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SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

De thesis behandelt de resultaten van chirurgie op de thoracale sympaticusketen en 
bestaat inhoudelijk uit twee delen en een scharnierartikel waarin de vergelijking wordt 
gemaakt tussen robot en endoscopische chirurgie. 
 De eerste drie hoofdstukken beschrijven de lange termijn resultaten van de endo-
scopische thoracale sympathectomie voor ischemie van de hand, overmatig zweten en 
blozen. 
 In hoofdstuk 5 tot en met 7 werken we een nieuwe techniek uit waarbij we een 
meer selectieve thoracale sympathectomie uitvoeren met behulp van de Da Vinci® 
robot voor de meest voorkomende indicatie van overmatig zweten. 

Deel 1: Lange termijn resultaten van de endoscopische thoracale 
sympathectomie 

Hoofdstuk 2 is een samenvatting van het beschikbare bewijs in de internationale lite-
ratuur over de lange termijn resultaten van thoracale sympathectomie (TS) en /of 
endoscopische thoracale sympathectomie (ETS) in de behandeling van ischemie van 
hand, vingers of arm. 
 We konden 18 studies includeren waaronder geen enkele gerandomiseerde studie. 
 Ondanks de vele tekortkomingen in studie opzet, gebrek aan eenduidige benaming 
van de chirurgische procedures en afwezigheid van harde eindpunten in de beschikba-
re studies, lijkt er toch een indicatie te zijn voor thoracale sympathectomie bij ischemie 
van de arm, hand of vingers. In het bijzonder voor de behandeling van ulceratie van de 
vingers, waarbij maximaal weefselbehoud kan worden bekomen of zelfs amputatie 
voorkomen. 
 Thoracale sympathectomie lijkt goede lange termijn resultaten te hebben bij de 
behandeling van secundair Raynaud fenomeen, in tegenstelling tot de primaire ziekte 
van Raynaud, waarbij het resultaat in de meeste gevallen beperkt blijft tot de eerste 6 
maanden. 
 De endoscopische thoracale sympathectomie blijft echter wel een reële therapeu-
tische optie in de behandeling van ernstige primaire en secundaire Ziekte/fenomeen 
van Raynaud omwille van de minimale invasiviteit en het weinig voorkomen van com-
plicaties. 
 
In hoofdstuk 3 evalueren we de lange termijn resultaten van endoscopische thoracale 
sympathectomie (ETS) voor ischemie van vingers, hand en arm over een periode van 
15 jaar op onze afdeling. 
 Eindpunten van deze retrospectieve studie in een 35 patiënten was lange termijn 
succes, morbiditeit en patiënttevredenheid. 
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 Succes op lange termijn werd bij 53% van de patiënten vastgesteld, 56% was tevre-
den en 11 patiënten hadden last van compensatoir zweten (58%). 
 Hoewel de lange termijn resultaten van ETS voor ischemische aandoeningen van 
het bovenste lidmaat matig waren in onze studie, beschouwen we ETS wel waardevol 
omwille van het minimale invasieve karakter van de ingreep, zeker in aanvulling op 
revascularisatie of angioplastiek. 
 
De meest voorkomende indicatie voor ETS is zweten van handen en of oksels. Een 
andere indicatie is overmatig blozen. 
 In hoofdstuk 4 bestuderen we de lange termijn morbiditeit, succes en patiëntte-
vredenheid na operatie voor hand, okselzweten en of overmatig blozen op onze afde-
ling tussen januari 1994 en december 2006. We voerden bij 73 patiënten een bilaterale 
endoscopische thoracale sympathectomie uit zonder perioperatieve mortaliteit. Vroe-
ge succes was 88%, maar patiënttevredenheid was enkel 56%. We zagen bij 42 patien-
ten CS (68%). Lange termijn tevredenheid was 42% bij de groep blozers en 65% voor de 
groep met hyperhidrosis (n.s.), CS was aanwezig bij respectievelijk 79% en 61% .  
 De lange termijn tevredenheid met ETS is laag door een hoge incidentie van com-
pensatoir zweten voornamelijk bij de patienten behandel voor overmatig blozen. ETS 
lijkt een veilige behandeling te zijn voor oksel-en handzweten met aanvaardbare lange 
termijn resultaten. Voor overmatig blozen echter worden de lange termijnsresultaten 
syterk negatief beinvloedt door storende CS. ETS is daarvoor enkel aangewezen bij 
sterk invaliderende klachten resistent aan niet chirurgische behandeling. De patiënt 
moet duidelijk vooraf geinformeerd worden over het aanzienlijke risico op ernstige CS 
en spijtoptanten. 
 
Omwille van dit aanzienlijke risico op CS zijn op zoek gegaan naar een meer selectieve 
techniek om de sympaticusketen door te nemen dan het rib georiënteerde verwijde-
ren van heel de sympaticusketen van het tweede tot en met het vierde thoracale gan-
glion. 
 We introduceerden de selectieve postganglion sympathectomie waarbij enkel de 
rami communicantes werden doorgesneden. Gossot et al. hebben deze techniek reeds 
beschreven maar oordeelden dat deze te moeilijk was om thoracoscopisch uit te voe-
ren. 
 Door gebruik te maken van het 3 dimensionele zicht, de vergroting en het ‘en-
dowrist’ systeem van de Da Vinci® robot zijn we er in geslaagd om deze operatie op 
een gestandaardiseerde en reproduceerbare manier uit te voeren met uitstekende 
resultaat. 
 
In hoofdstuk 5 beschrijven we hoe we al in 2003 tot de conclusie zijn gekomen dat de 
Da Vinci® robot het mogelijk maakt om gestandaardiseerde chirurgische oefeningen op 
een snellere en efficiëntere manier uit te voeren dan klassieke minimaal invasieve 
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technieken. Wij denken dat met de hulp van deze robot moeilijke endoscopische pro-
cedures makkelijker worden om uit te voeren, en indicaties voor minimaal invasieve 
chirurgie zullen toenemen.  
 Wij zijn dan ook de Da Vinci® robot beginnen gebruiken om de selectieve postgan-
glion sympathectomie uit te voeren 

Deel 2: Robot geassisteerde selectieve postganglion thoracale sympathectomie 

Alvorens deze nieuwe techniek bij mensen uit te voeren hebben we de haalbaarheid in 
een varkensmodel bestudeerd. In hoofdstuk 6 stellen we dat de robot geassisteerde 
thoracoscopische T2-T5 ramicotomie haalbaar is met goed resultaat in een varkens-
model. De Da Vinci® robot heeft het ons mogelijk gemaakt deze operatie, die niet 
makkelijk uitvoerbaar is met conventionele thoracoscopie, op een veilige en gecontro-
leerde wijze binnen een redelijk tijdsbestek uit te voeren. 
 
In hoofdstuk 7 beschrijven we de techniek van robot transthoracale selectieve post-
ganglion sympathectomie voor hyperhidrose en het resultaat hiervan bij 55 patiënten. 
 We hebben in 53/55 (96%) patiënten een compleet resultaat en bij 2/55 (4%) een 
gedeeltelijke afwezigheid van overmatig zweten bekomen. Enkel bij 7% was er sprake 
van storen compensatoir zweten. 
 
In hoofdstuk 8 evalueren we het succes van bilaterale selectieve post ganglion thora-
cale sympathectomie met behulp van de Da Vinci® robot voor de behandeling van 
hyperhidrosis door middel van intra-operatieve temperatuurmeting van de ipsilaterale 
handpalm, interviews met patiënten en de Hyperhidrosis Disease Severity Scale 
(HDSS). 
 
We tonen in deze thesis aan dat doornemen van de rami communicantes zonder het 
doornemen van de sympaticusketen (zogenaamde ramicotomie) makkelijk haalbaar is 
met de Da Vinci® robot. Er is een uitstekende resultaat wat betreft de afname van 
zweet en een laag voorkomen van compensatoir zweten en complicaties. 
 
Robot thoracoscopische selectieve sympathectomie is een ganglion georiënteerde 
techniek waarbij de 5 meest craniale ganglia van de thoracale sympathicus worden 
geïdentificeerd en vrij gelegd. Dit verklaart waarschijnlijk het hoge percentage onmid-
dellijk succes in vergelijking met minder accurate rib georiënteerde technieken. 
 Het lage voorkomen van compensatoir zweten is waarschijnlijk het gevolg van het 
intact laten van de sympaticusketen waarbij er minder verstoring is van de sympathi-
cus en dus mogelijk minder compensatoir zweten. 
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 Dit neemt echter niet weg dat er nog nood is aan een gerandomiseerde gecontro-
leerde trial waarbij klassieke thoracoscopische sympathectomie wordt vergeleken met 
selectieve thoracoscopische sympathectomie voor de indicatie van hyperhidrosis. 
Robot thoracoscopische selectieve sympathectomie is een effectieve, haalbare en 
veilige procedure met goede resultaten en lage incidentie van compensatoir zweten of 
andere complicaties. 
  


