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DEEl I Evaluatie van de huidige literatuur
De stijgende incidentie van slokdarmkanker zal naar verwachting continueren in de nabije 

toekomst. Optimalisatie van de behandeling is daarom van extra groot belang. Verbeterde 

diagnostische hulpmiddelen voor de stagering, neoadjuvante therapie en gestandaardiseerde 

chirurgische aanpak zijn de belangrijkste gebieden van de behandeling. In hoofdstuk 1 worden 

de mogelijke oorzaken voor de verhoogde incidentie van slokdarmkanker besproken. Deze ver-

hoging van de incidentie is gerelateerd aan de hogere incidentie van het adenocarcinoom, terwijl 

de incidentie van het plaveiselcelcarcinoom niet significant is veranderd in de afgelopen jaren. 

Stagering dient een gastroscopie met een biopsie, endoscopische echografie voor het bepalen van 

de “T” en “N”-fase en computed tomografie (CT) van de nek, de thorax en de buik te bevatten. 

De echografie van de hals zou mogelijk ook een plaats hebben in de stagering. Daarnaast zijn 

er aanwijzingen dat positron emissie tomografie (PET) de stagering kan verbeteren. Parallelle 

chemoradio-neoadjuvante therapie leidt tot een betere overleving na de operatie. Dit geldt vooral 

voor de patiënten met een adenocarcinoom. Open slokdarmresectie gaat gepaard met een hoge 

morbiditeit, met name respiratoire complicaties, en een lang herstel in het ziekenhuis. Minimaal 

invasieve chirurgie voor slokdarmkanker kan leiden tot een lagere incidentie van respiratoire 

complicaties, een kortere intensive care en ziekenhuis verblijf met behoud van dezelfde oncologi-

sche resultaten. Dit is gebaseerd op niet-gerandomiseerde studies. Een systematische review en 

meta-analyse werd uitgevoerd in hoofdstuk 2 van de huidige vergelijkende studies die minimaal 

invasieve slokdarmresectie vergelijken met een open resectie. Tien studies voldeden aan de 

inclusie criteria. De studies werden ingedeeld in drie groepen voor de analyse: totale minimaal 

invasieve versus open transthoracale slokdarmresectie (groep 1); thoracoscopie en laparotomie 

versus totale open transthoracale slokdarmresectie (groep 2); laparoscopische versus open tran-

shiatale slokdarmresectie (groep 3). Een algemene trend werd waargenomen ten gunste van de 

minimaal invasieve procedures voor wat betreft de majeure morbiditeit, respiratoire complicaties, 

naadlekkage, mortaliteit, de duur van verblijf in het ziekenhuis en bloedverlies. In de meta-analyse 

werden geen significante verschillen waargenomen in groep 1, maar in groep 2 werd een signi-

ficant lagere incidentie van naadlekkages gezien in de thoracoscopie groep. In groep 3 kon er 

geen meta-analyse worden verricht. De resultaten van deze systematische review zijn gebaseerd 

op case-control studies. Gerandomiseerde studies zijn nodig voor de beoordeling van de rol van 

de minimaal invasieve slokdarmresectie.

Standaardisering van de slokdarmresectie zou kunnen leiden tot een verbeterd resultaat en 

kan tevens multicentrisch onderzoek vergemakkelijken. In het verleden heeft men onderzocht 

welk niveau van de anastomose, cervicaal of thoracaal, de beste locatie zou zijn. Vier gerando-

miseerde studies zijn hiertoe uitgevoerd. Deze studies zijn beoordeeld en waar mogelijk werd er 

een meta-analyse uitgevoerd in hoofdstuk 3. Alle geïncludeerde studies hadden een relatief kleine 

onderzoekspopulatie en waren van matige kwaliteit. In de meta-analyse, waarin drie van de vier 
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studies werden geïncludeerd, was een cervicale anastomose geassocieerd met een hoger risico 

op naadlekkage en letsel van de nervus recurrens. De gerandomiseerde studies zijn van beperkte 

waarde, toekomstige studies in de huidige klinische praktijk met een grotere populatie zijn nodig 

om voldoende bewijs te leveren voor het optimale niveau van de anastomose.

Aangezien het bewijsmateriaal ten gunste van één niveau van anastomose niet eenduidig is, 

worden zowel de cervicale als de thoracale anastomosen toegepast bij een buismaag reconstruc-

tie. Bij minimaal invasieve slokdarmresectie wordt de cervicale anatomose uitgevoerd d.m.v. een 

incisie in de hals. Een minimaal invasieve Ivor Lewis slokdarmresectie (met een thoracale ana-

stomose) kan worden uitgevoerd met het gebruik van verschillende technieken. Deze technieken 

worden besproken in hoofdstuk 4. De meest voorkomende gebruikte techniek is met behulp van 

een “stapler” (nietjes) apparaat. Dit kan worden uitgevoerd door de invoering van het aambeeld 

die oraal kan worden ingebracht of door middel van een mini-thoracotomie. Standaardisatie van 

de minimaal invasieve thoracale anastomose techniek is nodig in de toekomst.

De bovengenoemde beoordeling van de minimaal invasieve slokdarmresectie leggen de tekort-

komingen in de literatuur en dus de huidige klinische praktijk bloot. Deze omvatten de afwezig-

heid van gerandomiseerde studies die minimaal invasieve slokdarmresectie vergelijken met open 

slokdarmresectie. Daarnaast blijkt dat het optimale niveau van anastomose nader onderzoek 

vergt. Ten slotte, dat standaardisatie van de operatie vooral nodig is bij een minimaal invasieve 

Ivor Lewis slokdarmresectie.

DEEl II Retrospectieve minimaal invasieve slokdarmresectie
Invoering van minimaal invasieve slokdarmresectie moeten worden uitgevoerd door chirurgen 

met veel ervaring op het gebied van minimaal invasieve chirurgie. De centra waar deze ingreep 

wordt uitgevoerd, moeten veiligheidsprocedures en kwaliteitscontroles hebben speciaal voor deze 

chirurgie. Beoordeling van de oncologische resultaten dienen te worden benadrukt bij de invoe-

ring van minimaal invasieve slokdarmresectie. Evaluatie van de resultaten is een van de methoden 

in het waarborgen van een veilige introductie en de prestaties bij minimaal invasieve procedures.

In dit deel staan enkele resultaten van de minimaal invasieve slokdarmresecties in het VU 

medisch centrum centraal. In hoofdstuk 5 wordt een retrospectieve analyse verricht van de 

laparscopische transhiatale slokdarmresectie. Deze patiënten werden vergeleken met een histori-

sche cohort, die een open transhiatale slokdarmresectie ondergingen. Een totaal van 100 patiënten 

werden geïncludeerd in de analyse. Er werden geen significante verschillen tussen de groepen in 

de post-operatieve complicaties en oncologische uitkomst gezien. Er was wel echter aanzienlijk 

minder bloedverlies, een kortere intensive care en ziekenhuis verblijf waargenomen in de patiënten 

die een laparoscopische transhiatale slokdarmresectie ondergingen. Selectie van patiënten is altijd 

aanwezig in een retrospectieve analyse. Gerandomiseerde studies zijn uiteraard nodig om ongese-

lecteerde resultaten te evalueren. Hetzelfde onderzoek werd ook verricht in veertig patiënten die 

een minimaal invasieve transthoracale slokdarmresectie in buikligging ondergingen (hoofdstuk 

6). De oncologische resultaten waren in overeenstemming met de literatuur van de open procedure.
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DEEl III Prospectieve minimaal invasieve slokdarmresectie
Om adequaat bewijs te leveren betreffende minimaal invasieve slokdarmresecties, werd een 

gerandomiseerd onderzoek opgezet: de TIME-trial. Het protocol van deze studie wordt in hoofd-

stuk 7 beschreven. Als gevolg van aanpassingen op redactioneel en beoordelaar niveau, verschilt 

het definitieve artikel (hoofdstuk 8) enigszins af van het protocol. Dit eerste multicentrisch, 

gerandomiseerd onderzoek in de wereld werd opgezet met de hypothese dat de incidentie van 

respiratoire complicaties significant lager zou zijn in de minimaal invasieve groep. Er werden 52 

patiënten in de open en 55 in minimaal invasieve groep geanalyseerd. Er werd een significante 

reductie van 24% gezien als gevolg van de minimaal invasieve procedure. Dit resulteerde ook in 

een aanzienlijk kortere ziekenhuisopname (4 dagen). Daarnaast werd er een significant betere 

6 weken post-operatieve kwaliteit van leven waargenomen in de minimaal invasieve groep. Van 

groot belang is het feit dat de pathologische parameters vergelijkbaar waren tussen de groepen. 

We concluderen daarom dat minimaal invasieve resectie in buikligging voor slokdarmkanker een 

veilige procedure is met een beter post-operatieve herstel ten opzichte van de open procedure. Alle 

patiënten met een World Health Organization conditie ≤ 2 dienen naar onze mening een minimaal 

invasieve slokdarmresectie in buikligging te ondergaan.

In hoofdstuk 9 wordt de immunologische reactie in dit eerste gerandomiseerd onderzoek 

vergeleken tussen een open procedure en een minimaal invasieve procedure. De respons werd 

gemeten in een proefgroep van 27 patiënten. Een hogere spiegel van leucocyten, interleukine-8 

en prolactine werden er gemeten in de open groep na 1 week post-operatief. Dit kan betekenen 

dat minimaal invasieve slokdarmresecties gepaard gaan met minder immunologische en stress 

response. Grotere gerandomiseerde studies zijn nodig om deze resultaten verder te onderzoeken.

Minimaal invasieve Ivor Lewis slokdarmresectie is in de huidige literatuur alleen beschreven 

in enkele patiënten casuïstieken. In hoofdstuk 10 werd een analyse verricht van de patiënten van 

het VU medisch centrum, die een open of minimaal invasieve Ivor Lewis slokdarmresectie onder-

gingen. Een trend voor een betere respiratoire beloop werd gezien in de groep die een minimaal 

invasieve procedure onderging.

Een subgroep van het VU medisch centrum in de TIME-trial onderging een slokdarmresectie 

met een thoracale anastomose. Deze groep werd vergeleken met de cervicale anastomose groep 

in hoofdstuk 11. Een significant hogere incidentie van nervus recurrens letsel en korte termijn 

moeite met spreken in de kwaliteit van leven vragenlijst werden er waargenomen bij patiënten die 

slokdarmresectie met een cervicale anastomose ondergingen. Geen significante verschillen met 

betrekking tot andere morbiditeit werd gezien in deze subanalyse. Deze korte-termijn resultaten 

moeten in acht worden genomen bij het bepalen van de hoogt van de anastomose bij distale of 

gastr-oesofagiale overgangstumoren.

In hoofdstuk 12 werden de voorspellers voor respiratoire complicaties in de TIME-trial onder-

zocht. In een univariate en mulitvariate analyse bleek dat een body mass index >25 en een open 

slokdarmresectie significant geassocieerd waren met respiratoire infecties. Het positieve effect 

van minimaal invasieve slokdarmresectie op respiratoire infecties is dus aanzienlijk.


