen?



Studie 1:

• Wat was de leercurve van de kijkoperatie via de rug?

• Wat waren de verschillen tussen de kijkoperatie via de buik en via de rug?

2017: v Uitert et al., Surgic Endosc; Jul;31(7):2771-2775



Resultaten studie 1:

• Operatieduur nam sterk af na 40 operaties en 

stabiliseerde na 70 operaties

• Significante verschillen tussen kijkoperatie via de 

buik en via de rug t.a.v.:
• Operatieduur
• Opnameduur

• Geen verschil t.a.v. complicaties

• NB beiderzijdige ingreep nog grotere
verschillen in operatieduur!

Transabdominaal Retroperitoneaal

Bloedverlies (mL) 10 (45) 5 (5)

Operatieduur (min) 90 (39) 57 (26)

Opnameduur (dagen) 4 (2) 3 (1)



Conclusie studie 1

• Er lijkt een voordeel te zijn voor de operatie via de rug bij een geselecteerde patiëntengroep

• Gezien de leercurve van minimaal 40 operaties heeft het mijn inziens de voorkeur voor operatie in 
gespecialiseerd centrum (volumenorm)



Studie 2: chronische pijn na bijnier operatie

• Alle patiënten die een kijkoperatie ondergingen tussen jan 2007 en sept 2019 werden telefonisch en 

schriftelijk benaderd en verzocht enkele vragenlijsten in te vullen

• Primaire uitkomstmaat:

• Chronische pijn

• Secundaire uitkomstmaten:

• Lokale gevoelsstoornissen
• Kwaliteit van leven



Studie 2: chronische pijn na bijnier operatie

• Resultaten:

• Chronische pijn: 14.9%
• Gevoelsstoornissen: 15.2%
• Gemiddelde VAS-score: 3.4

• Kenmerken van pijn:
• 57% langzaam begin van de pijn VAS-score

• 45% continue pijn welke wisselt in ernst
• 66% aan geopereerde kant

• 41% gebruikt pijnstillers voor de pijn



Studie 2: kwaliteit van leven

• Kwaliteit van leven gemeten binnen 8 verschillende domeinen

• Binnen alle domeinen significant lagere kwaliteit van leven bij patiënten met chronische pijn
• Geen effect van gevoelsstoornissen op kwaliteit van leven

• Chronische pijn werd vaker gezien bij de kijkoperatie via de buik
• Gevoelsstoornissen werden vaker gezien bij kijkoperatie via de rug

• Echter, geen gerandomiseerd onderzoek dus geen definitieve conclusies uit te trekken
• “Recall bias” kan er voor zorgen dat deze getallen hoger zijn dat de werkelijkheid!



Conclusie studie 2

• Vóórkomen van chronische pijn en gevoelsstoornissen is aanzienlijk (echter mogelijk wel wat 

overschat in dit onderzoek
• Het hebben van chronische pijn heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven
• Het hebben van gevoelsstoornissen heeft géén negatieve invloed op de kwaliteit van leven



Studie 3: preoperatief keuze-hulpmiddel

• 2 routes voor een kijkoperatie: via de buik of via de rug

• Operatie via de rug lijkt voordelig te zijn t.o.v. de buik in geselecteerde patiënten

• Maar wanneer kwam je ook alweer in aanmerking voor de operatie via de rug? 

• BMI <35 kg/m2
• Tumor diameter ≤ 7 cm
• Lage verdenking maligniteit

• Echter:
• Technisch uitdagende ingreep

• Kleine werkruimte
• Potentieel risicovolle ingreep



Studie 3: preoperatief keuze-hulpmiddel

• Meerdere studies verricht naar potentiële voorspellers voor een lastige operatie:*

• BMI
• Geslacht
• Histopathologie

• Diameter tumor
• Radiologische parameters

• Wisselende resultaten
• Kleine patiënten aantallen 

• Doel van deze studie: Ontwikkelen van een preoperatief keuzehulpmiddel om te bepalen of de 
operatie via de rug geschikt is voor de patiënt

*Agcaoglu et al,. Surgery 2012; Chen et al., Surg Endosc 2020; Lindeman et al., J Surg Res 2019; 
Pearlstein et al., World J Surg 2020



Studie 3: preoperatief keuze-hulpmiddel

• Alle patiënten tussen 2011 en 2020 die een kijkoperatie via de rug hebben ondergaan

• Primaire uitkomstmaat: operatieduur (minuten)

• Patiënt variabelen:
• geslacht
• BMI 

• Links/rechts
• Indicatie voor chirurgie

• 6 radiologische variabelen, gemeten op CT-scan 
om positie van de bijnier in te delen



Studie 3: preoperatief keuze-hulpmiddel

• Totaal: 215 patiënten geincludeerd in de studie

• Op basis van 10 variabelen een keuze-hulpmiddel ontwikkeld om de operatieduur te voorspellen

• Uiteindelijk een model gebouwd met 4 variabelen:

• Geslacht
• Feochromocytoom ja/nee
• BMI

• Vetweefsel rondom de nier

• R2 = 38.6 → 39% van variatie in operatietijd te verklaren door model



Blanco keuze-hulpmiddel:



Hoe werkt dat dan in de praktijk?

Een vrouw met primair hyperaldosteronisme, een BMI van 22 en 10mm vetweefsel rondom de nier 

heeft totaal 40 punten en komt op een voorspelde operatietijd van 43 minuten



Voorbeeld online applicatie

https://adrenalnomogram.shinyapps.io/nomogram



Conclusies

• Eenvoudig te gebruiken model, ook online applicatie beschikbaar*

• Ondersteunende tool om de juiste operatie voor de individuele patiënt te ondersteunen
• Betrouwbaar model gebaseerd op een grote groep patiënten

• Kanttekeningen:
• Uiteraard niet alle variatie in operatietijd te voorspellen
• Uitkomstmaat operatietijd als surrogaat voor chirurgische complexiteit

https://adrenalnomogram.shinyapps.io/nomogram



Studie 4: PRAISE-studie
Posterior Retroperitoneoscopic Adrenalectomy, Intraoperative Sonography of subcostal nErves



Achtergrond van de studie

• Na een kijkoperatie via de rug om de bijnier te verwijderen:

• 10% chronische pijn
• 21% doofheid van de flank

• Zenuwletsel na een operatie:
• Beknelling / overrekking
• Directe schade

• Locatie van de kijkbuizen dicht bij verloop van de zenuw



Doel van de studie

• Uitkomstmaten:

• Kijken of de zenuw in beeld te brengen is met echografie
• Bepalen afstand van kijkbuizen t.o.v. verloop zenuw
• Aantonen van zenuwschade postoperatief

• Studie-opzet:
• Exploratief onderzoek in 1 ziekenhuis 

• Totaal 25 patiënten

• Inclusie:

• alle patiënten die een kijkoperatie via de rug krijgen om 
de bijnier te verwijderen



Methode

• Vóór de operatie:

• 3 vragenlijsten over pijn / doofheid
• Op de operatiekamer lichamelijk 

onderzoek en echografie

• Direct na de operatie:
• Herhalen echografie

• 6 weken na de operatie:
• Invullen 2 vragenlijsten

• Nogmaals echografie van de zenuw

PRAISE-studie

Zenuw

Litteken

Buikspieren



Actuele stand van zaken

• Inclusie is momenteel bezig en metingen worden verricht

• De resultaten volgen! ☺



Take home messages
• Minimaal invasieve bijnieroperatie via de buik of de rug?

• Afhankelijk van de individuele patiënt en de ervaring van de operateur
• Gezien leercurve voorkeur voor operatie in gespecialiseerd centrum (volumenorm)

• Hoe vaak hebben patiënten klachten van pijn / doof gevoel na een bijnier operaties?
• Dit komt regelmatig voor, dus belangrijk om te weten van tevoren. Onderzoek naar zenuwletsel 

loopt

• Wat is de invloed van pijn / doof gevoel op de kwaliteit van leven?
• Alleen chronische pijn vermindert de kwaliteit van leven, doofheid niet

• Voor welke patiënten is de kijkoperatie via de rug het meest geschikt? Kan het selectieproces 
verbeterd worden?

• Ondersteunende tool om de juiste operatie voor de individuele patiënt te ondersteunen



Oh en hoe is het met het hondje afgelopen?

PRAISE-studie

Foto’s uit presentatie dr. Feelders, endocrinoloog ErasmusMC



Vragen?

• Dank voor jullie aandacht

• Met dank aan mijn promotie-team:

Prof. Dr. Fred Witjes Prof. Dr. Henri Timmers Dr. Hans Langenhuijsen


