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NIEUWSBRIEF   

  

      Nr 2. Nov. 2014 

                                                  Schelto Kruijff,  chirurg UMCG namens de Werkgroep Leverchirurgie 

 

Geachte lever collegae, 

Dit is de najaarsnieuwsbrief vanuit de 
werkgroep Leverchirurgie met de meest 

relevante informatie over de laatste stand 
van zaken in leverchirurgie Nederland. Zo 

zijn er weer diverse hoog kwalitatieve 
cursussen die de ontwikkeling van de lap 

leverchirurgie ondersteunen, lijkt de DHBA 
registratie nu echt te gaan lopen en zijn er 

volop trials die de vooruitgang van deze 

prachtige vorm van chirurgie faciliteren. 

Nederland behoort tot een van de 

gidslanden op leverchirurgisch gebied. Deze 
nieuwsbrief hebben we ook een nieuwe 

rubriek “HPB-ers abroad” gelanceerd. Hou 
voor het laatste nieuws de site van de 

werkgroep leverchirurgie in de gaten:Fout! 

De hyperlinkverwijzing is ongeldig. 

DHBA: Laatste nieuws 

De DHBA staat voor Dutch Hepato Biliary 

Audit en is onderdeel van het DICA systeem. 
Deze audit registreert de resultaten van de 

verscheidene centra die leverchirurgie 
bedrijven in Nederland. Alle patiënten die 

een chirurgische interventie ondergaan 

vanwege een levertumor dienen 
geregistreerd te worden. De registratie van 

de DHBA is op 1 juli 2013 van start gegaan. 

Sinds de start van de registratie zijn er 895 

patiënten en 1011 verrichtingen in de Dutch 

Hepato Biliary Audit (DHBA) geregistreerd 

(800 patiënten met 1 verrichting, 76 

patiënten met 2 verrichtingen, 17 patiënten 

met 3 verrichtingen en 2 patiënten met 4 

verrichtingen). Hieraan hebben 27  

 

 

ziekenhuizen een bijdrage geleverd. Het 

aantal geregistreerde verrichtingen per 

ziekenhuis varieert enorm (van 1-105 

verrichtingen). 

 Analyseerbare verrichtingen 

Van het totaal aantal ingevoerde 

verrichtingen is 76 procent analyseerbaar. 

Dit is het geval indien tenminste de 
volgende zes items zijn geregistreerd; 

geslacht, geboortejaar, registratiegroep 

(primaire levertumor, colorectale 

levermetastase, levermetastase van andere 

origine, benigne levertumor), datum 

operatie, type operatie (resectie, resectie en 

RFA, open-dicht) en status van de patiënt 

(in leven / overleden). Colorectale 

levermetastasen vormen het grootste deel 

van geregistreerde en analyseerbare 

verrichtingen (fig 1). 

 

Suggesties t.a.v. DHBA  of indien u vragen of 
suggesties heeft kunt u telefonisch contact 

opnemen met de Servicedesk 088-5700010 
of via servicedesk-dica@mrdm.nl. Vragen 

die niet beantwoord kunnen worden, 

worden alsnog aan het bestuur van de 

werkgroep leverchirurgie voorgelegd.  
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Clinical trials 

CHARYSMA studie 

Waarde van neo-adjuvante chemotherapie 

gevolgd door resectie versus resectie alleen 

van resectabele colorectale levermetastasen 

in high-risk patiënten. de CHARYSMA is net 
geopend (sinds 21-10-14) in het Erasmus 

MC. De verwachting is om in januari  2015 
in de andere participerende centra te 

openen (een initiatiebijeenkomst daarvoor 
volgt). d.grunhagen@erasmusmc.nl 

CAIRO5 studie 

Gerandomiseerde fase 3 studie in 1e lijn 

gemetastaseerd colo rectaalcarcinoom voor 

patiënten met hepatogene irresectabele 
metastasen. De patiënten worden 

prospectief vervolgd door een panel van 
leverchirurgen en radiologen ten aanzien 

van primaire irresectabiliteit en 
mogelijkheid tot secundaire resectie. Het 

primaire eindpunt is de mediane PFS en 

percentageR0/1resecties. 

L.sinkens@umcn.aig.nl   

Orange II plus studie  

De toegevoegde waarde van  de 

laparoscopische hemihepatectomie is nog 

nooit onderzocht in een gerandomiseerde 

setting.  Mede daarom is de multicentre 

internationale ORANGE II PLUS - trial 

gestart om de potentiële voordelen van 

deze procedure op het gebied van 

functioneel herstel vast te leggen. Ook  

lengte van ziekenhuis verblijf, 

intraoperatief bloed verlies, operatie tijden, 

resectie marges en andere factoren worden 
in deze studie geanalyseerd.   

ORCHESTRA studie 

De ORCHESTRA trial is de eerste 

prospectieve, gerandomiseerde klinische 

trial waarbij de waarde van het toevoegen 

van maximale tumordebulking aan 

palliatieve chemotherapie wordt 

onderzocht bij patiënten met multi-orgaan 

gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 
Verschillende behandelingsmodaliteiten 

zoals resectie, RFA, TACE en/of 

stereotactische radiotherapie kunnen 

worden ingezet om tumor debulking te 
verkrijgen. Alle proefpersonen zullen 

starten met systemische behandeling (3 
kuren CAPOX ±B of 4 kuren FOLFOX ±B) en 

bij stabiele ziekte of respons worden 

gerandomiseerd tussen continueren van 

standaard systemische therapie alleen, of 

systemische therapie én maximale tumor 

debulking. Het primaire eindpunt is overall 

survival. De studie is inmiddels in 18 centra 

open, nog 5 centra volgen. Inmiddels zijn 21 

patiënten geïncludeerd en hebben de eerste 

patiënten in de interventie arm tumor 

debulking ondergaan.  

 

Contact: Elske Gootjes, trial coördinator: 

orchestra@vumc.nl 

DRAINAGE Trial 

Endoscopische versus percutane 
preoperatieve galwegdrainage in 

resectabele perihilaire 
cholangiocarcinomen. Primaire 

uitkomstmaat is het totale aantal drainage-

gerelateerde complicaties tot aan 
laparotomie. De studie loopt sinds 1 

augustus 2013 in 4 centra: AMC, UMCG, 
Erasmus MC en MUMC. Er is een KWF 

subsidie verkregen voor datamanagement. 
r.j.coelen@amc.nl 

Grote ontwikkelingen lever 

transplantatie UMCG 
 

Aangezien er steeds oudere en meer 

marginale donoren zijn, is de huidige 
preservatie techniek met static cold storage 

(SCS) niet afdoende om de organen te 
beschermen tegen de schade die ze oplopen 

tijdens de procedure rondom ransplantatie. 

Een alternatieve methode is machine 

perfusie, waarbij het orgaan tijdens de 

preservatie wordt doorgespoeld met een 

speciale vloeistof waaraan zuurstof kan 

worden toegevoegd. Daarmee kan het 

orgaan beter gepreserveerd worden 
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waardoor het een betere functie heeft na 
transplantatie. In het UMCG wordt er een 

pilot studie gedaan waarbij levers afkomstig 
van donation after circulatory death (DCD) 

donoren kortdurend gepreserveerd worden 

met hypotherme geoxygeneerde perfusie 

(HOPE) na de standaard ‘static cold storage’ 

alvorens ze getransplanteerd worden. Er 

zijn plannen in aantocht voor een nationale 

multicenter RCT waarbij HOPE na SCS 

wordt vergeleken met SCS alleen op het 

voorkomen van niet-anastomotische 

galwegstricturen na DCD lever 

transplantatie. Daarnaast wordt er in het 

UMCG een ‘dedicated’ ruimte gebouwd, 
genaamd de Organ Preservation and 

Rescusitation Unit, waar alle perfusies van 

donor organen (levers, longen, nieren en 

mogelijk ook pancreas) plaats kunnen 

vinden. 

 

Onderwijs  

Open en Laparoscopic liver resection - 

surgical technique. 30 oktober 2014 

Erasmus Rotterdam 

Deze vierde aflevering van de cursus in 

Rotterdam heeft als doel uw vaardigheden 

in de lap. leverchirurgie te optimaliseren. 

Uiteraard wordt u ook in de gelegenheid 

gesteld chirurgische procedures uit te 

voeren onder supervisie van de “faculty” . 

De cursus stelt  speciaal gepreserveerde 

preparaten met een bijna normale weefsel 

kwaliteit.  Brice Gayet, de fameuze lap lever 

en pancreas chirurg uit Parijs, is wederom 

weer uitgenodigd als gastspreker. Een 

aanrader.  

Lap levercursus 11 en 12 december 2014 

AMC Amsterdam  

Om er zeker van te zijn dat je zoveel 

mogelijk praktische kennis opdoet, is er in 

het AMC bij deze cursus naast een compleet 

en informatief programma volop interactie: 

zelf oefenen, real-time kijken naar twee 
kijkoperaties en live interacteren met de 

opererende chirurg.  
 

 
 

Het programma herbergt een GIOCA Lap 

HPB cursus met op de eerste dag in het AMC 

een hands-on varkenscursus incl lap. CUSA,  

gebruik van de nieuwe Harmonic Ace 7+ en 

nieuwe staplers. Op de tweed dag  zal een 

live sessie lap HPB chirurgie in het OLVG 
plaats vinden met hieromheen presentaties. 

(Incl lap Whipple en lap hemi-
hepatectomie) 

Meetings  

 
De ALV van de Werkgroep Leverchirurgie 

zal plaatsvinden tijdens de najaarsdag 
NVvH op vrijdag 28 november om 09.30-

10.00 in evenementen locatie de Fabrique 

in Utrecht. Andere lever gerelateerde 

congresdata staan in de agenda onderaan 

dit formulier vermeld.  

UMCG leverdagen 2015 : Groningen 9 en 

10 april 

In deze vooraankondiging kunnen wij u 

alvast de data verklappen van de UMCG 
leverdagen in 2015. Deze zullen zijn 

donderdag 9 en vrijdag 10 april. Het 

convent zal de titel dragen “UMCG 

leverdagen 2015 – kinderleverziekten 

vanuit kindergeneeskundig en chirurgisch 

perspectief”. Het programma is nog niet 

definitief en zal volgen. U wordt van harte 
aangeraden naar het hoge Noorden af te 

reizen om de expertise op te slurpen van 
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het enige kindertransplantatie centrum in 
Nederland.  

IHPBA Dutch highlights 13 November 

2014.  

Van 22 tot en met 27 maart 2014 vond het 

11e congres van de International Hepato-

Pancreato-Biliary Association (IHPBA) 

plaats in Seoul, Korea, met wederom een 

groot aantal Nederlandse abstracts. Dit 

symposium, georganiseerd namens de 

DHPBA biedt u traditiegetrouw de 

gelegenheid een belangrijke selectie van de 

Nederlandse inzendingen te aanschouwen. 

Ter gelegenheid van het eerste lustrum van 

het Dutch Highlights avondsymposium, zal 

tevens een tweetal toonaangevende 

internationale sprekers dit jaar het 

programma versterken, zodat u volledig op 

de hoogte bent van de laatste 

ontwikkelingen op HPB gebied.  

 

Het 11de E-AHPBA Congres Manchester 

21-24 april 2015 

De tweejaarlijkse E-AHPBA meeting is dit 

jaar in Manchester. Om de hoek dus en 

zeker een reden om met een grote 

Nederlandse delegatie af te reizen. Vergeet 

niet de abstract deadline op 2 januari 2015.  

Alpine liver and Pancreatic surgery 

meeting 2015 (ALPS) 4-8 februari 2015  

Deze jaarlijkse meeting heft als 

gastsprekers Prof Steven D Leach uit New 

York , Prof Nicolas Demartines Lausanne en 

prof Mike Grocott uit Southampton.  

Onderwerpen zullen gaan over nieuwe 

technologie in HPB chirurgie, 

levertransplantatie, galblaascarcininoom en 

pancreas carcinoom en IPMN. Deze zware 

onderwerpen wisselt u af met een afdaling 

op zijn tijd. Voor de ALPS meeting kunnen 

vanaf 10 nov. abstracts worden ingediend. 

 

NVGIC Alpine summit in GI Surgery 4-7 

februari Hintertux Oostenrijk 

Tijdens het thema jaar “summits in GI 

surgery” biedt de NVGIC u een breed 

programma aan op deze meeting van 

bariatrie tot lever en pancreas. De scherpe 
lezer ziet dat deze datum overlapt met de 

ALPS Meeting. U moet dus een keuze maken 
maar mocht u zelfs willen combineren; De 

derde dag zal pas lever en pancreas 
programma plaats vinden. 

HPB-ers  abroad  

Philip de Reuver : “Noord Sydney, het 

Beverly Hills op het zuidelijk halfrond”. 

Een jaar HPB fellowship in the Royal North 

Shore Hospital in Sydney is een mooie 

ervaring niet alleen vanwege de uitgebreide 

resecties, borderline pancreastumoren en 

het hoge volume aan lever chirurgie. Tevens  

is het leerzaam te zien hoe de indicatie 

stelling verruimt als er een financiële 

prikkel is. Daar waar de laparoscopie en 

robotchirurgie hier hun intrede hebben 

gedaan voor de pancreaschirurgie, blijven 

zij opvallend beperkt voor de  

leverchirurgie. De pancreas resecties zijn 

veelal na neo-adjuvante therapie en de vena 

porta blijft zelfden ongemoeid. Op wens van 

de patiënt wordt galblaas of pancreasstaart 

er met de robot uitgevist. Een jaar naar het 

buitenland is wellicht een sprong in het 

diepe maar nu de familie haar ritme heeft 

gevonden met congressen in Melbourne en 

Nieuw-Zeeland blijkt het de juiste stap. Wie 

interesse heeft om hier een jaar ervaring op 

te doen, moet zeker contact opnemen.  
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Koert Kuhlmann: Klinisch KWF Fellowship 

In het kader van zijn klinisch KWF 

fellowship gaat Koert Kuhlmann zich 

gedurende twee jaar internationaal 

verdiepen in de oncologische  hepatobiliare  

chirurgie. Sinds augustus werkt hij een jaar 
bij de afdeling hepatobiliaire chirugie van 

professor Graeme Poston in het Aintree 
University Hospital in Liverpool; een van de 

grootste centra voor leverchirurgie in 
Europa. In het tweede jaar zal hij werkzaam 

zijn in het AVL in Amsterdam bij professor 

Theo Ruers. Gedurende dit jaar zal hij 

tevens voor stages vertekken naar het 

Hôpital Universitaire Paul Brousse in Parijs 
(professor Adam), het Memorial Sloan-

Kettering Cancer Center in New York 

(professor Jarnagin) en het City of Hope 
Medical Center in Los Angeles (professor 

Fong). Naast zijn klinische werkzaamheden 
zal hij starten met een onderzoek gericht op 

de optimalisatie van de behandeling van 

“vanishing” levermetastasen. Hiervoor zal 

klinisch onderzoek worden gecombineerd 

met nieuwe beeldvormende navigatie 

technieken. 

 

 

 

DHBA Deelnemende centra 

1) MUMC, Maastricht 2) Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht 3) AMC, Amsterdam 4) Amphia Ziekenhuis, Breda 

5) Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis  / NKI, Amsterdam 6) Deventer Ziekenhuis, Deventer 7) Erasmus Medisch 

Centrum, Rotterdam 8) Gelderse Vallei, Ede 9) Gelre Ziekenhuis, Apeldoorn 10) IJselland Ziekenhuis, Capelle aan de 

IJsel 11) Isala Klinieken, Zwolle 12) Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch 13) Kennemer Gasthuis, Haarlem 14) LUMC, 

Leiden 15) Maxima Medisch Centrum, Veldhoven / Eindhoven 16) Meander Medisch Centrum 17) Medisch Centrum 

Haaglanden,  Den Haag 18) Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden 19) Medisch Spectrum Twente, Enschede 20) 

OLVG 21) St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein 22) UMCG, Groningen 23) UMC St. Radboud, Nijmegen 24) UMCU, 

Utrecht 25) Viecuri Medisch Centrum, Venlo 26) VUMC, Amsterdam 27) Westfries Gasthuis, Hoorn 
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Congres agenda  

 

Datum Naam Plaats Website 

21 - 23 jan. ET Wintermeeting Alpbach www.eurotransplant.org/wintermeeting/ 

04 - 07 feb NVGIC Alpine summit Hintertux http://www.twohandsevents.nl/informatie.php?info=414 

04  - 08 febr. ALPS meeting Madonna di Campiglio www.alpshpbmeeting.com 

11 - 13 mrt NTV Bootcongres 2015 Veldhoven? www.transplantatievereniging.nl 

11 - 13 mrt. 12th ENETS conference Barcelona www.enets.org 

12  - 15 mrt. APASL 2015 Istanbul http://www.apasl2015.org 

21 - 24 apr.  11th E-AHPBA Manchester http://www.eahpba.org/?q=congress 

22 — 26 apr. EASL  Wenen www.easl.eu 

02  - 06 mei American Transplant Congress Philadelphia www.atcmeeting.org 

03 - 09 mei ASC Perth http://asc.surgeons.org/ 

08  -  09 mei ESA 2015 Warsaw www.europeansurgicalassociation.org 

15 - 20 mei AAES 2015 36th Annual meeting Nashville http://www.endocrinesurgery.org 

16 - 19 mei DDW 2015 Washington www.ddw.org 

28 - 29 mei Chirurgendagen Veldhoven http://www.chirurgendagen.nl/ 

25 - 28 juni  15th International Symposium on 

Viral and Hepatitis Disease  

Berlijn  www.aasld.org 

08  - 11 juli ILTS 21st Annual International 

Congress 

Chicago http://www.ilts.org/meetings/ 

13 - 16 sept. 17th ESOT Congress Brussel  www.esot.org 

13 - 17 nov. AASLD - The Liver Meeting San Francisco www.aasld.org 

 

 


