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Waar gaat deze richtlijn over?
Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor volwassen patiënten met
één of meerdere littekenbreuken in de voorste buikwand. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de
orde:
De diagnostische waarde van beeldvormend onderzoek
Classificatie van littekenbreuken
Fysiotherapie voorafgaand aan de operatie
Behandelopties voor een littekenbreuk
De meest optimale positie voor mesh bij een buikwandreconstructie
Materiaal van de mesh bij een schone of gecontamineerde buikwandreconstructie
Het sluiten van een littekenbreukpoort
Nazorg
Wondbehandeling

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?
De richtlijn is primair bedoeld voor de behandelend medisch specialisten en andere zorgprofessionals die
betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met complexe littekenbreuken.
Voor patiënten
Littekenbreuken komen veel voor. Eén op de tien abdominale incisies ontwikkelt zich tot een breuk. Hoeveel
littekenbreuken in Nederland vastgesteld worden is onbekend, maar het aantal patiënten dat hieraan
geopereerd wordt, wordt ingeschat op 8500 per jaar. Klachten van ongemak tot pijn, met invloed op de
kwaliteit van leven, kunnen redenen zijn voor een operatief herstel. Bij operatief herstel wordt meestal
gebruikgemaakt van een mesh. Operaties worden ongeveer twee keer zo vaak met een open benadering
verricht dan via een laparoscopische route.
Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?
Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). De richtlijn is
opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de chirurgen, fysiotherapeuten
en verpleegkundigen. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door patiënten te vragen naar
hun ervaringen met de zorg rondom een littekenbreuk tijdens een groepsgesprek. De belangrijkste knelpunten
die tijdens dat groepsgesprek naar voren kwamen, zijn verwerkt in de richtlijn. De conceptrichtlijn is tevens voor
commentaar voorgelegd aan de Patiëntenfederatie Nederland.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 23-11-2018
Laatst geautoriseerd : 23-11-2018
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Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.

P DF aangemaakt op 09-10-2020

4/99

Littekenbreuken

Diagnostiek bij littekenbreuken
Uit gangsvraag
Hoe kan een littekenbreuk gediagnosticeerd worden?

Aanbeveling
Diagnosticeer een littekenbreuk op basis van lichamelijk onderzoek.
Overweeg te starten met echografisch onderzoek indien er verdenking is op een kleine breuk en er
beeldvorming nodig is.
Maak een blanco CT-scan en op indicatie een CT-scan met i.v. contrast voor grotere en/of complexe
littekenbreuken ten behoeve van het operatieplan.

Overwegingen
Er is vrij weinig literatuur beschikbaar om de uitgangsvragen goed te kunnen beantwoorden. Lichamelijk
onderzoek voldoet om de diagnose littekenbreuk te stellen bij een groot deel van de patiënten uitgaande van de
beschrijvingen door Baucom (2014). De trend naar matigere uitslagen bij obese patiënten zoals beschreven
door de auteurs is invoelbaar. De optimale diagnostiek voor detectie van littekenbreuken lijkt een CT-scan te
zijn, afgaande op het gebruik als referentiestandaard in twee studies (Baucom, 2014 en Beck, 2013). De
diagnostische accuratesse van de echo is hoger dan het lichamelijk onderzoek. Of beeldvorming een vereiste is
kan op basis van de huidige literatuur niet bepaald worden. In de dagelijkse praktijk lijkt het aannemelijk dat voor
grotere of complexe littekenbreuken beeldvorming bijdraagt aan het operatieve plan. Een voorbeeld hiervan zijn
de resultaten uit de studie van Zinther (2010). Het vinden van adhesievrije ruimte zou de kans op darmletsel bij
laparoscopisch herstel van een littekenbreuk kunnen verminderen. Een MRI heeft hiervoor een hogere
accuratesse dan een echo. Maar vanwege het ontbreken van een beschrijving van specifiek de
littekenbreukpatiënten en het feit dat de onderzoeksvraag niet gericht was op detectie van intra-abdominale
adhesies, volgt uit dit onderzoek te weinig bijdragende informatie. Andere overwegingen voor aanvullende
beeldvorming ten behoeve van operatieve plan zijn: ligging eerdere mesh, kwaliteit buikwandspieren,
betrokkenheid darm, evaluatie aandeel evisceratie, inhoud breukzak en verhogen van accuratesse over het
aantal en de afmetingen van de littekenbreuken ten opzichte van lichamelijk onderzoek. Aanvullend onderzoek
kost tijd en geld en belasting voor de patiënt. Aan de andere kant is er bij de behandeling van littekenbreuken
anders dan de klachten van een patiënt geen tijdsdruk, kan een volledige work-up bijdragen aan meer informatie
en shared decision making, waardoor de belasting als laag ervaren kan worden. De grote lacunes in de literatuur
zijn opvallend, gezien de grote aantallen littekenbreukherstelprocedures.
Samenvattend volstaat lichamelijk onderzoek voor het vaststellen van de diagnose bij de meeste patiënten.
Echter, voor welke indicaties en welke beeldvorming aanvullend onderzoek nodig is, is er nauwelijks literatuur ter
ondersteuning. Naar mening van de commissie is een CT-scan geïndiceerd bij grotere en/of complexe breuken
ten behoeve van het operatieplan. I.v. contrast is aan te bevelen bij behoefte aan nadere gastro- intestinale
analyse. Indien er verdenking is op een kleine breuk en er beeldvorming nodig is, heeft het de voorkeur te starten
met echografisch onderzoek. Toekomstige studies zullen hier meer richting aan moeten geven.
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Inleiding
Er is geen eenduidigheid over de noodzaak om aanvullend onderzoek aan te vragen bij klinisch te detecteren
littekenbreuken. Het is aannemelijk dat afbeelding van de breuk en omliggende structuren van belang zijn voor
de grotere breuken of voor breuken gelegen aan de randen van het abdomen. Meestal wordt hiervoor de CTscan gebruikt. Hoe de CT- scan zich verhoudt tot de opbrengst met een echo of een andere modaliteit zoals
een MRI-scan is onduidelijk.

Conclusies

Zeer laag
GRADE

Er is zeer lage bewijskracht over de diagnostische accuratesse (sensitiviteit, specificiteit, positief
voorspellende waarde, negatief voorspellende waarde) van lichamelijk onderzoek voor het
diagnosticeren van littekenbreuken.

Bronnen (Baucom, 2014)
Er is lage bewijskracht over de diagnostische accuratesse (sensitiviteit, specificiteit, positief
voorspellende waarde, negatief voorspellende waarde) van DASH (dynamic abdominal
Laag GRADE sonography for hernia) voor het diagnosticeren van littekenbreuken.

Bronnen (Beck, 2013)
Er is lage bewijskracht over de diagnostische accuratesse (sensitiviteit, specificiteit, positief
voorspellende waarde, negatief voorspellende waarde) van lichamelijk onderzoek voor het
Laag GRADE diagnosticeren van adhesies tegen de buikwand voor een geplande herniaoperatie.

Bronnen (Zinther, 2010)

Samenvat t ing lit erat uur
Beschrijving studies
Er zijn drie studies opgenomen in de uitwerking van de literatuur, twee dubbelblinde prospectieve studies
(Baucom, 2014; Zinther, 2010) en één enkelblinde prospectieve studie (Beck, 2013).
In de studies van Baucom (2014) en Beck (2013) is dezelfde groep van 181 patiënten gebruikt met een historie
van een eerdere abdominale operatie. In de studie van Baucom (2014) werd de diagnostische accuratesse
onderzocht voor de opsporing van incisionele hernia’s van lichamelijk onderzoek door een chirurg. Beck (2013)
onderzocht binnen dezelfde groep DASH (dynamic abdominal sonography for hernia) voor de opsporing van
incisionele hernia’s. Voor beide studies was de referentietest een CT-scan beoordeeld door een chirurg. Dit is
een imperfecte referentietest (geen gouden standaard). Dat maakt dat er een hoge kans is dat de resultaten van
de studie vertekend zijn. De grootte van dit effect is niet te bepalen.
De prevalentie van incisionele hernia’s was 55%, de gemiddelde leeftijd was 54 ± 13 jaar
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en 32% was man (Baucom, 2014; Beck, 2013).
In de studie van Zinther (2010) werden 60 patiënten onderzocht die al geselecteerd waren voor een electieve
laparoscopische operatie (hernia inguinalis of abdominalis hersteloperatie). Hierbij ging het niet om de
diagnostiek van de hernia zelf, maar om adhesies aan de buikwand. Deze diagnostiek door zowel
transabdominale ultrasonografie (TAU) en Cine MRI werd vergeleken met de ‘gouden standaard’. Tijdens de
operatie werden de abdominale segmenten bekeken. De prevalentie van intra-abdominale adhesies aan de
buikwand was 66,7%. De gemiddelde leeftijd was 55 jaar en 58% was man (Zinther, 2010).
De volgende diagnostische accuratesse-uitkomsten werden beschreven: sensitiviteit, specificiteit, positief
voorspellende waarde en negatief voorspellende waarde.

Resultaten
Diagnostische accuratesse-uitkomsten lichamelijk onderzoek
De sensitiviteit en specificiteit van lichamelijk onderzoek voor de opsporing van
incisionele hernia’s waren respectievelijk 77% (95% CI 67 tot 84) en 95% (95% CI 87 tot
98).
De positief en negatief voorspellende waarden waren respectievelijk 95% (95% CI 87 tot
98) en 86% (95% CI 73 tot 94). Er werd gesuggereerd dat de sensitiviteit beter is in niet- obese patiënten, dit is
echter niet statistisch getoetst (Baucom, 2014).

Bewijskracht van de literatuur
Observationele studies beginnen voor diagnostische accuratesse-vragen op ‘hoog’ in bewijskracht volgens de
GRADE-methodiek. De bewijskracht voor de diagnostische accuratesse-uitkomstmaten is met twee niveaus
verlaagd gezien de beperkingen in de studieopzet (referentietest) en het geringe aantal patiënten (imprecisie).
Het niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘laag’.
Diagnostische accuratesse-uitkomsten dynamic abdominal sonography for hernia
De sensitiviteit en specificiteit van DASH (dynamic abdominal sonography for hernia) voor de opsporing van
incisionele hernia’s waren respectievelijk 97,8% (95% CI 92,2 tot 99,6) en 87,8% (95% CI 78,3 tot 93,7)
vergeleken met de referentiestandaard (CT-scan). In de laatste studie werden door de CT-scan vier incisionele
hernia’s niet gevonden die wel met DASH waren gevonden. Een sensitiviteitsanalyse met vier meer terecht
positieve liet een hogere specificiteit zien van 92,3% (95% CI 83,4 tot 96,8). De positief en negatief
voorspellende waarden waren respectievelijk 90,7% (95% CI 83,1 tot 95,2) en 97,3% (95%
CI 89,7 tot 99,5) (Beck, 2013).

Bewijskracht van de literatuur
Observationele studies beginnen voor diagnostische accuratesse vragen op ‘hoog’ in bewijskracht volgens de
GRADE-methodiek. De bewijskracht is met drie niveaus verlaagd gezien de beperkingen in de studieopzet (type
en timing referentietest) en het geringe aantal patiënten (imprecisie). Het niveau van de bewijskracht komt uit op
GRADE ‘zeer laag’.
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Diagnostische accuratesse uitkomsten transabdominal ultrasonography (TAU) versus Cine MRI
De sensitiviteit voor de diagnose van adhesies was voor TAU: 23,97% (95% CI 0,09 tot 0,35). Dit verschilde niet
significant van de sensitiviteit voor Cine MRI: 21,49% (95% CI 0,05 tot 0,31) (p=0,58).
De specificiteit voor de diagnose van adhesies met TAU was 97,85% (95% CI 0,97 tot 1), dit was significant
hoger dan de specificiteit voor Cine MRI: 87,11% (95% CI 0,77 tot 0,95) (p=0,01).
De positief voorspellende waarde voor de diagnose van adhesies met TAU was 76,32% (95% CI 0.,9 tot 1), dit
was significant lager dan de positief voorspellende waarde voor Cine MRI: 82,50% (95% CI 0,10 tot 0,61)
(p=0,01).
De negatief voorspellende waarde voor de diagnose van adhesies met TAU was 81,67% (95% CI 0,75 tot
0,88), dit verschilde niet significant van de negatief voorspellende waarde voor Cine MRI, 79,35% (95% CI 0,70
tot 0,86) (p=0.01) (Zinther, 2010).

Bewijskracht van de literatuur
Observationele studies beginnen voor diagnostische accuratesse vragen op ‘hoog’ in bewijskracht volgens de
GRADE-methodiek. De bewijskracht voor de diagnostische accuratesse uitkomstmaten is met twee niveaus
verlaagd gezien het geringe aantal patiënten: n=60 (imprecisie). Het niveau van de bewijskracht komt uit op
GRADE ‘laag’.

Zoeken en select eren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de
volgende zoekvragen:
Wat is de diagnostische accuratesse van CT ten opzichte van lichamelijk onderzoek, echo of MRI?
P: patiënten met een littekenbreuk; I: CT-scan;
C: lichamelijk onderzoek, echo, MRI;
O: accuratessematen: sensitiviteit, specificiteit, positief voorspellende waarde, negatief voorspellende waarde.
Wat is de diagnostische accuratesse van een echo ten opzichte van lichamelijk onderzoek, CT of MRI?
P: patiënten met een littekenbreuk; I: echo;
C: lichamelijk onderzoek, CT, MRI;
O: accuratessematen: sensitiviteit, specificiteit, positief voorspellende waarde, negatief voorspellende waarde.
Wat is de diagnostische accuratesse van MRI ten opzichte van lichamelijk onderzoek, echo of CT?
P: patiënten met een littekenbreuk; I: MRI;
C: lichamelijk onderzoek, echo, CT;
O: accuratessematen: sensitiviteit, specificiteit, positief voorspellende waarde, negatief voorspellende waarde.

Zoeken en selecteren (Methode)
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In de database Medline (via OVID), Embase (via Embase.com) is met relevante zoektermen gezocht naar
systematische reviews, RCT’s, CCT’s en observationeel onderzoek gericht op de behandeling van
littekenbreuken. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De
literatuurzoekactie leverde 3041 treffers op. Een adviseur van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch
Specialisten maakte een voorselectie van studies die 2 of meer behandelingen gericht op littekenbreuken met
elkaar vergeleken. Na de voorselectie zijn er 246 studies overgebleven waarvan 173 vergelijkende studies en 73
systematische reviews. Voor het beantwoorden van de uitgangsvraag werden studies geselecteerd op grond
van de volgende selectiecriteria: systematische reviews, RCT’s of vergelijkend observationeel onderzoek en
patiënten met een littekenbreuk.
Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie tien studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de
volledige tekst, werden vervolgens zeven studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad
Verantwoording) en drie studies definitief geselecteerd.
Drie studies zijn opgenomen in de literatuuranalyse (Baucom, 2014; Beck, 2013; Zinther, 2010). De belangrijkste
studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidence-tabellen. De beoordeling van de individuele
studieopzet (risk of bias) is opgenomen in de risk of bias-tabellen.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 23-11-2018
Laatst geautoriseerd : 23-11-2018
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.

Referent ies
Baucom RB, Beck WC, Holzman MD, et al. Prospective evaluation of surgeon physical examination for detection of
incisional hernias. J Am Coll Surg. 2014;218(3):363-6. PubMed PMID: 24559951.
Beck WC, Holzman MD, Sharp KW, et al. Comparative effectiveness of dynamic abdominal sonography for hernia versus
computed tomography in the diagnosis of incisional hernia. J Am Coll Surg. 2013;216(3):447-53; quiz 510-1. PubMed PMID:
23357727.
Zinther NB, Zeuten A, Marinovskij E, et al. Detection of abdominal wall adhesions using visceral slide. Surg Endosc.
2010;24(12):3161-6. PubMed PMID: 20490561.
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Classificatie van littekenbreuken
Uit gangsvraag
Hoe dient littekenbreuk geclassificeerd te worden?

Aanbeveling
De VHWG-classificatie is goed bruikbaar om een littekenbreuk te classificeren en wordt op dit moment het
meest toegepast.
Bij de classificatie van littekenbreuken zijn breuk-, patiënt- en wondkarakteristieken van belang. Hiervoor is HPWclassificatie veelbelovend.
Gebruik bij de classificering van een buikwandbreuk de HPW-classificatie naast de (gemodificeerde) VHWGclassificatie voor de klinische praktijk.
Hanteer HPW-classificatie stadium 1 of gemodificeerde VHWG-classificatie graad 1 als definitie voor een nietcomplexe littekenbreuk.
Hanteer HPW-classificatie stadium 2 tot en met en 4 of gemodificeerde VHWG- classificatie graad 2 of 3 als
definitie voor een complexe littekenbreuk.

Overwegingen
Het classificeren van een buikwandbreuk is noodzakelijk om een onderscheid te kunnen maken in complexe en
niet-complexe gevallen. Niet-complex betekent eenvoudig te herstellen zonder uitgebreide reconstructie en
veelal in dagbehandeling. Dit hoeft echter nog niet direct te beteken dat een niet-complex herstel ook altijd een
lage kans op complicaties en recidief geeft.
Een complexe reconstructie daarentegen vergt vaak een uitgebreide reconstructie of verschuivingsplastiek
(anterieure/posterieure (endoscopische) Componten Separatie Techniek of Transversus Abdominus Release).
Daardoor is ervaring van het behandel team en operatieteam, niet alleen op het gebied van de operatie zelf
maar ook op het gebied van de gehele zorg rond de operatie noodzakelijk.
Er zijn al meerdere classificatiesystemen ontwikkeld om een buikwandbreuk te kunnen indelen. Hieronder lichten
we de voor- en nadelen van verschillende classificatiesystemen toe.
De EHS (European Hernia Society)-classificatie gebruikt alleen maar de locatie en de omvang: totale lengte en
breedte. Op basis van deze classificatie wordt gesteld dat grotere defecten en defecten in de ‘periferie’ van de
buikwand complexer zijn. EHS- classificatiesysteem is vooral een beschrijvend systeem.
Slater (2014) beschreef een classificatiesysteem dat een stuk uitgebreider is, maar daardoor door ook minder
eenvoudig toepasbaar in de klinische praktijk.
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De VHWG-classificatie, die gebruikt wordt in de beide publicaties van Petro (2016) en Brahmblatt (2014), gaat
uit van een indeling waarbij patiëntfactoren (co-morbiditeit) en wondfactoren bepalend zijn. In deze classificatie
wordt de omvang en locatie van het defect niet meegenomen. Het systeem is eenvoudig: graad 1 tot met 4.
Hoe hoger de gradering hoe meer kans op complicaties. Om hieruit direct te concluderen dat een hogere graad
ook meer complex is, lijkt niet geheel terecht.
De VHWG-classificatie heeft een modificatie ondergaan waarbij er nog maar drie graderingen zijn (Kanters,
2012).
Deze classificatie lijkt toch op een eenvoudige wijze een onderscheid te kunnen maken in de aard van de
reconstructie. Immers, een VHWG-graad 3 reconstructie is dus een reconstructie onder gecontamineerde
omstandigheden. Niet elke kliniek heeft hier voldoende ervaring mee en kennis over in huis. Bovendien zijn er
waarschijnlijk een speciale preoperatieve work-up, operatietechnieken en kostbare implantaten nodig. Een
VHWG-graad 3 reconstructie zou dan dus als complex beschouwd kunnen worden, maar een VHWG-graad 2
ook, aangezien dit vooral complexe patiënten zijn waarbij de nadruk op de co-morbiditeit ligt.
De VHWG-classificatie is tot op heden het meest gebruikt in de literatuur en daarmee ook het meest toegepast.
De VHWG-classificatie is echter niet gevalideerd en grootte van de breuk wordt niet meegenomen. De
classificatie wordt opgedeeld in drie gradaties, waarbij ervoor gekozen kan worden de graad 3 patiënten verder
onder te verdelen op basis van de ernst van de contaminatie volgens de CDC-criteria.
(http://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/9pscssicurrent.pdf).
Tabel 1 Gemodif iceerde Ventral Hernia Working Group-classif icatie
Graad 1 (Laag risico)
Laag risico op complicaties
Geen voorgeschiedenis van
wondinfectie

Graad 2 (Comorbide)
Roken
Obesitas
COPD
Diabetes
Voorgeschiedenis van
wondinfectie

Graad 3 (Gecontamineerd)
A Potentially contaminated
B Contaminated
C Dirty/Infected

Interessant is het recent door Petro (2016) en Novitsky (2016) beschreven HPW- classificatiesysteem, dat in
overeenstemming zou moeten zijn met het TNM- classificatiesysteem voor maligne tumoren.
Het HPW-classificatiesysteem bestaat dan ook uit drie items:
H: (herniapoort: H1:<10; H2: 10-20; H3:>20 cm);
P: (patiëntfactoren: morbide obesitas, diabetes, roken, immunosupressie) een of meer aanwezig (P1) = 1,
afwezig (P0) = 0;
W: (wond: clean (W0) = 0, gecontamineerd (W1) = 1). Zie tabel 1.
Op basis van deze drie factoren volgt er een indeling in stadium 1 tot 4. Deze stadiëringstechniek hebben ze
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toegepast op hun eigen cohort: hoe hoger het stadium, hoe groter de kans op een recidief en op een surgical
site occurence. Dit maakt dit classificatiesysteem het meest veelbelovend en waarschijnlijk goed bruikbaar in de
klinische praktijk. Het HPW-classificatiesysteem neemt dus zowel breukkenmerken als patiëntkenmerken mee in
de systematiek. Een hogere gradering houdt dus ook een complexer buikwanddefect en reconstructie in, waarbij
de kans op postoperatieve complicaties of recidief hoger is. De HPW-classificatie is echter ook niet gevalideerd.
Tabel 2 HPW-classif icatie
A
Hernia

Patiënt

Wond

HPW-stadium

Stadium 1

1

0

0

H1, P0, W0

Stadium 2

1 of 2

Een of meer

0

H1, P1, WO
H2, enige P, W0

Stadium 3

Een of meer

Een of meer

0 of 1

H1, enige P, W1 H2, enige P,
W1
H3, P0, WO

Stadium 4

3

Een of meer

0 of 1

H3, P1, W0
H3, enige P, W1

H1

H2

H3

P0

Stadium 1

Stadium 2

Stadium 3

P1

Stadium 2

Stadium 3

Stadium 4

W1

Stadium 3

Stadium 3

Stadium 4

B

Inleiding
Er bestaat een grote diversiteit aan littekenbreuken: van 1 cm grote trocar hernia’s tot buikwanddefecten met
loss of domain, massale evisceratie, huid te kort en oude (insufficiente) implataten in situ. Dat deze twee
uitersten anders behandelt dienen te worden, lijkt voor de hand te liggen. Echter het onderscheid is, zeker in de
literatuur lang niet altijd even helder. Daarnaast is er in de huidige vergoedingssystematiek geen onderscheid
tussen complex en niet complex.
Het lijkt van belang om een goed onderscheid te kunnen maken tussen complexe buikwanddefecten en nietcomplexe buikwanddefecten. Daarvoor is echter wel een goede set aan definities nodig.

Conclusies
Voorspellers complicaties na een hersteloperatie van een littekenbreuk
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Zeer laag
GRADE

Er is zeer lage bewijskracht aangetoond dat herniabreedte, gecontamineerde wonden, eerdere
hersteloperaties en een prostaataandoening geassocieerd zijn met complicaties na een
hersteloperatie van een littekenbreuk.

Bronnen (Petro, 2015; Brahmbbatt, 2014)
Voorspellers opnieuw krijgen van een littekenbreuk na een hersteloperatie van een littekenbreuk
Zeer laag
GRADE

Er is met zeer lage bewijskracht aangetoond dat herniabreedte en het hebben van
gecontamineerde wonden geassocieerd zijn met het opnieuw krijgen van een littekenbreuk na
een hersteloperatie.

Bronnen (Petro, 2015)
Voorspellers surgical site infections (SSI) na een hersteloperatie van een littekenbreuk
Zeer laag
GRADE

Er is met zeer lage bewijskracht aangetoond dat het hebben van eerdere hersteloperaties van
een littekenbreuken geassocieerd zijn met surgical site infections.

Bronnen (Brahmbbatt, 2014)

Samenvat t ing lit erat uur
Beschrijving studies
Twee observationele studies zijn opgenomen in de literatuuranalyse. Een prospectief onderzoek (Petro, 2015)
waarbij een database is opgesteld waarin alle abdominale operaties zijn geregistreerd en een retrospectief
observationeel onderzoek (Brahmbhatt, 2014) waarbij alle patiënten van twee ziekenhuizen die een
laparoscopische ventrale herniaoperatie hebben ondergaan zijn geïncludeerd.
Petro (2015) includeerde 333 patiënten die een operatie voor een ventrale littekenbreuk hebben ondergaan, de
gemiddelde leeftijd was 56,97 (SD 12,24) en 41,7% was man. Brahmbhatt (2014) includeerde 201 patiënten die
een laparoscopische ventrale littekenbreukoperatie hebben ondergaan, de mediaan leeftijd was 58 (IQR 30 tot
80) en 70% was man.
Beide studies hebben als primaire uitkomstmaat complicaties onderzocht en samengenomen onder de definitie
surgical site occurrence (SSO). Hieronder vallen onder andere de volgende complicaties: cellulitis, necrose, niet
genezende wonden, seroom, hematoom, wonddehiscentie of fistels. In de studie van Petro (2015) vallen ook
surgical site infections (SSI) onder de uitkomstmaat complicatie. De studie van Brahmbhatt (2014) heeft SSI als
een opzichzelfstaande uitkomstmaat meegenomen in hun studie. Daarnaast heeft Petro (2015) ook terugkeer
van een littekenbreuk als uitkomstmaat meegenomen.
Petro (2015) heeft de volgende prognostische factoren onderzocht: breedte littekenbreuk, locatie littekenbreuk,
status wond en co-morbiditeiten.
Brahmbhatt (2014) heeft de volgende prognostische factoren onderzocht: beroepsniveau, leeftijd, etniciteit,
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geslacht, ziekenhuis, ASA-classificatie, BMI, diabetes mellitus, COPD, huidige roker, alcoholmisbruik, coronaire
aandoeningen, aandoening van de prostaat, eerdere ventrale hernia, aantal eerdere abdominale operaties.

Resultaten
Prognostische factoren voor complicaties (SSO) na een hersteloperatie van een littekenbreuk
Zowel de studie Petro (2015) als Brahmbhatt (2014) heeft prognostische factoren voor het krijgen van
complicaties na een hersteloperatie van een littekenbreuk onderzocht.
In de studie van Petro (2015) werden vier factoren onderzocht: gradering van hernia breedte; laterale breuken;
contaminatie van de wond; en het hebben van co-morbiditeit. Gradering van de hernia-breedte en contaminatie
van de wond waren statistisch significant geassocieerd met het krijgen van complicaties:
De odds op het krijgen van complicaties na een hersteloperatie van een littekenbreuk is 5,23 (95% BI: 2,24 tot
12,21) groter per gradering van herniabreedte 0 tot 10 cm; 10 tot 20 cm; ≥ 20 cm, deze associatie is statistisch
significant.
De odds op het krijgen van complicaties na een hersteloperatie van een littekenbreuk is 12,76 (95%BI 0,38 tot
1,50) groter bij een laterale littekenbreuk, deze associatie was niet significant.
De odds op het krijgen van complicaties na een hersteloperatie van een littekenbreuk is 1,81 (95%BI 1,00 tot
3,30) groter bij een gecontamineerde wond. Deze associatie is statistisch significant.
De odds op het krijgen van complicaties na een hersteloperatie van een littekenbreuk is 1,36 (95%BI –0,36 tot
0,97) groter bij het hebben van co-morbiditeit. Deze associatie was niet statistisch significant.
In de studie van Brahmbbatt (2014) vonden ze de volgende voorspellers van complicaties na een hersteloperatie
van een littekenbreuk:
De odds op het krijgen van complicaties na een hersteloperatie van een littekenbreuk is 2,45 (95% BI: 1,11 tot
5,41) groter bij een patiënt met een aandoening aan de prostaat, p- waarde is 0,03.
De odds op het krijgen van complicaties na een hersteloperatie van een littekenbreuk is 3,16 (95% BI 1,49 tot
6,77) groter bij patiënten die eerdere hersteloperaties van een littekenbreuk hebben ondergaan, p-waarde is
0,002.

Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht voor de uitkomstmaat voorspellers van complicaties na een hersteloperatie van een
littekenbreuk is met drie niveaus verlaagd gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias en het grote
aantal voorspellers in het model ten opzichte van het aantal cases).
Resultaten
Voorspellers voor het opnieuw krijgen van een littekenbreuk na een hersteloperatie van een littekenbreuk
In de studie van Petro (2015) vonden ze de volgende voorspellers:
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De odds op het opnieuw krijgen van een littekenbreuk na een hersteloperatie van een littekenbreuk is 1,73
(95%BI 1,29 tot 2,32) groter per gradering van herniabreedte (0 tot 10 cm; 10 tot 20 cm; ≥20cm), deze
associatie is significant.
De odds op het opnieuw krijgen van een littekenbreuk na een hersteloperatie van een littekenbreuk is 1,42
(95%BI 0,63 tot 3,21) groter bij een laterale locatie van een littekenbreuk, deze associatie was niet significant.
De odds op het opnieuw krijgen van een littekenbreuk na een hersteloperatie van een littekenbreuk is 2,04 (95%
BI 1,11 tot 3,75) groter bij een gecontamineerde wond. Deze associatie is significant.
De odds op het opnieuw krijgen van een littekenbreuk na een hersteloperatie van een littekenbreuk is 0,86
(95%BI 0,44 tot 1,96) groter bij het hebben van co-morbiditeit. Deze associatie was niet significant.

Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht begon op laag, aangezien de resultaten verkregen zijn in observationeel onderzoek. De
bewijskracht voor de uitkomstmaat voorspellers van complicaties (SSO) na een hersteloperatie van een
littekenbreuk is met één niveau verlaagd gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias en het grote
aantal voorspellers in het model ten opzichte van het aantal cases).
Resultaten
Voorspellers surgical site infections (SSI) na een hersteloperatie van een littekenbreuk
In de studie van Brahmbbatt (2014) vonden ze dat de odds op het krijgen van SSI’s na een hersteloperatie van
een littekenbreuk 1,54 (95% BI 1,07 tot 2,22) groter is bij patiënten die eerdere hersteloperaties van een
littekenbreuk hebben ondergaan, p-waarde is 0,02.
Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht begon op laag, aangezien de resultaten verkregen zijn in observationeel onderzoek. De
bewijskracht voor de uitkomstmaat voorspellers van complicaties (SSO) na een hersteloperatie van een
littekenbreuk is met één niveau verlaagd gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias en het grote
aantal voorspellers in het model ten opzichte van het aantal cases).

Zoeken en select eren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de
volgende zoekvraag:
Welke peroperatieve factoren (zoals co-morbiditeit, kwetsbaarheid) zijn geassocieerd met wel of geen
complicaties bij een hersteloperatie van een littekenbreuk?
P: patiënten met een littekenbreuk;
I: co-morbiditeit: ASA-classificatie, COPD, pneumonie, BMI, DM, immunosuppressiva, collageenstoornis, roken,
recidief, contaminatie, fysieke fitheid;
C: niet van toepassing;
O: complicaties na het herstellen van een littekenbreuk.
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Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (via OVID), Embase (via Embase.com) is met relevante zoektermen gezocht naar
observationele studies gericht op littekenbreuken. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad
Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 3740 treffers op. Op basis van titel en abstract zijn titels
voorgeselecteerd aan de hand van de volgende criteria: diagnostische studies die voorspellers van complicaties
of herstel van een littekenbreuk hebben onderzocht. De voorselectie leverde 55 treffers op. Studies werden
geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: Patiënten met een littekenbreuk, een asscociatie met
het herstel/complicaties met op zijn minst een van de volgende determinanten comorbiditeit: ASA-classificatie,
COPD, pneumonie, BMI, DM, immunosuppressiva, collageenstoornis, roken, recidief, contaminatie, fysieke
fitheid, of classficatiesystemen gericht op littekenbreuken.
Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie acht studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de
volledige tekst, werden vervolgens zes studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad
Verantwoording) en twee zijn opgenomen in de literatuuranalyse.
Twee onderzoeken (Brahmbhatt, 2014; Petro, 2015) zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste
studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidence-tabellen. De beoordeling van de individuele
studieopzet (risk of bias) is opgenomen in de risk of bias-tabellen.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 23-11-2018
Laatst geautoriseerd : 23-11-2018
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.

Referent ies
Brahmbhatt R, Carter SA, Hicks SC, et al. Identifying risk factors for surgical site complications after laparoscopic ventral
hernia repair: evaluation of the Ventral Hernia Working Group grading system. Surgical Infections. 2014;15(3):187-93.
Kanters AE, Krpata DM, Blatnik JA, et al. Modified hernia grading scale to stratify surgical site occurrence after open
ventral hernia repairs. J Am Coll Surg. 2012;215(6):787-93. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2012.08.012. Epub 2012 Sep 19.
PubMed PMID: 22999328.
Novitsky YW, Fayezizadeh M, Majumder A, et al. Outcomes of Posterior Component Separation With Transversus
Abdominis Muscle Release and Synthetic Mesh Sublay Reinforcement. Ann Surg. 2016;264(2):226-32. doi:
10.1097/SLA.0000000000001673. PubMed PMID: 26910200.
Petro CC, O'Rourke CP, Posielski NM, et al. Designing a ventral hernia staging system. Hernia. 2016;20(1):111-7.
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Springer International Publishing; 2016:P15-22.
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Fysiotherapie in de preconditioneringsfase bij littekenbreuken
Uit gangsvraag
Is er een indicatie voor fysiotherapie in de preconditioneringsfase?

Aanbeveling
Overweeg patiënten geselecteerd voor een complexe littekenbreukoperatie te screenen op preoperatief
cardiorespiratoir functioneren, fysieke fitheid en fysieke activiteitenniveau.
Overweeg sterk om patiënten die volgens screening een verhoogd risico op (pulmonale) complicaties hebben,
te verwijzen voor preoperatieve fysiotherapie.
Streef naar preoperatieve optimalisatie van de risicofactoren van patiënten met littekenbreuken (onder andere
stoppen met roken, afvallen en diabetes goed instellen).

Overwegingen
Bij gebrek aan RCT’s of vergelijkend (observationeel) onderzoek voor de beantwoording van de uitgangsvraag,
is gebruikgemaakt van de op dit moment best beschikbare en recente aanverwante wetenschappelijke
onderbouwing, zoals studies gericht op patiënten die grote abdominale operaties hebben ondergaan.
Literatuur over preoperatieve fysiotherapie bij littekenbreuken is op dit moment nog niet voorhanden. Recent zijn
er echter wel reviews verschenen over preoperatieve fysiotherapie bij (grote) intra-abdominale operaties.
De review met meta-analyse van Moran (2016) heeft gekeken naar preoperatieve fysiotherapie bij intraabdominale chirurgie. Hierin werd geconcludeerd dat prehabilitatie (bestaande uit inspiratoire ademspiertraining,
cardio- en krachttraining) postoperatieve uitkomsten kan verbeteren door het verlagen van all-cause- en
pulmonale complicaties. Bewijs voor postoperatieve vermindering van de mortaliteit en opnameduur is
onvoldoende. Wel verbetert prehabilitatie significant de preoperatieve fysieke fitheid (Moran, 2016).
De review van Pouwels (2014) includeerde studies over preoperatieve fysiotherapie bij grote abdominale
chirurgie. Hierin werd geconcludeerd dat preoperatieve oefentherapie geassocieerd is met verbeterde
preoperatieve fysieke fitheid. Preoperatieve longfysiotherapie lijkt geassocieerd met een vermindering van
pulmonale complicaties na grote abdominale chirurgie (Pouwels, 2014).
De review van Katsura (2015) onderzocht de effecten van enkel preoperatieve inspiratoire spiertraining (IMT) in
cardio- en grote abdominale chirurgie. Hierin wordt bewijs gevonden dat IMT geassocieerd is met een reductie
van postoperatieve atelectase, pneumonie en opnameduur bij volwassenen (Katsura, 2015).
In deze reviews wordt echter aangegeven dat de resultaten met voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten
worden. Het aantal beschikbare studies per uitkomstmaat is laag. De geïncludeerde studies zijn laag van
kwaliteit, hebben een verhoogd risico op bias door inadequate blindering alsmede een grote heterogeniteit van
zowel de interventie- als de controlegroep.
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Zowel Moran (2016) als Pouwels (2016) beschrijft dat preoperatieve fysieke capaciteit een belangrijke predictor
is voor postoperatief herstel bij grote abdominale chirurgie, vooral bij de patiënten met een hoog risico op
complicaties. De effecten van preoperatieve fysiotherapie in het algemeen lijken thans groter bij deze doelgroep
(Hulzebosch, 2006; Dronkers, 2013). Belangrijke parameters hierin lijken leeftijd, co-morbiditeiten als DM en
COPD, preoperatieve fysieke fitheid en preoperatieve fysieke activiteitenniveau (Dronkers, 2013). Een screening
op preoperatieve fysieke fitheid en activiteitenniveau kan inzichtelijk maken of de patiënt een verhoogd risico
heeft op postoperatieve (pulmonale) complicaties (PPC’s) (Bongers, 2016; Dronkers, 2016; Hoogeboom, 2014).
Patiënten met een verhoogd risico op PPC’s kunnen geïdentificeerd worden door middel van een
cardiopulmonale inspanningstest (CPET dan wel submaximaal), tests voor de fysieke fitheid, dan wel het
bepalen van het lichamelijke activiteitenniveau (Moran, 2016; Dronkers, 2013).
Preoperatieve fysiotherapie wordt door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) ook
aanbevolen bij hoogrisicopatiënten vooraf aan een CABG en/of klepoperatie en voor een knie/heupvervangende operatie (Hoogeboom, 2012; Achttien, 2011).
Preconditionering van de patiënt betekent niet alleen het verhogen van de fysieke capaciteit. Streef naar
optimalisatie van de patiënt (stoppen met roken, afvallen waarbij gestreefd wordt naar een BMI <30, en
diabetes goed instellen) (Giordano, 2017; Kaoutzanis, 2015).

Inleiding
Preoperatieve fysieke fitheid is een predicatieve factor voor de postoperatieve uitkomst. De haalbaarheid en
effectiviteit van preoperatieve fysiotherapie voor het verhogen van fysieke fitheid zijn niet onderzocht voor
patiënten met een littekenbreuk. Het is onduidelijk voor welke patiënten preoperatieve training geïndiceerd is en
welke vorm van training het meest effectief is.

Conclusies
Niet van toepassingen er werden geen studies geïncludeerd na de literatuursearch.

Samenvat t ing lit erat uur
Niet van toepassing; er werden geen studies geïncludeerd na de literatuursearch.

Zoeken en select eren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de
volgende zoekvraag:
Wat zijn de (on)gunstige effecten van fysiotherapie in de preoperatieve fase bij patiënten met een littekenbreuk?
P: patiënten met een littekenbreuk;
I: fysiotherapie in preoperatieve fase; C: geen interventie;
O: conditie, (pulmonale) postoperatieve complicaties, kwaliteit van leven ligdagen, mortaliteit.
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Zoeken en selecteren (Methode)
In de database Medline (via OVID), Embase (via Embase.com) is met relevante zoektermen gezocht naar
systematische reviews, RCT’s, CCT’s en observationeel onderzoek gericht op de behandeling van
littekenbreuken. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De
literatuurzoekactie leverde 3041 treffers op. Een adviseur van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch
Specialisten maakte een voorselectie van studies die 2 of meer behandelingen gericht op littekenbreuken met
elkaar waren vergeleken. Na de voorselectie zijn er 246 studies overgebleven waarvan 173 vergelijkende studies
en 73 systematische reviews. Voor het beantwoorden van de uitgangsvraag werden studies geselecteerd op
grond van de volgende selectiecriteria: patiënten met een littekenbreuk en fysiotherapiebehandeling in de
preconditioneringsfase.
Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie drie studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de
volledige tekst, werden vervolgens nul studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad
Verantwoording) en nul studies definitief geselecteerd.
Geen onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten
zijn opgenomen in de evidence-tabellen. De beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) is
opgenomen in de risk of bias- tabellen.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 23-11-2018
Laatst geautoriseerd : 23-11-2018
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.

Referent ies
Achttien RJ, Staal JB, Merry AHH, et al. KNGF-richtlijn Hartrevalidatie. Tertius - Redactie en organisatie, Houten. 2011.
Bongers BC, Fronkers JJ, Hulzebos EHJ, etal. Optimizing perioperative physical therapy care in major elective surgery to
improve surgical outcome in high-risk patients: the Better in, Better outtm concept. Nederlands tijdschrift voor
anesthesiologie. 2016.
Dronkers J, Witteman B, van Meeteren N. Surgery and functional mobility: doing the right thing at the right time. Tech
Coloproctol. 2016;20(6):339-41. doi: 10.1007/s10151-016-1487-6. Epub 2016 May 11. PubMed PMID: 27170281.
Dronkers JJ, Chorus AM, van Meeteren NL, et al. The association of pre-operative physical fitness and physical activity with
outcome after scheduled major abdominal surgery. Anaesthesia. 2013;68(1):67-73. doi: 10.1111/anae.12066. Epub 2012
Nov 5. PubMed PMID: 23121372.
Hansson BM. Parastomal hernia: treatment and prevention 2013; where do we go from here? Colorectal Dis.
2013;15(12):1467-70. doi: 10.1111/codi.12420. PubMed PMID: 24102991.
Hoogeboom T, Janssen I, de Wit F, et al. Advies aan fysiotherapeuten: BiBo bij totale heup- en knieoperaties met name
voor patiënten met een verhoogd risico op vertraagd herstel, inclusief de noodzakelijke procesoptimalisatie en
professionalisering. Tertius - Redactie en organisatie, Houten. 2012.
Hoogeboom TJ, Dronkers JJ, Hulzebos EH, et al. Merits of exercise therapy before and after major surgery. Curr Opin
Anaesthesiol. 2014;27(2):161-6. doi: 10.1097/ACO.0000000000000062. Review. PubMed PMID: 24500337; PubMed
Central PMCID: PMC4072442.
P DF aangemaakt op 09-10-2020

19/99

Littekenbreuken

Hulzebos EH, van Meeteren NL. Making the elderly fit for surgery. Br J Surg. 2016;103(4):463. doi: 10.1002/bjs.10134.
PubMed PMID: 26891214.
Hulzebos EH, Helders PJ, Favié NJ, et al. Preoperative intensive inspiratory muscle training to prevent postoperative
pulmonary complications in high-risk patients undergoing CABG surgery: a randomized clinical trial. JAMA.
2006;18:296(15):1851-7. PubMed PMID: 17047215.
Jensen KK, Kjaer M, Jorgensen LN. Abdominal muscle function and incisional hernia: a systematic review. Hernia.
2014;18(4):481-6. doi:10.1007/s10029-014-1242-8. Epub 2014 Apr 13. Review. PubMed PMID: 24728836.
Katsura M, Kuriyama A, Takeshima T, et al. Preoperative inspiratory muscle training for postoperative pulmonary
complications in adults undergoing cardiac and major abdominal surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2015;
(10):CD010356. doi: 10.1002/14651858.CD010356.pub2. Review. PubMed PMID: 26436600.
Kaoutzanis C, Leichtle SW, Mouawad NJ, et al. Risk factors for postoperative wound infections and prolonged
hospitalization after ventral/incisional hernia repair. Hernia. 2015;19(1):113-23. doi: 10.1007/s10029-013- 1155-y. Epub
2013 Sep 13. PubMed PMID: 24030572.
Moran J, Guinan E, McCormick P, et al. The ability of prehabilitation to influence postoperative outcome after intraabdominal operation: A systematic review and meta-analysis. Surgery. 2016;160(5):1189-1201. doi:
10.1016/j.surg.2016.05.014. Epub 2016 Jul 8. Review. PubMed PMID: 27397681.
Pouwels S, Stokmans RA, Willigendael EM, et al. Preoperative exercise therapy for elective major abdominal surgery: a
systematic review. Int J Surg. 2014;12(2):134-40. doi: 10.1016/j.ijsu.2013.11.018. Epub 2013 Dec 8. Review. PubMed
PMID: 24325942.
Runkel N, Colombo-Benkmann M, Hüttl TP, et al. Evidence-based German guidelines for surgery for obesity. Int J Colorectal
Dis. 2011;26(4):397-404. PubMed PMID: 21318299.
Saleh S, Plymale MA, Davenport DL, et al. Risk-Assessment Scores and Patient Optimization as Cost Predictors for Ventral
Hernia Repair. J Am Coll Surg. 2018;4. pii: S1072-7515(17)32185-3. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2017.12.022. (Epub ahead
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(Operatieve) behandeling van littekenbreuken
Uit gangsvraag
Hoe kan een littekenbreuk (operatief) behandeld worden?

De uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen
1. Moet een littekenbreuk geopereerd worden?
2. Wat zijn de behandelopties voor een littekenbreuk?
a. Wat zijn de verschillen tussen een open operatie en een laparoscopische benadering bij patiënten
met een littekenbreuk (CAC-score)?
b. Wat zijn de verschillen tussen het sluiten van een littekenbreuk met een kunststof mesh ten opzichte
van het primair sluiten van een littekenbreuk met alleen hechtingen?
3. Bij welke patiënt- of breukkarakteristieken, moet je bepaalde behandelingen/ operatietechnieken juist niet
toepassen?

Aanbeveling
Bespreek bij patiënten met een asymptomatische reponibele littekenbreuk met een relatief ruime breukpoort ten
opzichte van de breukinhoud en een rudimentaire behandelwens of een expectatief beleid de optie van keuze
kan zijn.
Gebruik bij herstel van een littekenbreuk in beginsel altijd een mesh.
Betrek bij de keuze tussen open of laparoscopische operatie de relevante patiënten- (onder andere DM,
obesitas) en herniakarakteristieken (breukafmeting, kwaliteit buikwand, adhesies, loss of domain en
contaminatie) om tot een goede interventiemethode te komen.
Indien bij geselecteerde patiënten met kleine littekenbreuken voor een laparoscopische procedure wordt
gekozen en een bridgingtechniek onvermijdelijk blijkt, kies dan voor een overlap van minimaal 5 cm, rekening
houdend met de verhouding tussen de grootte van de mesh en de breukpoortdiameter.

Overwegingen
Uitgangsvraag 1: Moet een littekenbreuk geopereerd worden?
Voor deze vraag is geen sluitende wetenschappelijke onderbouwing te vinden. Met name de veiligheid van een
expectatief beleid is een volstrekt onbeantwoorde vraag.
Geadviseerd wordt om bij patiënten met een asymptomatische reponibele littekenbreuk met een relatief ruime
breukpoort ten opzichte van de breukinhoud en een rudimentaire behandelwens te bespreken of een
expectatief beleid de optie van keuze voor arts en patiënt kan zijn, met name bij co-morbiditeit. Het is
verstandig om hierbij te bespreken wat de patiënt kan doen bij eventuele beklemmingsverschijnselen, zoals
reponeren of direct SEH-bezoek.
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Betrek bij de keuze tussen een expectatief beleid of een operatie de relevante patiëntkarakteristieken (onder
andere DM, obesitas) en herniakarakteristieken (onder andere breukafmeting, kwaliteit buikwand, adhesies, loss
of domain en contaminatie) om tot een goede indicatie voor een beleidskeuze te komen.

Uitgangsvraag 2a: Wat zijn de verschillen tussen een open operatie en een laparoscopische benadering bij
patiënten met een littekenbreuk?
Voor deze vraag is geen sluitende wetenschappelijke onderbouwing te vinden. De opbouw van studies is te
heterogeen om deze vraag te beantwoorden.
Er is geen positief voorspellende evidence waarop een richtinggevende keuze voor open of laparoscopische
chirurgie gemaakt kan worden in individuele gevallen.
Diverse breukkarakteristieken en gewenste uitkomsten zijn hierin namelijk mede van invloed. Voor optimale
cosmetiek is het bijvoorbeeld bij grote breuken goed om herstel van de buikwandcontour na te streven. Dit kan
bij geselecteerde patiënten door laparoscopisch de breukpoort te sluiten, maar ook door een open
opbouwplastiek. In voorkomende gevallen is een partiële release van de buikwand noodzakelijk. (bijvoorbeeld
anterieure of posterieure componenten separatie techniek).
Aangezien er bij laparoscopische ingrepen minder infecties zijn, is het te overwegen bij hoogrisicopatiënten deze
techniek te prefereren, mits de breukkenmerken dit toestaan. Denk hierbij aan verhoogdrisicopatiënten met
bijvoorbeeld DM, roken en/of overgewicht (Froylich, 2017).
Bij laparoscopische ingrepen is de adhesiolyse een extra punt van aandacht. Hoewel er geen significant verschil
met betrekking tot het aantal enterotomieën tussen open en laparoscopisch herstel is aangetoond (Sauerland,
2011) kan de adhesiolyse technisch uitdagend zijn. Derhalve is een uitgebreide abdominale voorgeschiedenis
met een reële kans op veel adhesies een reden om een open procedure te overwegen.
Op basis van de diverse variabelen wordt geadviseerd om via ‘shared decision making’ in overleg met de
patiënt het beste behandelplan te creëren.

Uitgangsvraag 2b: Wat zijn de verschillen tussen het sluiten van een littekenbreuk met een kunststof mesh en het
primair sluiten van een littekenbreuk met hechtingen?
Hoewel het kwaliteitsniveau van de evidence voor deze vraag beperkt is, zijn alle studieresultaten wel
gelijkluidend ten aanzien van de preventie van recidieven door het gebruik van de mesh. Ook in de meest
recente liesbreukrichtlijn is het gebruik van een mesh onomstotelijk verbonden met minder recidieven en wordt
het gebruik ten zeerste aanbevolen (HerniaSurg Group, 2018). Derhalve adviseren we (ten zeerste) om in
geschikte situaties een mesh te gebruiken voor het herstel van een littekenbreuk.
Uitgangsvraag 3: Bij welke patiënt- of breukkarakteristieken moet je bepaalde behandelingen/
operatietechnieken juist niet toepassen?
Voor deze vraag is geen sluitende wetenschappelijke onderbouwing te vinden. De opbouw van studies is te
heterogeen om deze vraag te beantwoorden. Wel is er een aantal factoren aan te geven waarbij een techniek
kwetsbaar is.
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Een meta-analyse van Le Blanc (2016) van 95 studies (prospectief en retrospectief) met 8864 patiënten keek
naar de overlap van een mat bij open en laparoscopische chirurgie. Voor de open chirurgie was de mate van
overlap niet van invloed op de recidiefkans. Voor laparoscopische chirurgie was er een afname van de recidief
kans waarbij een overlap van
>5 cm beter scoorde (1,4% recidief) van een overlap van 3 tot 5 cm welke op zijn beurt weer beter scoorde dan
een overlap van >3cm (8,6% recidief). De fixatiemethode van de mesh (tackers, hechtingen of beide,
resorbeerbaar of niet) had hierop bij analyse geen invloed. Het effect van de breukpoort kon wegens te weinig
data onvoldoende worden geanalyseerd. Wel bleek bij kleine breukpoorten (<4 cm diameter) er een halvering
van de recidiefkans op te treden als de mesh 3 tot 5 cm overlap had, in plaats van <3. Bij medium (4 tot 10 cm
diameter) en grote (>10 cm) breuken kon de recidief kans van 7 naar 3% verlaagd worden als de mesh overlap
van <3 naar >5 cm werd verhoogd.
Aangezien voldoende overlap dus een direct verband houdt met de recidiefkans, betekent dit automatisch een
grens voor de afmeting van de breuk die laparoscopisch behandeld wordt. De grotere littekenbreuken lenen zich
dan ook veelal minder voor een laparoscopisch herstel. De invloed van het verkleinen of sluiten van de
breukpoort hierop is niet goed te duiden.
Het centreren van de mesh tijdens de procedure, zodat de overlap naar alle kanten minimaal 5 cm bedraagt, is
uiteraard met name laparoscopisch essentieel.
Wellicht kun je de grens van bridging bij de laparoscopische littekenbreukchirurgie het beste bepalen door de
verhouding tussen de oppervlakte van de mat en de oppervlakte van de breuk te bepalen.
De studie van Hauters (2017) toont in een consecutief cohort van 213 patiënten (parietex mesh, >3 cm overlap,
tackers) aan dat de mesh/defect (M/D)-ratio een mutivariate onafhandelijke variabele is. Hierbij bleek een M/Dratio <13 zelfs bij een overlap van 5 cm een recidief kans van 22% te hebben. Bij een M/D-ratio tussen 13 en 16
was de kans 9% en bij een ratio >16 was de kans 0%, met een mean follow-up van 69 +/- 44 maanden
(mediaan 65 (6 tot 152 maanden)).
Op basis van deze gegevens zou voor een 7 cm grote breuk een mat met een diameter van 28 cm nodig zijn.
Hiermee zou de grens voor laparoscopisch bridgen voor wat betreft een zo klein mogelijke recidiefkans rond de
7 cm komen.
Tabel 1 Benodigde overlap en diameter van de mesh voor def ectgrootte om een M/D-ratio van 13
of 16 te krijgen (Hauters, 2017)
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Diameter van het
def ect

Benodigde grootte voor een M/Dratio
van 13

Benodigde grootte voor een M/Dratio
van 16

Overlap mesh
(cm)

Diameter mesh
(cm)

Overlap mesh
(cm)

Diameter mesh
(cm)

2

2,5

7

3

8

3

4

11

4,5

12

4

5

14

6

16

5

6,5

18

7,5

20

6

7,5

21

9

24

7

9

25

10,5

28

8

10,5

29

12

32

Inleiding
Bij de behandelkeuzes van littekenbreuken zijn diverse vragen relevant. Om te beginnen: is er wel een operatieve
behandeling noodzakelijk of is er net als bij liesbreuken tot op zekere hoogte ruimte voor afwachtend beleid
(‘watchful waiting’)?
De operatieve behandelingen zijn het best te verdelen in twee categorieën, te weten open chirurgie en
laparoscopische chirurgie. Uiteraard zijn hierbij diverse variaties te bedenken ten aanzien van de fixatie/positie
van de mat en de reconstructie van de buikwand. Voor de optimale keuze van de behandeling dienen meerdere
patiënt-/breukkarakteristieken alsmede het gewenste doel van de behandeling te worden meegenomen.
Hierdoor is er veelal noodzaak voor het individualiseren van een therapie.
In deze module worden de grote lijnen ten aanzien van de behandelingsopties beschreven. Deze grote lijnen
dienen vervolgens als handleiding voor de besliskunde met betrekking tot de individuele patiënt. In deze module
wordt ingegaan op de volgende deelvragen:
1. Moet een littekenbreuk geopereerd worden?
2. Wat zijn de behandelopties voor een littekenbreuk?
a. Wat zijn de verschillen tussen een open operatie en een laparoscopische benadering bij patiënten
met een littekenbreuk?
b. Wat zijn de verschillen tussen het sluiten van een littekenbreuk met een kunststof mesh ten opzichte
van het primair sluiten van een littekenbreuk met alleen hechtingen?
3. Bij welke patiënt- of breuk karakteristieken moet je bepaalde behandelingen/ operatietechnieken juist niet
toepassen?

Voor vragen over de positie van de mesh (module 5) en het sluiten van de breukpoort versus bridging (module
7) wordt naar andere modules verwezen.
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Conclusies
Uitgangsvraag 1 Moet een littekenbreuk geopereerd worden?
- GRADE

Er is geen evidence waaruit kan worden bepaald of een operatief of expectatief beleid moet
prevaleren bij een responsible littekenbreuk
zonder klachten. Het beklemmingsrisico is onbekend.

Uitgangsvraag 2a Bij welke breuk moet welke operatieve techniek worden toegepast, open of laparoscopisch?
(PICO 2)

Redelijk
GRADE

Er is met redelijk sterke bewijskracht aangetoond dat het toepassen van een laparoscopische
operatietechniek bij littekenbreuken niet significant verschillend is in het aantal recidieven in
vergelijking met een open operatietechniek bij patiënten met een littekenbreuk. (RR=1,29 (95%
BI 0,82 tot 2,05)).

Bronnen (Sauerland, 2011; Eker, 2013)

Redelijk
GRADE

Er is met redelijk sterke bewijskracht aangetoond dat de mate van acute pijn (1, 2 en 3 dagen
postoperatief) niet significant verschilt tussen een laparoscopische operatietechniek en een
open operatietechniek bij patiënten met littekenbreuken (RR= 0,09 (95% CI -0,45 tot 0,62)).

Bronnen (Sauerland, 2011)
Er is met lage bewijskracht aangetoond dat de mate van chronische pijn (>6 maanden
postoperatief) niet significant verschilt tussen een laparoscopische operatietechniek en een
Laag GRADE open operatietechniek bij patiënten met een littekenbreuk (RR= 0,44 (95% CI -0,24 tot 1,11)).

Bronnen (Sauerland, 2011)

Redelijk
GRADE

Er is met redelijk sterke bewijskracht aangetoond dat er significant minder infecties zijn na een
laparoscopische procedure in vergelijking met een open operatietechniek bij littekenbreuken
(RR= 0,29 (95% CI 0,18 tot 0,47) p<0,001).

Bronnen (Sauerland, 2011; Eker, 2013; Rogmark, 2013)

Redelijk
GRADE

Er is met redelijk sterke bewijskracht aangetoond dat het aantal seroom gevallen bij
littekenbreuken significant hoger is bij het toepassen van een laparoscopische operatietechniek
in vergelijking met een open operatietechniek met een sublay matpositie (RR= 1,77 (95 CI%
1,08 tot 2,90) p=0,02).

Bronnen (Sauerland, 2011; Eker, 2013; Rogmark, 2013)
Uitgangsvraag 2b Wat zijn de verschillen tussen het sluiten van een littekenbreuk met een kunststof mesh en het
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primair sluiten van een littekenbreuk met hechtingen?
Er is met lage bewijskracht aangetoond dat het gebruik van een mesh tot significant minder
recidieven leidt dan het gebruik van hechtingen na een hersteloperatie van een littekenbreuk.
Redelijk
GRADE

Bronnen (Mathes, 2015; Venclauskas, 2010; Korenkov, 2002; Luijendijk,
2000; Weber, 2010)

Uitgangsvraag 3 Bij welke patiënt of breukkarakteristieken moet je bepaalde behandelingen/operatietechnieken
juist niet toepassen?
Niet van toepassing; er werden geen studies geselecteerd.
Zie de paragraaf Overwegingen voor expert opinion adviezen van de commissie.

Samenvat t ing lit erat uur
Uitgangsvraag 1 Moet een littekenbreuk geopereerd worden? Beschrijving studies
Niet van toepassing; er werden geen studies geselecteerd.
Resultaten
Niet van toepassing; er werden geen studies geselecteerd.
Uitgangsvraag 2a Bij welke breuk moet welke operatieve techniek worden toegepast, open of laparoscopisch?
(PICO 2)
Beschrijving studies
Drie studies zijn opgenomen in de literatuuranalyse, waarvan één Cochrane systematische review (Sauerland,
2011). De Cochrane review beschreef tien RCT’s. Deze review kon worden geüpdatet met de twee recentere
RCT’s uit de zoekactie (Eker, 2013; Rogmark, 2013). Daarmee is deze literatuuranalyse een beschrijving van
twaalf RCT’s. In diverse studies zijn naast de littekenbreuken ook primaire buikwandbreuken, umbilicale en
parastomale hernia’s en in één studie hernia van spigheli’s meegenomen. De data was niet geschikt om alleen
de data van de littekenbreuken te extraheren.
De meeste studies includeerden alleen breuken >3cm en enkele studies excludeerden breuken >15cm. De
studies vergeleken laparoscopische techniek met een open operatie bij patiënten met vooral littekenbreuken. Bij
de laparoscopische techniek werden 3 tot 4 poorten gebruikt met een (expanded) polytetrafluoroethyleen
(ePTFE) of polypropyleen mesh met meestal meer dan 3 cm overlap. De fixatie varieerde tussen alleen
hechtingen, alleen tackers of hechtingen en tackers. Voor de open operatietechniek werden met name een
polypropyleen mesh gebruikt, veelal retromusculair, maar de positie van de mesh kon ook onlay of
intraperitoneaal zijn. In 1 studie werd een polytetrafluoroethyleen mesh gebruikt.
De studiepopulaties waren heterogeen. Er was met name veel variatie in de grootte van de littekenbreuken, het
type breuk, primaire breuken, littekenbreuken, mate van contaminatie en co-morbiditeit. De follow-up was in
slechts zes van de twaalf studies langer dan twee jaar. Alle RCT’s betroffen nietgeblindeerde studies uitgevoerd
in één of meer centra. Hoewel er geen statistische heterogeniteit is, is de klinische en methodologische
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heterogeniteit aanzienlijk. Derhalve wordt er in alle meta-analyses gebruik gemaakt van de random
effectsmethode. De volgende uitkomsten werden beschreven: recidieven van de littekenbreuk, acute pijn
postoperatief, chronische pijn, infecties en seroom.

Resultaten
Recidieven van de ventrale buikwandbreuk
Er is één studie toegevoegd (Eker, 2013) aan de Cochrane review (Sauerland, 2011) voor de uitkomstmaat
recidieven van de littekenbreuk. Rogmark (2013) onderzocht ook recidieven van littekenbreuken, maar had
slechts een follow-uptijd van 8 weken en is daarom weggelaten uit de resultaten. De follow-uptijd voor de
recidieven van de geïncludeerde studies varieerde van 6 maanden tot 35 maanden.
Er is geen significant verschil in het voorkomen van recidieven van de littekenbreuk tussen de patiënten
geopereerd middels een laparoscopische techniek versus patiënten geopereerd middels een open
operatietechniek, RR van 1,29 (95% BI 0,82 tot 2,05),
p=0,27, I2=0% (figuur 1) (Sauerland, 2011; Eker, 2013).
De resultaten zijn hetzelfde wanneer enkel studies werden meegenomen die een follow- up hebben van ≥24
maanden: RR van 1,33 (95% BI 0,80 tot2,20), p=0,28, I2=0% (figuur 2) (Sauerland, 2011; Eker, 2013).
Figuur 1 Forest plot voor recidieven ventrale buikwandbreuk – alle f ollow-up lengtes, vergelijking
tussen laparoscopie en open chirurgie

Figuur 2 Forest plot voor recidieven ventrale buikwandbreuk – f ollow-up ≥24 maanden, vergelijking
tussen
laparoscopie en open chirurgie

Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht voor de uitkomstmaat recidieven van de littekenbreuk is met één niveau verlaagd gezien
beperkingen in de onderzoeksopzet (niet geblindeerde heterogene studie en verschillen in de follow-up). Het
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niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE
‘redelijk’.
Acute pijn (postoperatief)
Er zijn geen nieuwe studies toegevoegd aan de Cochrane literatuurreview (Sauerland, 2011) voor de
uitkomstmaat acute pijn bij littekenbreuk. De definitie in de Cochrane review voor acute pijn was pijn op dag 1, 2
en 3 postoperatief gemeten met een visuele analoge of numerieke schaal.
Rogmark (2013) en Eker (2013) onderzochten beide ook acute pijn bij littekenbreuken, maar er waren niet
genoeg details beschikbaar om de uitkomst te vergelijken met de Cochrane-data en deze uitkomsten zijn
daarom weggelaten uit de resultaten.
Er bleek geen verschil in de mate van acute pijn tussen de patiënten geopereerd middels een laparoscopische
techniek versus patiënten geopereerd middels een open operatietechniek, met een gepooled gemiddeld
verschil van 0,09 (95% CI -0,45 tot 0,62),
p=0,75, I2=0% (figuur 3) (Sauerland, 2011).
Figuur 3 Forest plot voor acute pijn, vergelijking tussen laparoscopie en open chirurgie

Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht voor de uitkomstmaat acute pijn (postoperatief) is met één niveau verlaagd gezien beperkingen
in de onderzoeksopzet (niet- geblindeerde studie opzet). Het niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE
‘matig’.
Chronische pijn
Er zijn geen nieuwe studies toegevoegd aan de Cochrane literatuurreview (Sauerland, 2011) voor de
uitkomstmaat chronische pijn bij littekenbreuk. Voor deze uitkomstmaat is slechts 1 studie opgenomen in de
review (Asencio, 2009) door Sauerland (2011). De definitie in de Cochrane review voor chronische pijn was pijn
>6 maanden postoperatief.
Er bleek geen verschil in de mate van chronische pijn tussen de patiënten geopereerd met een laparoscopische
techniek versus patiënten geopereerd met een open operatietechniek, met een gemiddeld verschil van 0,44
(95% CI -0,24 tot 1,11), p=0,20
(Sauerland, 2011).
Figuur 4 Forest plot voor chronische pijn, vergelijking tussen laparoscopie en open chirurgie
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Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht voor de uitkomstmaat chronische pijn is met twee niveaus verlaagd gezien beperkingen in de
onderzoeksopzet (niet-geblindeerde studieopzet) en het geringe aantal patiënten uit slechts één studie
(imprecisie). Het niveau van de bewijskracht komt
uit op GRADE ‘laag’.
Lokale infecties
Er zijn twee nieuwe studies toegevoegd (Eker, 2013; Rogmark, 2013) aan de Cochrane literatuurreview
(Sauerland, 2011) voor de uitkomstmaat infecties bij littekenbreuk.
Lokale infecties bij littekenbreuk komen significant minder voor bij patiënten geopereerd middels een
laparoscopische techniek vergeleken met patiënten geopereerd middels een open operatie techniek, met een
gepooled RR van 0,29 (95% CI 0,18 tot 0,47), p<0,001, I2=0% (figuur 5) (Sauerland, 2011; Eker, 2013; Rogmark
2013).
Dit geldt ook voor ernstigere lokale infecties waarbij het matje verwijderd moest worden, maar daar was het
effect niet meer significant, met een gepooled RR van 0,32 (95% CI 0,08 tot 1,22), p=0,09, I2=0% (figuur 6)
(Sauerland, 2011).
Figuur 5 Forest plot voor alle locale inf ecties, vergelijking tussen laparoscopie en open chirurgie

Figuur 6 Forest plot voor locale inf ecties waarbij de mat verwijderd moet worden, vergelijking
tussen laparoscopie en open chirurgie
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Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht voor de uitkomstmaat infecties is met één niveau verlaagd gezien beperkingen in de
onderzoeksopzet (niet geblindeerde studie opzet). Het niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘redelijk’.
Seroom
Er zijn twee nieuwe studies toegevoegd (Eker, 2013; Rogmark, 2013) aan de Cochrane literatuurreview
(Sauerland, 2011) voor de uitkomstmaat seroom bij littekenbreuk.
Er bleek geen verschil in het voorkomen van seroom tussen de patiënten geopereerd middels een
laparoscopische techniek versus patiënten geopereerd door een open operatie techniek RR van 1,43 (95% BI
0,76 tot 2,72), p=0,32, I2=59% (figuur 7) (Sauerland, 2011; Eker, 2013; Rogmark, 2013). De statistische
heterogeniteit lijkt verklaard te kunnen worden door de positie van de mesh bij de open operatietechniek. De
subgroepanalyse laat zien dat voor de sublay positie bij de open operatietechniek er wel een significant effect is
in het voordeel van de open operatietechniek met een gepooled RR 1,77 (95 CI% 1,08 tot 2,90), p=0,02, I2=0%
(figuur 7) (Sauerland, 2011; Eker,
2013; Rogmark, 2013).
Figuur 7 Forest plot voor seroom en 1. Open sublay positie mat, 2. Open onlay positie mat en 3.
Open IPOM positie mat, vergelijking tussen laparoscopie en open chirurgie
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Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht voor de uitkomstmaat seroom is met één niveau verlaagd gezien beperkingen in de
onderzoeksopzet (niet geblindeerde studie-opzet). Het niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘redelijk’.
Verder kunnen nog analyses gemaakt worden ten aanzien van enterotomie, hematoom, reoperatie, kwaliteit van
leven, opnameduur, tijdstip van werkhervatting, patiënttevredenheid en cosmetiek. Alle zijn echter zonder
significant verschil en zijn omwille van de leesbaarheid van deze module niet verder uitgewerkt.
Uitgangsvraag 2b Wat zijn de verschillen tussen het sluiten van een littekenbreuk met een kunststof mesh en het
primair sluiten van een littekenbreuk met hechtingen?
Beschrijving studies
Een systematische review (Mathes, 2016) hebben we opgenomen in de uitwerking van de literatuuranalyse.
Deze studie onderzocht het effect van het gebruik van een mesh ten opzichte van hechtingen bij
littekenbreukoperaties op het opnieuw krijgen van de littekenbreuken. Omdat Mathes (2016) naast
littekenbreuken ook navelbreuken includeerde hebben we zelf een subgroepanalyse uitgevoerd waarbij we de
navelbreuken hebben geëxcludeerd. In totaal hebben we 772 patiënten met een littekenbreuk geïncludeerd,
waarvan 405 patiënten in de groep waarbij de breukpoort is gesloten met behulp van een mesh en 368
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patiënten in de groep waarbij de breukpoort is gesloten met behulp van hechtingen. We hebben de data
gebruikt uit de review van Mathes (2016). Hierbij kan een aantal kanttekeningen worden geplaatst. Niet alle
gegevens waren compleet in de review van Mathes (2016). Bijvoorbeeld het percentage geslacht en gemiddelde
leeftijd werden niet gepresenteerd. Waar we konden hebben we deze uit de bronartikelen gehaald.
De vier studies waarbij wij een subanalyse hebben uitgevoerd, hebben een gespreide follow-up tijd van negen
maanden tot vijf jaar.
De subgroepanalyse laat zien dat het gebruik van een mesh bij een littekenbreukoperatie significant verschilt van
het gebruik van hechtingen bij het sluiten van de breuk. Dit is het voordeel van het gebruik van de mesh: RR 0,40
(95 CI% 0,29 tot 0,55), p=<0,00001 I2=0% (figuur 8) (Mathes, 2015; Korenkov, 2002; Luijendijk, 2000; Weber,
2010).
Figuur 8 Forest plot voor recidief mesh in vergelijking tot hechtingen

Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht voor de uitkomstmaat recidief is met 1 niveau verlaagd gezien beperkingen in de
onderzoeksopzet (niet geblindeerde studie-opzet en voor het hoge aantal lost to follow-up). Daarnaast is de
conclusie gebaseerd op 147 incidenten (imprecisie). Echter, het effect is dermate sterk dat de richting van het
effect niet enkel op toeval berust. Het niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘redelijk’.
Uitgangsvraag 3 Bij welke patiënt of breukkarakteristieken moet je bepaalde behandelingen/operatietechnieken
juist niet toepassen?
Niet van toepassing; er werden geen studies geselecteerd.

Zoeken en select eren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de
volgende zoekvragen:
1. Wat zijn de (on)gunstige effecten van operatie ten opzichte van een conservatieve benadering, of geen
behandeling bij patiënten een littekenbreuk?
P: patiënten met een littekenbreuk; I: operatie;
C: conservatief (breukband, afwachten);
O: recidieven van de littekenbreuk, pijn en complicaties (infecties en seroom).
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2. Wat zijn de (on)gunstige effecten van een open operatie ten opzichte van een laparoscopische benadering bij
patiënten met een littekenbreuk?
P: patiënten met een littekenbreuk; I: open operatie;
C: laparoscopische benadering;
O: recidieven van de littekenbreuk, pijn en complicaties (infecties en seroom).
3. Wat zijn de (on)gunstige effecten van het sluiten van een littekenbreuk met een kunststof mesh ten opzichte
van een van het primair sluiten van een littekenbreuk met alleen hechtingen?
P: patiënten met een littekenbreuk; I: correctie met een kunststof mesh;
C: primair sluiten van een littekenbreuk met hechtingen; O: recidieven van de littekenbreuk.

Relevante uitkomstmaten
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in de studies gebruikte
definities.
Zoeken en selecteren (Methode)
In de database Medline (via OVID), Embase (via Embase.com) is met relevante zoektermen gezocht naar
systematische reviews, RCT’s, CCT’s en observationeel onderzoek gericht op de behandeling van
littekenbreuken. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De
literatuurzoekactie leverde 3740 treffers op. Een adviseur van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch
Specialisten maakte een voorselectie van studies die 2 of meer behandelingen gericht op littekenbreuken met
elkaar vergeleken. Na de voorselectie zijn er 278 studies overgebleven waarvan 207 vergelijkende studies en 71
systematische reviews. Voor het beantwoorden van de uitgangsvraag werden studies geselecteerd op grond
van de volgende selectiecriteria: studiedesign (systematische literatuur review, RCT), full-tekst beschikbaar in
Nederlands of Engels, beschrijving van operatieve behandeling bij littekenbreuk en minimaal één van de
uitkomstmaten; recidieven van de littekenbreuk, pijn, infecties en seroom.
Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 49 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de
volledige tekst, werden vervolgens 46 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad
Verantwoording) en drie studies definitief geselecteerd.
Drie onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse (Sauerland, 2011; Eker, 2013; Rogmark, 2013). De
belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidence-tabellen. De beoordeling van
de individuele studieopzet (risk of bias) is opgenomen in de risk of bias-tabellen.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 23-11-2018
Laatst geautoriseerd : 23-11-2018
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Positie mesh bij littekenbreuk
Uit gangsvraag
Wat is de meest optimale positie voor mesh bij een buikwandreconstructie voor patiënten met een
littekenbreuk?

Aanbeveling
Vermijd de inlay positie van een mesh bij herstel van een littekenbreuk.
Streef bij een augmentatie naar het plaatsen van mesh in de retromusculaire positie.
Streef bij een overbrugging naar een retromusculaire sublay positie van de mesh.
Houd rekening bij het plaatsen van een mesh in de intraperitoneale positie dat niet elk type mesh hiervoor
geschikt is.
Vermijd contact tussen de mesh (ongeacht het type) en een verse anastomose.
Streef indien mogelijk naar het vermijden van contact tussen mesh en de viscera middels interpositie van
omentum of (resten van de) breukzak.

Overwegingen
Bij gebrek aan vergelijkend onderzoek voor de beantwoording van de uitgangsvraag, is voor de overwegingen
gebruikgemaakt van de op dit moment best beschikbare en recente wetenschappelijke onderbouwing. Vier
systematische reviews gebaseerd op eenarmig observationeel onderzoek concludeerden dat de retromusculaire
positie geassocieerd is met het laagste percentage recidieven (Albino, 2013; Eriksson, 2014; Deerenberg, 2015;
Holihan, 2016). Ook was de retromusculaire positie geassocieerd met het laagste aantal postoperatieve
wondinfecties en mesh explantaties (Albino, 2013; Holihan, 2016).
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Echter, het is niet altijd mogelijk deze positie te hanteren, en het is mogelijk dat de klinische situatie een
alternatieve positionering van de mesh impliceert.
De onlay positie
Bij een onlay augmentatie wordt de mesh tussen het musculo-aponeurotische en lipocutane deel van de
buikwand geplaatst.
Het voordeel van een onlay reconstructie is dat in de meeste gevallen opening van de peritoneaal holte
voorkomen kan worden. Tevens is een onlay in vergelijking met andere posities relatief gemakkelijk uitvoerbaar
en derhalve geassocieerd met een kortere operatieduur dan bijvoorbeeld een retromusculaire (sublay)
reconstructie (Timmermans, 2014). Voor kleine littekenbreuken waarbij de linea alba of de voorste rectusschede
gemakkelijk geapproximeerd kan worden, is de onlay techniek bij een ter augmentatie gebruikte mesh dan ook
een optie.
Nadeel van de onlay positie is dat de mesh als gevolg van de oppervlakkige positionering relatief vatbaar is voor
contaminatie, bijvoorbeeld van een oppervlakkige wondinfectie, hetgeen kan leiden tot een meshinfectie. Tevens
worden door de dissectie van het vlak tussen het lipocutane en het musculo-aponeurotische deel van de
buikwand perforatoren doorgenomen, wat met name bij grote defecten de kans op huidnecrose vergroot. Een
ander nadeel is dat de mesh op de uittredende zenuwen geplaatst wordt, wat kan leiden tot pijnklachten, met
name bij microporeuze mesh. In verband met de verdeling van intra- abdominale krachten na de operatie leent
de onlay positie zich niet voor een overbrugging.
De inlay positie
De inlay positie had de minst goede uitkomsten ten aanzien van zowel het aantal postoperatieve
wondcomplicaties als het percentage recidieven en wordt derhalve als verouderd beschouwd (Albino, 2013;
Holihan, 2016).
De retromusculaire positie
Bij de retromusculaire positie wordt de mesh tussen de (gesloten) achterste rectusschede en de rectus
abdominis geplaatst, waarbij de mesh lateraal van de rectusschede en caudaal van de linea arcuata in het
preperitoneale vlak geplaatst wordt. Deze positie wordt geassocieerd met de laagste kans op recidieven en
infectieuze complicaties.(Albino, 2013; Eriksson, 2014; Deerenberg, 2015; Holihan, 2016). Dit is goed te
verklaren, omdat bij een augmentatie de mesh aan alle kanten ingesloten is door weefsel en derhalve relatief
beschermd is tegen contaminatie vanuit het abdomen of de oppervlakkige operatiewond. De voor deze positie
noodzakelijke dissectie kan wel moeizamer blijken in verhouding tot een onlay reconstructie, met name bij
patiënten met een chirurgische voorgeschiedenis, al dan niet van de buikwand zelf. Ook suggereert de literatuur
dat er meer postoperatieve pijn is bij een retromusculaire (-rectus)ligging dan bij een onlay (Timmermans, 2014).
In vergelijking met een onlay reconstructie is het voordeel van de retromusculaire positie echter wel dat er, indien
niet om andere redenen nodig, geen uitgebreide subcutane dissectie hoeft te geschieden, en men derhalve de
wondmorbiditeit van het ontwikkelen van dat avasculaire vlak vermijdt. Een recente RCT liet geen verschil zien
tussen retromusculaire (-rectus)positie en onlay ten aanzien van lengte van opname (Demetrashvili, 2017).
De preperitoneale positie
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Voordeel van de preperitoneale positie is dat de mesh van de intraperitoneale inhoud gescheiden wordt,
hetgeen meshgerelateerde complicaties met de intraperitoneale inhoud reduceert. Caudaal van de linea arcuata
is het peritoneum relatief dik, waardoor hier relatief gemakkelijk mesh in de preperitoneale positie geplaatst kan
worden. Craniaal van de linea arcuata is het peritoneum echter erg dun, waardoor het snel perforeert. Hierdoor
is dit vlak craniaal van de linea arcuata van beperkt nut. Derhalve wordt de preperitoneale positie met name
gebruikt als extensie van de retromusculaire positie indien er ook mesh lateraal van de rectusschede of caudaal
van de linea arcuata geplaatst wordt.
De intraperitoneale positie
Bij de intraperitoneale positie wordt de mesh tegen de voorste buikwand aan in de intraperitoneale ruimte
geplaatst. Uit de meta-analyse van Holihan (2016) kwam naar voren dat de intraperitoneale positie geassocieerd
is met minder recidieven en postoperatieve wondinfecties dan de onlay positie, maar inferieur is aan de
retromusculaire positie (Holihan, 2016). In verband met de verdeling van intra- abdominale krachten over de
mesh leent de intraperitoneale positie zich relatief goed voor een overbrugging. Echter, het contact tussen de
mesh en de viscera kan complicaties op zowel de korte als lange termijn tot gevolg hebebn, zoals fistels of
adhesies. Tevens kan de toegang ernstig bemoeilijkt worden door adhesies tussen buikorganen en mesh indien
een re-laparotomie of laparoscopie in een later stadium noodzakelijk is (Ten Broek, 2012). Mogelijk valt het te
overwegen omentum tussen de mesh en de viscera te plaatsen om contact te voorkomen. Is contact tussen
mesh en viscera onvermijdelijk, dan is het essentieel dat men een geschikt type mesh kiest. Het is belangrijk dat
men zich ervan
bewust is dat ook matten met een antiadhesieve laag aan de intraperitoneale zijde dense adhesies tussen darm
en mat en daaruit voortvloeiende complicaties niet altijd kunnen voorkomen.

Inleiding
Voorafgaand aan de operatieve behandeling van een littekenbreuk in de ventrale buikwand dient een besluit te
worden genomen of men naar een (anatomische) reconstructie van de buikwand streeft of het defect gaat
overbruggen. Onafhankelijk van de genomen beslissing kan de gebruikte mesh in verschillende lagen (posities)
van de buikwand worden geplaatst.
De werkgroep raadt aan de door de European registry of abdominal wall HerniaS (EuraHS) gehanteerde
terminologie te volgen: onlay, inlay, retromusculair, preperitoneaal en intraperitoneaal (Muysoms, 2012).
Er dient ernaar gestreefd te worden om, afhankelijk van het type mesh, die positie voor de mesh te vinden die
met de laagste kans op complicaties en recidieven op korte en lange termijn gepaard gaat.
Het huidige aanbod aan types en vormen van mesh brengt met zich mee dat niet iedere mesh voor elke positie
geschikt is, om biologische en technische redenen, naast het feit dat niet elke klinische situatie de toepassing van
elke mesh toelaat.

Conclusies
Niet van toepassing; er werden geen studies geselecteerd na de literatuursearch.
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Samenvat t ing lit erat uur
Niet van toepassing; er werden geen studies geselecteerd na de literatuursearch.

Zoeken en select eren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de
volgende zoekvragen:
Wat zijn de (on)gunstig effecten van de onlay meshpositie ten opzichte van de inlay positie bij
buikwandreconstructies voor patiënten met een littekenbreuk?
P: patiënten met een littekenbreuk; I: onlay positite ;
C: inlay positie;
O: recidiefpercentage, postoperatieve wondcomplicaties (SSO) <30 dagen en >30 dagen, operatietijd,
opnameduur/terugkeer naar activiteiten.
Wat zijn de (on)gunstig effecten van de onlay meshpositie ten opzichte van de retromusculaire sublay positie bij
buikwandreconstructies voor patiënten met een littekenbreuk?
P: patiënten met een littekenbreuk; I: onlay positite;
C: retromusculaire sublay positie;
O: recidiefpercentage, postoperatieve wondcomplicaties (SSO) <30 dagen en >30 dagen, operatietijd,
opnameduur/terugkeer naar activiteiten.
Wat zijn de (on)gunstig effecten van de onlay meshpositie ten opzichte van de preperitoneale underlay posititie
bij buikwandreconstructies voor patiënten met een ventrale hernia cicatricalis?
P: patiënten met een littekenbreuk; I: onlay positite;
C: preperitoneale underlay positie;
O: recidiefpercentage, postoperatieve wondcomplicaties (SSO) <30 dagen en >30 dagen, operatietijd,
opnameduur/terugkeer naar activiteiten.
Wat zijn de (on)gunstig effecten van de onlay meshpositie ten opzichte van de intraperitoneale underlay positie
bij buikwandreconstructies voor patiënten met een littekenbreuk?
P: patiënten met een littekenbreuk; I: onlay positite;
C: intraperitoneale underlay positite;
O: recidiefpercentage, postoperatieve wondcomplicaties (SSO) <30 dagen en >30 dagen, operatietijd,
opnameduur/terugkeer naar activiteiten.

Zoeken en selecteren (Methode)
In de database Medline (via OVID), Embase (via Embase.com) is met relevante zoektermen gezocht naar
systematische reviews, randomized controlled trials, controlled trials, en observationeel onderzoek gericht op de
behandeling van littekenbreuken. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording.
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De literatuurzoekactie leverde 3041 treffers op. Een adviseur van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten
maakte een voorselectie van studies die 2 of meer behandelingen gericht op littekenbreuken met elkaar
vergeleken. Na de voorselectie zijn er 278 studies overgebleven waarvan 207 vergelijkende studies en 71
systematische reviews.
Voor het beantwoorden van de uitgangsvraag werden studies geselecteerd op grond van de volgende
selectiecriteria: vergelijkend onderzoek gericht op patiënten met een littekenbreuk en vergelijking tussen een
onlay en sublay geplaatste mesh.
Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 26 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de
volledige tekst, werden vervolgens 26 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad
Verantwoording) en 0 studies definitief geselecteerd.
Geen onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten
zijn opgenomen in de evidence-tabellen. De beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) is
opgenomen in de risk of bias- tabellen.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 23-11-2018
Laatst geautoriseerd : 23-11-2018
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Materiaal meshes - Schone littekenbreuken
Uit gangsvraag
Welke mesh dient gebruikt te worden bij een buikwandreconstructie bij patiënten met schone of
gecontamineerde ventrale hernia cicatricalis?

Aanbeveling
Houdt bij het kiezen van het type mesh rekening met kenmerken van zowel patiënt, littekenbreuk alsook de
gekozen operatietechniek, loss of domain, en de positionering van de mesh.
Streef naar het gebruik van een macroporeuze polypropyleen of een polyester monofilament (lichtgewicht) mesh
voor schone littekenbreuken waarbij de mesh extraperitoneaal wordt geplaatst.
Kies bij intraperitoneale plaatsing een mesh met een gunstig profiel ten aanzien van adhesievorming.

Overwegingen
Tijdens de literatuuranalyse om deze uitgangsvraag te beantwoorden bleek er weinig kwalitatief goed
vergelijkend onderzoek beschikbaar voor de materiaalkeuze. Ten aanzien van de kans op inkapseling en krimpen
of mesh-adhesies van het materiaal zijn er overwegend alleen dierexperimentele onderzoeken gedaan.
Een recente Delphi-studie naar consensus onder herniachirurgen laat zien dat er consensus is omtrent de
aanbeveling synthetische mesh te gebruiken ter augmentatie van schone littekenbreuken, hetgeen onderbouwd
kan worden met gerandomiseerde studies(Liang, 2017).
Tevens zijn er twee studies die loss of domain benadruken (Liang, 2017; Mommers, 2016).
Voor schone littekenbreuken dient men dan ook augmentatie met synthetische mesh te verkiezen boven een niet
geaugmenteerde reconstructie (zie module operatieve behandeling). Voor patiënten met co-morbiditeit maar
schone littekenbreuken zijn ook goede resultaten beschreven met synthetische mesh (polypropyleen)(Souza,
2013).
Van de synthetische meshes lijkt macroporeus monofilament “lichtgewicht” polypropyleen zich het meeste te
lenen voor buikwandreconstructies. Door de fysieke structuur staat macroporeus polypropyleen relatief snelle
incorporering in de buikwand toe, hetgeen de mesh relatief resistent maakt tegen infectie, zeker na plaatsing in
de retromusculaire positie waarbij de mesh aan alle zijden ingesloten is door het musculo- aponeurotische deel
van de buikwand. Ook heeft macroporeus polypropyleen het meest gunstige profiel mocht de mesh toch
geïnfecteerd raken: het is vaker mogelijk macroporeuze polypropyleen deels in situ te laten dan bijvoorbeeld
mesh van ePTFE of polyester (Shubinets, 2017). Dit is ook bij schone chirurgie relevant omdat ook bij schone
chirurgie bacteriën in de wond komen en later voor infectieuze complicaties kunnen zorgen als gevolg van het
vormen van biofilm om de mesh. Op deze manier kunnen bacteriën lang op latente wijze aanwezig blijven, en
kan een patiënt zich ook na een lange asymptomatische periode (>17 jaar is beschreven) nog presenteren met
een meshinfectie (Shubinets, 2017). Ook zijn er aanwijzingen dat lichtgewicht meshes leiden tot minder
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pijnklachten (Li, 2015; Conze, 2014; Ladurner, 2011; Schmidbauer; 2005; Ricket, 2012). Macroporeus
polypropyleen leent zich echter minder goed voor intraperitoneale plaatsing in verband met adhesievorming
(Brown, 2010).

Inleiding
Lange termijn follow-up (gemiddeld meer dan zes jaar) van een gerandomiseerde studie laat zien dat bij een
reconstructie zonder augmentatie met synthetische mesh het aantal recidieven bijna twee keer zo hoog is (63%
versus 32%, p<0,001)(Burger, 2004).
Als gevolg van het uitgebreide scala aan beschikbare soorten meshes en de heterogene patiëntenpopulatie kan
het kiezen van de juiste mesh een uitdaging zijn. Meshes verschillen onderling in kenmerken als het soort
materiaal, de fysieke structuur (lightweight versus heavyweight) en eventuele anti-adhesieve lagen.
Men dient zich te beseffen dat elk soort mesh een profiel heeft met zowel voordelen als nadelen en het kiezen
van de juiste soort mesh voor een bepaalde casus dus een afweging van deze factoren dient te zijn.

Conclusies
Chronische pijn
Er is met lage bewijskracht aangetoond dat patiënten met een schone littekenbreuk bij wie
Laag GRADE lichtgewicht meshes zijn gebruikt minder chronische pijn ervaren dan patiënten bij wie met
standaard meshes zijn gebruikt.

Bronnen (Conze, 2014; Ladurner, 2011; Schmidbauer; 2005; Ricket, 2012)
Complicaties
Het is onduidelijk of er een verschil is in complicaties tussen gedeeltelijk oplosbare meshes en
niet oplosbare synthetische mesh bij een littekenbreukcorrectie.
Zeer laag
GRADE

Bronnen (Berrevoet, 2010; Conze, 2014; Ladurner, 2011; Schmidbauer,
2005; Welty, 2001; Rickert, 2012)

Samenvat t ing lit erat uur
Beschrijving studies
Zes studies zijn opgenomen in de literatuuranalyse voor schone breuken: drie prospectieve observationele
cohortstudies (Berrevoet, 2010; Schmidbauer, 2005; Welty, 2001), één RCT (Conze, 2014) en één
retrospectieve case-control studie (Ladurner, 2011). Naar aanleiding van de literatuurlijst uit de zoekactie is er
nog één observationele studies hier aan toegevoegd (Ricket, 2012).
In de studies zijn patiënten geïncludeerd waarbij een littekenbreukcorrectie is uitgevoerd. Daarbij werden
verschillende soorten meshes gebruikt: lichtgewicht meshes versus standaard meshes (Berrevoet, 2010; Conze,
2014; Ladurner, 2011; Schmidbauer, 2005; Welty, 2001) en gedeeltelijk oplosbare meshes versus onoplosbare
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meshes (Ricket, 2012). De volgende uitkomsten werden beschreven pijn, erosie en complicaties (wondinfectie,
bloedingen seroom, hematoom, vreemd lichaam sensatie, recidief littekenbreuk). De gemiddelde totale leeftijd
was in de interventiegroepen 67,4 ± 17,4 jaar en in de controlegroepen 61,4 ± 4,9 jaar. Het gemiddelde
percentage mannen in de interventiegroep was 59 ± 27 en in de controlegroep 54 ± 28.

Resultaten
Resultaten chronische pijn
Vier studies onderzochten het effect op chronische pijn na een littekenbreukcorrectie. Een meta-analyse van drie
studies (N=364) laat zien dat chronische pijn na een littekenbreukcorrectie significant verschillend is bij gebruik
van lichtgewicht meshes ten opzichte van standaard meshes waarbij patiënten met lichtgewicht meshes minder
chronische pijn ervaarden (relatief risico=0,27; 95%-BI: 0,12 tot 0,60; I2=0%) (zie figuur 1).
De studie van Ricket (2012) heeft pijn door middel van de SF-36 onderzocht. De SF-36 is een vragenlijst voor
het ervaren van gezondheid of gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Het instrument bevat schalen voor
fysiek functioneren, sociaal functioneren, rolbeperkingen door fysieke of emotionele problemen, mentale
gezondheid, energie, pijn en algemene gezondheidsbeleving. Ricket rapporteerde de uitkomsten van pijn
specifiek, 21- en 60 dagen na de littekenbreukcorrectie. Pijn was significant hoger op beide meetmomenten in
de groep met synthetische meshes ten opzichte van de groep met biologische meshes (21 dagen: P=0,04; 60
dagen: P=0,04). Spreidingsmaten waren niet gepresenteerd.
Figuur 1 Forestplot voor de uitkomst chronische pijn

Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht voor de uitkomstmaat chronische pijn begon op het niveau ‘laag’
aangezien de uitkomsten verkregen zijn uit observationeel onderzoek.
Resultaten complicaties bij littekenbreuken: wondinfectie, bloedingen, seroom, hematoom, recidief littekenbreuk,
vreemd lichaam sensatie.
Wondinfectie
Vier studies in de review van Li (2015) onderzochten het effect op wondinfecties na een littekenbreukcorrectie
(N=978). Een meta-analyse van deze resultaten laat zien dat wondinfecties na een littekenbreukcorrectie vrijwel
gelijk is voor lichtgewicht meshes en standaard meshes (relatief risico=0,96; 95%-BI: 0,63 tot 1,48; I2=46%) (zie
figuur 2).
Figuur 2 Forestplot voor de uitkomst Wondinf ectie
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Seroom
Vier studies (N=978) onderzochten het effect op seroomvorming na een littekenbreukcorrectie. Een metaanalyse van deze resultaten laat zien dat seroom vorming na een littekenbreukcorrectie vrijwel gelijk is voor
lichtgewicht meshes en standaard meshes (Risk Ratio=0,86; 95%-BI: 0,60 tot 1,24; I2=12%) (zie figuur 3).
Figuur 3 Forestplot voor de uitkomst Complicaties: Seroom

Hematoom
Vier studies (N=978) onderzochten het effect op hematoomvorming na een littekenbreukcorrectie. Een metaanalyse van deze resultaten laat zien dat hematoomvorming na een littekenbreukcorrectie gelijk is voor
lichtgewicht meshes en standaard meshes (Risk Ratio=1,00; 95%-BI: 0,59 tot 1,70; I2=0%) (zie figuur 4).
Figuur 4

Recidief littekenbreuk
Vijf studies (N=1002) onderzochten het effect op terugkeer van littekenbreuk na een littekenbreukcorrectie. Een
meta-analyse van deze resultaten laat zien dat het terugkeren van een littekenbreuk na een
littekenbreukcorrectie gelijk is voor lichtgewicht meshes en standaard meshes (Relatief risico=1,05; 95%-BI: 0,62
tot 1,76; I2=39%) (zie figuur 5).
Figuur 5 Forestplot voor de uitkomst Recidief littekenbreuk
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Vreemd lichaams-sensatie
Drie studies (N=639) onderzochten het effect op vreemd lichaams-sensatie na een littekenbreukcorrectie. Een
meta-analyse van deze resultaten laat zien dat een vreemd lichaamssensatie na een littekenbreukcorrectie vrijwel
gelijk is voor lichtgewicht meshes en standaard meshes (relatief risico=0,88; 95%-BI: 0,68 tot 1,15; I2=92%) (zie
figuur 6).
Figuur 6 Forestplot voor de uitkomst Vreemd lichaam-sensatie

De studie van Rickert (2012) onderzocht bij 80 personen na een littekenbreukcorrectie of er significante
verschillen in complicaties waren tussen partieel absorbeerbare synthetische meshes en synthetische meshes.
Deze studie vond geen significante verschillen op de uitkomsten wondinfectie, bloedingen, hematoom, seroom
en recidief littekenbreuk. Spreidingsmaten en p-waardes werden in deze studie niet gepresenteerd.

Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht voor de uitkomstmaat complicaties begon op ‘laag’ aangezien de data verkregen zijn uit
observationeel onderzoek. Daarna is de bewijskracht met één niveau verlaagd tot ‘zeer laag’ gezien beperkingen
in de onderzoeksopzet (de toewijzing van de behandeling was inherent aan de patiënt en het type breuk); en het
feit dat het betrouwbaarheidsinterval zowel een klinische relevant effect omvat in het voordeel van de
interventie- als de controlegroep (imprecisie).

Zoeken en select eren
Om de deelvraag ten aanzien van schone buikwandreconstructies te kunnen beantwoorden is er een
systematische literatuuranalyse verricht door het kennisinstituut naar de volgende zoekvragen:
1. Wat zijn de (on)gunstige effecten van applicatie van lichtgewicht synthetische mesh ten opzichte van applicatie
van standaard synthetische mesh bij patiënten met een ventrale hernia cicatricalis?
P: patiënten met een ventrale hernia cicatricalis; I: applicatie van lichtgewicht synthetische mesh; C: applicatie van
standaard synthetische mesh;
O: recidieven, wondinfecties, meshinfecties, opnameduur, terugkeer naar activiteiten, pijnklachten, noodzaak tot
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verwijderen van mesh.
2. Wat zijn de (on)gunstige effecten van applicatie van (gedeeltelijk) oplosbare synthetische mesh ten opzichte
van applicatie van standaard synthetische mesh bij patiënten met een ventrale hernia cicatricalis?
P: patiënten met een ventrale hernia cicatricalis;
I: applicatie van (gedeeltelijk) oplosbare synthetische mesh; C: applicatie van standaard synthetische mesh;
O: recidieven, wondinfecties, meshinfecties, opnameduur, terugkeer naar activiteiten, pijnklachten, noodzaak tot
verwijderen van mesh.
De werkgroep achtte het aantal recidieven, wondinfecties, meshinfecties voor de besluitvorming kritieke
uitkomstmaten; en opnameduur, return to activities, pijnklachten, en de noodzaak tot het verwijderen van mesh
voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaten voor de search naar soorten mesh bij schone breuken.

Zoeken en selecteren (Methode)
Voor de search voor het soort mesh bij schone breuken is in de databases Medline (via OVID) en Embase (via
Elsevier) op 18 februari 2016 met relevante zoektermen gezocht naar studies die diverse materialen hebben
onderzocht dat gebruikt dient te worden bij littekenbreukcorrecties. De zoekverantwoording is weergegeven
onder het tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 679 treffers op. Studies werden geselecteerd
op grond van de volgende selectiecriteria: systematische reviews, RCT’s of vergelijkend observationeel
onderzoek, patiënten met functionele klachten en interne of externe rectumprolaps of littekenbreuken. Op basis
van titel en abstract werden in eerste instantie 16 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige
tekst, werden vervolgens 14 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel) en 2 studies definitief geselecteerd,
waarvan een observationeel vergelijkend cohortonderzoek (Ricket, 2012) en een systematische review (Li, 2015).
De referenties van de review zijn bekeken en gecontroleerd op de inclusiecriteria. Van de literatuurlijst van Li,
2015 zijn vijf primaire studies opgenomen: drie prospectieve observationele cohortstudies (Berrevoet, 2010;
Schmidbauer, 2005; Welty, 2001), één RCT (Conze, 2014) en één retrospectieve case- control studie (Ladurner,
2011).
Zes studies zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De evidence-tabellen hiervan en beoordeling van individuele
studiekwaliteit kunt u in onder het tabblad Onderbouwing vinden.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 23-11-2018
Laatst geautoriseerd : 23-11-2018
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Materiaal meshes - Gecontamineerde breuken
Uit gangsvraag
Welke mesh dient gebruikt te worden bij een gecontamineerde buikwandreconstructie bij patiënten met een
ventrale hernia cicatricalis?

Aanbeveling
Houdt bij het kiezen van het type mesh rekening met kenmerken van zowel patiënt, littekenbreuk alsook de
gekozen operatietechniek, waarbij de mate van contaminatie, loss of domain, en de positionering van de mesh
belangrijk zijn.
Houdt bij het kiezen tussen biologische of synthetische mesh tevens rekening met wat voor de patiënt
belangrijke uitkomstmaten zijn, omdat deze keuze een balans is tussen de kans op recidief dan wel meshinfectie.
Overweeg bij procedures met (ernstige) contaminatie een niet-gecrosslinkte biologische mesh van varkenshuid.
Wanneer geen biologische mesh voorhanden is kan men bij gecontamineerde littekenbreuken een
macroporeuze polypropyleen of polyester mesh of een biosynthetische mesh gebruiken, die dan bij voorkeur
extraperitoneaal in de retromusculaire positie wordt geplaatst.

Overwegingen
Bij een schaarste aan vergelijkend en gebrek aan gerandomiseerd onderzoek en heterogene studiepopulaties is
het op grond van de literatuur niet mogelijk een simpel en eenduidig antwoord te geven op de vraag welke
mesh zich het beste leent voor gecontamineerde littekenbreuken. In een poging deze kwestie op te helderen is
een aanvullende search uitgevoerd naar studies die de contaminatiegraad en de gebruikte mesh ten tijde van de
operatie rapporteerden. Hieruit werden 22 publicaties geselecteerd.
Ondanks dat de kwaliteit van de literatuur laag is en er sprake is van matige rapportage van belangrijke
uitkomstmaten, lijken een aantal zaken uit de literatuur naar voren te komen. Zo ziet men bij gecrosslinkte
biomesh relatief vaak noodzaak tot verwijdering in verband met infectieuze complicaties, hetgeen impliceert dat
deze soort mesh niet geschikt is voor gebruik bij gecontamineerde procedures. Bij het gebruik van nietgecrosslinkte biologische mesh van varkenshuid is er zo goed als nooit noodzaak tot het verwijderen van de
mesh in verband met infectieuze complicaties. Deze soort mesh leent zich goed dus voor (ernstig)
gecontamineerde procedures met intraperitoneale plaatsing van de mesh.
Bij een extraperitoneaal geplaatste mesh worden met macroporeus polypropyleen of biosynthetische mesh
tevens acceptabele resultaten behaald, ongeacht de aanwezigheid van contaminatie, echter is ook deze
evidence van zeer lage kwaliteit. Het gebruik van synthetische mesh bij gecontamineerde procedures blijft
gepaard gaan met een verhoogd risico op meshinfectie, hetgeen zich nog lang na de operatie kan presenteren.
Dit risico moet men dan ook afwegen tegen de verhoogde kans op recidieven dat gepaard lijkt te gaan met het
gebruik van niet-gecrosslinkte biologische mesh van varkenshuid.
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Wat opvalt is dat zo goed als alle studies retrospectieve, niet-vergelijkende studies betreffen en er sprake is van
een matige uitkomstrapportage, waarbij essentiële uitkomstmaten als bijvoorbeeld het aantal postoperatieve
wondcomplicaties of meshinfecties vaak niet gerapporteerd worden. Ook is de lengte van follow-up vaak
beperkt, terwijl dit relevant is met het oog op meshinfecties, die zich nog lang na de operatie kunnen
presenteren (>17 jaar is beschreven) (Shubinets, 2017).
Ook wordt de literatuur gekenmerkt door onder meer selectiebias, waarbij er voor uitgesproken
gecontamineerde defecten (CDC IV) meer literatuur beschikbaar is over biologische mesh dan over de
alternatieven (Atema, 2016).
Wat tevens meespeelt is dat naast de gekozen mesh, er vele factoren zijn die van invloed zijn op de uitkomsten
na een buikwandreconstructie. Door de heterogeniteit aan gebruikte technieken is het dan ook moeilijk een
valide vergelijking te doen. Het is dan ook belangrijk dat bij de keuze van het type mesh, de karakteristieken van
zowel de patiënten, de breuk en de operatietechniek mee te wegen. Ook patiënten kunnen hierbij hun voorkeur
aangeven. Een biomesh lijkt voordelen te hebben wanneer gekeken wordt naar het risico op heroperatie. Echter,
de prijs van biomeshes is hoger. Het is aannemelijk dat dit opweegt tegen de kosten van een voorkomen
heroperatie.

Inleiding
Lange termijn follow-up (gemiddeld meer dan zes jaar) van een gerandomiseerde studie laat zien dat bij een
reconstructie zonder augmentatie met synthetische mesh het aantal recidieven bijna twee keer zo hoog is (63%
versus 32%, p<0,001) (Burger, 2004).
Alhoewel het gebruik van synthetische mesh het aantal recidieven aanzienlijk heeft verlaagd, werd het gebruik
synthetische meshes geassocieerd met complicaties als meshinfecties, erosies, adhesies en fistels. Aan adhesie
en infectie gerelateerde complicaties kunnen zich daarbij nog lang na de oorspronkelijke operatie presenteren,
bijvoorbeeld als een meshinfectie of obstructie (Shubinets, 2017).
Met het oog op infectieuze complicaties zijn chirurgen over het algemeen dan ook terughoudend geweest in het
plaatsen van synthetische mesh in een gecontamineerd veld, hetgeen leidde tot de introductie van alternatieven
als de biologische en later ook biosynthetische meshes. Men dient zich echter te realiseren dat ook binnen elk
van deze drie groepen (synthetisch, biosynthetisch en biologisch) er aanzienlijke verschillen kunnen zijn ten
aanzien van het profiel van een specifieke mesh binnen die groep. Elk type mesh, los van tot welk groep deze
behoort, heeft dus zijn eigen profiel, hetgeen dat type mesh meer of minder geschikt maakt voor een bepaalde
klinische situatie. Dit profiel wordt niet alleen bepaald door het soort materiaal, maar tevens door de fysieke
structuur van de mesh (bijvoorbeeld de porositeit). De kwestie welk type mesh het meest aangewezen is bij
gecontamineerde procedures is nog niet beslecht: er worden acceptabele resultaten behaald met zowel
biologische mesh (Itani, 2012), biosynthetische mesh(Buell, 2017; Rosen, 2017), als polypropyleen (mits men
deze in een hiervoor geschikte positie zoals bijvoorbeeld de retromusculaire positie plaatst)(Birolini, 2016;
Majumder, 2016).

Conclusies
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Bij niet-gecrosslinkte biologische mesh van varkenshuid is er ondanks aanwezigheid van
contaminatie of infectieuze complicaties zelden noodzaak tot het verwijderen van de mesh
- GRADE

Bronnen (Atema, 2017; Chamiek, 2017; Itani, 2012; Krpata, 2013;
Majumder, 2016; Sbitany, 2015; Singh, 2014; Skipworth, 2014)

Samenvat t ing lit erat uur
Beschrijving studies
22 onderzoeken zijn opgenomen in de aanvullende literatuuranalyse voor gecontamineerde breuken, waaronder
4 prospectieve cohorten (Itani, 2012; Limura, 2017; Rosen, 2017; Sbitany, 2015) en 18 retrospectieve studies,
waaronder 15 retrospectieve cohorten (Abdelfatah, 2015; Atema, 2017; Basta, 2015; Birolini, 2015; Birolini,
2000; Carbonell, 2013; Giordano, 2015; Heartsill, 2005; Ion, 2013; Krpata, 2013; Madani, 2017; Shahan, 2016;
Singh, 2014; Skipworth, 2014; Slater, 2015) en drie retrospectieve vergelijkende studies (Buell, 2017; Chamieh,
2017; Majumder, 2016). Er werden geen prospectieve gerandomiseerde studies geïdentificeerd. Wat opvalt is
dat het veel niet-vergelijkende studies betreffen en er vaak sprake is van een matige uitkomstrapportage,
waarbij essentiële uitkomstmaten als bijvoorbeeld het aantal postoperatieve wondcomplicaties of meshinfecties
vaak niet gerapporteerd worden (of alleen voor een cohort met daarin ook schone breuken). Ook is de lengte
van follow-up vaak beperkt, terwijl dit relevant is met het oog op meshinfecties, die zich nog lang na de operatie
kunnen presenteren (>17 jaar is beschreven) (Shubinets, 2017). Ook wordt de literatuur gekenmerkt door onder
meer selectiebias, waarbij er voor uitgesproken gecontamineerde defecten (CDC IV) meer literatuur beschikbaar
is over biologische mesh dan over de alternatieven (Atema, 2016).
Biologische mesh van niet-gecrosslinkte varkenshuid
Itani (2012) betrof een prospectieve studie over 80 patiënten (CDC II 39/80 (49%), CDC III 39/80 (49%), CDC IV
2/90 (2%)) waarvan 80/80 (100%) een biomesh van niet-gecrosslinkte varkenshuid kregen. Het defect was
gemiddeld 236 cm2. Bij 52/80 (65%) werd een anterieure component separatie gedaan. Bij 64/80 (80%) kon de
linea alba gereconstrueerd worden. Follow-up was bij alle patiënten 24 maanden. 28/80 (35%) van de patiënten
ontwikkelde een wondinfectie, 2/80 (3%) van de patiënten ontwikkelde een fistel. Preoperatief had 9% (7/80)
van de patiënten een fistel. Geen enkele patiënt ontwikkelde een meshinfectie of noodzaak tot het verwijderen
van de mesh. 22/80 (28%) van de patiënten ontwikkelde een recidief littekenbreuk 24 maanden follow-up. Van
de 22 recidieven waren er 7 waarbij heroperatie voor het recidief als geïndiceerd werd beschouwd gedurende
de follow-up van 24 maanden.
Krpata (2013) betrof een retrospectieve studie over 37 patiënten (CDC III 27/37 (73%), CDC IV 10/37 (27%))
waarbij bij een groot deel een niet-gecrosslinkte biologische mesh van varkenshuid (27/37) in de retromusculaire
positie geplaatst werd; de overige patiënten hadden een andere soort biomesh. Het defect was gemiddeld 426
cm2. Bij 35/37 (94.6%) werd een posterieure component separatie gedaan. Bij 33/37 (89%) kon de linea alba
gereconstrueerd worden. 24/37 (65%) van de patiënten ontwikkelde een wondinfectie, één patiënt ontwikkelde
een fistel (2.7%). Preoperatief hadden alle patiënten een fistel (37/37). Het aantal meshinfecties of de noodzaak
tot het verwijderen van de mesh werd niet gerapporteerd. Het aantal recidieven was 12/37 (32%) na een
gemiddelde follow-up van 20 maanden (range 3 tot 73 maanden).
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Sbitany (2015) betrof een prospectieve studie over 41 patiënten (CDC II 36/41 (87.8%), CDC IV 5/41 (12.2%))
waarbij 41/41 (100%) een niet-gecrosslinkte biomesh van varkenshuid als intraperitoneale underlay geplaatst
kregen. Het defect was gemiddeld 384 cm2. Bij 41/41 (100%) van de patiënten werd een perforator-sparende,
anterieure component separatie gedaan. Bij 39/41 (95%) van de patiënten kon de linea alba gereconstrueerd
worden. De gemiddelde follow-up betrof 25 maanden. 6/41 (14.6%) van de patiënten ontwikkelde een
wondinfectie; geen van de patiënten een meshinfectie. Fistelvorming werd niet gerapporteerd. Bij 1/41 van de
patiënten werd de mesh verwijderd. In 1/36 (2.7%) van de CDC II en 4/5 (80%) van de CDC IV werd een recidief
littekenbreuk na een gemiddelde follow-up van 25 maanden. Bij 3/41 (7.3%) was er noodzaak tot heroperatie.
Singh (2014) betrof een retrospectieve studie over 58 patiënten. De CDC klasse wordt niet gerapporteerd, wel
de VHWG gradatie (VHWG II 31/58 (54%), VHWG III 14/58 (24%), VHWG IV 13/58 (22%). Bij alle patiënten werd
een niet-gecrosslinkte biomesh van varkenshuid als subcutane onlay geplaatst. De gemiddelde defectgrootte
werd niet gerapporteerd. Bij 58/58 (100%) werd een anterieure component separatie gedaan en kon de linea
alba gereconstrueerd worden. De gemiddelde follow-up was 13.7 maanden (tussen 4.5 tot 23.7). Bij 3/14 (24%)
van de VHWG III en bij 3/13 (22%) van de VHWG IV ontwikkelde zich een wondinfectie. Fistelvorming of
meshinfectie werd niet gerapporteerd. Er was geen noodzaak tot het verwijderen van de mesh. Bij 1/14 (7.1%)
van de VHWG III en bij 1/13 (7.7%) van de VHWG IV trad er een recidief littekenbreuk op na een gemiddelde
follow-up van 13.7 maanden.
Skipworth (2014) betrof een retrospectieve studie over 58 patiënten. De CDC klasse wordt niet gerapporteerd,
wel de VHWG gradatie (VHWG II 28/58 (48%), VHWG III 19/58 (33%), VHWG IV 11/58 (19%). Bij alle patiënten
werd een niet-gecrosslinkte biomesh van varkenshuid als intraperitoneale underlay geplaatst. De gemiddelde
defectgrootte werd niet gerapporteerd, noch het aantal patiënten waarbij een component separatie werd
gedaan. Wel rapporteerden ze een anterieure component separatie te doen waar dit nodig werd geacht en
werd bij 52/58 (90%) de linea alba gereconstrueerd. De gemiddelde follow-up was 17 maanden (tussen 2 en
45). In het gehele cohort ontwikkelde 15/58 (25%) een wondinfectie (niet gerapporteerd per VHWG graad). 3
(15.7%) van de VHWG III ontwikkelden een recidief littekenbreuk na een gemiddelde follow-up van 17 maanden.
Bij één patiënt was er noodzaak tot heroperatie.
Atema (2017) betrof een retrospectieve studie over 80 patiënten. De CDC klasse werd niet gerapporteerd, wel
de VHWG gradatie (VHWG III 66/80 (83%), VHWG IV 14/80 (18%)) en dat alle patiënten een gecontamineerde
procedure ondergingen. Bij het merendeel van de patiënten werd de niet-gecrosslinkte biomesh van
varkenshuid als intraperitoneale underlay geplaatst (67/80 (84%)). De mediane defectgrootte was 143 cm2 (IQR
70 tot 256). Bij 55/80 (69%) van de patiënten werd een anterieure component separatie verricht. De linea alba
kon bij 59/80 (74%) gereconstrueerd worden. De mediane follow-up was 7 maanden (IQR 4 tot 15). 36/80
(45%) van de patiënten ontwikkelde een wondinfectie. 7/80 (9%) ontwikkelde een postoperatief een fistel.
Preoperatief had 62,5% (50/80) een fistel. Er was geen meshinfectie of noodzaak tot het verwijderen van de
mesh. 10/76 (13.2%) ontwikkelde een recidief na een follow-up van mediaan 7 maanden. Bij 3/80 (4%) van de
patiënten was er noodzaak tot heroperatie in verband met wondinfectie en fistelvorming.
Biologische mesh van gecrosslinkte varkenshuid
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Abdelfatah (2015) betrof een retrospectieve studie over 65 patiënten (CDC I 32/65 (49%), CDC II 21/65 (32%),
CDC III 8/65 (12%), CDC IV 4/65 (6%) waarbij een gecrosslinkte biologische mesh van varkenshuid geplaatst
werd als subcutane onlay 10/65 (15.4%), 6/65 (9.2%) als inlay, 47/65 (72.3%) retromusculair, en 2/65 (3.1%) als
sandwich (retromusculair en onlay). Alle defecten waren groter dan 10x7 cm2. Het aantal component separaties
is niet gerapporteerd. Bij 31/65 (47.7%) kon de linea alba niet gereconstrueerd worden. Alle patiënten hadden
een follow-up van meer dan vijf jaar. 4/31 (12.9%) van CDC I, 5/21 (23.8%) van CDC II, 4/8 (50%) van CDC III,
en 2/4 (50%) van
CDC IV ontwikkelden een wondinfectie. Fistelvorming werd niet gerapporteerd. 8/30 (27%) van CDC I, 4/19
(21%) van CDC II, 2/7 (29%) van CDC III, en 1/3 (33.3%) van CDC IV
ontwikkelden een meshinfectie met noodzaak tot het verwijderen van (een deel van) de mesh. 19/30 (63%) van
CDC I, 12/19 (63%) van CDC II, 5/7 (71%) van CDC III, en 3/3 (100%)
van CDC IV ontwikkelde een recidief littekenbreuk na een follow-up van meer dan vijf jaar.
Basta (2015) betrof een retrospectieve studie over 37 patiënten (CDC I 9/37 (24,3%), CDC II 16/37 (43,2%),
CDC III 7/37 (18,9%), CDC IV 5/37 (13,5%)), waarbij een gecrosslinkte biologische mesh van varkenshuid
geplaatst werd als intraperitoneale underlay (100%). Het defect was gemiddeld 322 cm2. Bij alle patiënten werd
een anterieure component separatie gedaan. Alle reconstructies betrof een overbrugde reconstructie waar de
linea alba niet gereconstrueerd kon worden. De mediane follow-up was 13 maanden. 8/37 (21%) van de
patiënten ontwikkelde een wondinfectie. Er werd 0 fistelvorming of meshinfectie gerapporteerd. Het aantal
recidieven was 1/9 (11,1%) voor CDC I, 2/16 (12,5%) voor CDC II, 2/7 (28,6%) voor CDC III, en 2/5 (40%) voor
CDC IV na een mediane follow-up van 13 maanden. Bij 9/37 (24.3%) van de patiënten was er noodzaak tot
heroperatie.
Giordano (2015) betrof een retrospectieve studie over 109 patiënten (CDC I 37/109 33.9%, CDC II 43/109
(39.4%), CDC III 21/109 (19.3%) en CDC IV 8/109 (7.4%) waarbij een
gecrosslinkte biologische mesh van varkenshuid geplaatst werd als subcutane onlay 30/109 (27.5%), 12/109
(11%) als inlay, 30/109 (27.5%) retromusculair, en 42/109 (39.4%) als intraperitoneale underlay. De gemiddelde
grootte van het defect werd niet gerapporteerd. Bij 26/109 (23.9%) van de patiënten werd een anterieure
component separatie verricht. Bij 74/109 (69.2%) kon de linea alba gereconstrueerd worden. Mediane follow-up
was 25.7 maanden (tussen 13-102). 15/109 (13.8%) van de patiënten ontwikkelde een wondinfectie. 3/109
(2.8%) ontwikkelde een fistel. Het aantal meshinfecties werd niet gerapporteerd, noch het aantal patiënten
waarbij er noodzaak was tot het verwijderen van de mesh. 10/37 (27%) van de CDC I, 8/42 (18.6%) van de CDC
II, 2/21 (9.5%) van de CDC III, en 0/8 (0%) van de CDC IV ontwikkelde een recidief littekenbreuk na een mediane
follow-up van 25.7 maanden. Het aantal heroperaties werd niet gerapporteerd.
Limura (2017) (Limura & Giordano, 2017) betrof een prospectieve studie over 56 patiënten (CDC I 18/56 (32%),
CDC II 11/56 (20%), CDC III 11/56 (20%), CDC IV 16/56 (29%))
waarbij een gecrosslinkte biologische mesh van varkenshuid geplaatst werd als subcutane onlay 1/56 (2%),
retromusculair 5/56 (9%), en intraperitoneale underlay 50/56 (89%). Het mediane defect was 625 cm2 (tussen
70-900). Bij 10/56 (17.9%) van de patiënten werd een component separatie verricht (ACS 9/56 (16.1%), PCS
1/56 (1.8%)). Bij 33/56 (59%) van de patiënten kon de linea alba gereconstrueerd worden. De gemiddelde
follow-up was 44 maanden (tussen 4-123). 12/56 (22%) van de patiënten ontwikkelde een wondinfectie. 6/56
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(11%) van de patiënten ontwikkelde een fistel. Meshinfectie of verwijdering werd niet gerapporteerd. 14/56
(26%) van de patiënten ontwikkelde een recidief na een gemiddelde follow-up van 44 maanden. 5/56 (8.9%)
had noodzaak tot heroperatie.
Synthetische mesh
Ion (2013) betrof een retrospectieve studie over 56 patiënten (CDC II) waarvan 50/56 (89%) polypropyleen of
ePTFE in de retromusculaire positie hadden gekregen, en 6/56 (10.7%) intraperitoneale plaatsing. De
defectgrootte werd niet gerapporteerd, noch in hoeveel gevallen een component separatie gedaan werd of de
linea alba gereconstrueerd kon worden. 46/56 (82%) van de patiënten had een follow-up van meer dan 1 jaar.
Hierbij ontwikkelde 2/56 (3.6%) een oppervlakkige wondinfectie en 2/56 (3.6%) een diepe wondinfectie. 0
patiënten ontwikkelde een fistel, meshinfectie, of noodzaak tot het verwijderen van de mesh. Het aantal
recidieven werd niet gerapporteerd.
Birolini (2015) betrof een retrospectieve studie over 41 patiënten (CDC IV) waarvan 40/41 (97.6%) macroporeus
polypropyleen in de subcutane onlay positie had gekregen, en 1/41 (2.4%) preperitoneale plaatsing. Al deze
patiënten betrof patiënten met een meshinfectie. De defectgrootte werd niet gerapporteerd, noch in hoeveel
gevallen een component separatie gedaan werd of de linea alba gereconstrueerd kon worden. De gemiddelde
follow-up was 74 maanden (tussen de 12 en de 174). Hierbij ontwikkelde 6/41 (14.6%) een kleine wondinfectie
en 5/41 (12%) een grote wondinfectie. Één (2.4%) patiënt ontwikkelde een fistel met noodzaak tot het
verwijderen van de mesh. Bij één patiënt was het nodig de mesh deels te verwijderen. 3/41 (7.3%) van de
patiënten ontwikkelde een littekenbreuk, 2/41 (4.9%) van de patiënten had noodzaak tot heroperatie.
Birolini (2000) betrof een retrospectieve studie waarbij 20 patiënten (CDC II) een polypropyleen onlay mesh
kregen na concomitante colorectale chirurgie. De defectgrootte werd niet gerapporteerd. Met een follow-up
tussen 1 en 7 jaar ontwikkelde 3/20 (15%) een wondinfectie. Géén van de patiënten ontwikkelde een
meshinfectie of noodzaak tot het verwijderen van de gehele mesh (één mesh werd partieel verwijderd). Het
aantal fistels werd niet gerapporteerd. Géén van de patiënten ontwikkelde een recidief.
Carbonell (2013) betrof een retrospectieve studie over 100 patiënten (CDC II 42/100, CDC III 58/100) met
allemaal macroporeus polypropyleen in de retromusculaire positie. Het defect was gemiddeld 246 cm2. Bij
49/100 (49%) werd een component separatie (5/100 (5%) ACS, 44/100 (44%) PCS). De linea alba kon in 91/100
(91%) van de gevallen gereconstrueerd worden. Na een follow-up van gemiddeld 10.8 maanden (tussen de 163 maanden) ontwikkelde 3/42 CDC II en 11/58 (19%) van de CDC III een wondinfectie. Één van de patiënten
ontwikkelde een fistel met noodzaak tot het verwijderen van de mesh. Bij 3 andere patiënten moest er tevens
mesh verwijderd worden (4/100, 4%). 3/42 (7.1%) van de CDC II en 4/58 (6.8%) van de CDC III patiënten
ontwikkelde een recidief.
Heartsill (2005) betrof een retrospectieve studie over 80 patiënten (CDC I 22/80 (27.5%), CDC II 33/80 (41.3%),
CDC III 25/80 (31.3%) met plaatsing van ePTFE (67/80 83%) of polypropyleen (10/80 (13%) intraperitoneaal.
Het defect was gemiddeld 7.4 cm in diameter. Bij alle patiënten kon de linea alba gereconstrueerd worden
zonder component separatie. Gemiddelde follow-up was 30 maanden. 13 patiënten in het gehele cohort
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ontwikkelden een wondinfectie, 0% een fistel, 3/80 (3.8%) een meshinfectie met noodzaak tot het verwijderen
van de mesh. 4/22 (18.1%) van de CDC I, 4/33 (12.1%) van de CDC II, 4/25 (16%) van de CDC III ontwikkelden
een recidief littekenbreuk.
Slater (2015) betrof een retrospectieve studie over 137 patiënten (CDC I 56/137 (40.9%), CDC II 34/137
(24.8%), CDC III 19/137 (13.9%), CDC IV 28/137 (20.4%)) met plaatsing van
verschillende soorten polypropyleen (licht tot zwaar) in verschillende posities (onlay 19/137 (13.9%), retrorectus
100/137 (73%), intraperitoneaal 23/137 (16.9%), sandwich intraperitoneaal/onlay 5/137 (3.6%)). Het defect was
gemiddeld 236 cm2. Al deze patiënten hadden een anterieure component separatie ondergaan, maar er werd
niet gerapporteerd hoe vaak de linea alba gereconstrueerd kon worden. Mediane follow-up was 15 maanden
(tussen de 1 en 127). Hierbij had 5/56 (9.1%) van de CDC I, 5/34 (14.7%) van de CDC II, 3/19 (15.8%) van de
CDC III, en 9/28 (32.1%) van de CDC IV een wondinfectie. 5/137 (3.6%) in het gehele cohort ontwikkelde een
fistel, en 4/137 (2.9%) een meshinfectie. Bij 3/137 (2.2%) was er noodzaak tot het verwijderen van de mesh.
24/137 (17.5%) van de patiënten in dit cohort had een recidief, en 13/137 (9.5%) noodzaak tot heroperatie.
Shahan (2016) betrof een retrospectieve studie over 22 patiënten (CDC II 21/22 (95.5%), één CDC III) die
macroporeus polypropyleen als onlay kregen. Het defect was gemiddeld 150 cm2. Er werd niet gerapporteerd
of er gebruik werd gemaakt van een component separatie of hoe vaak de linea alba gereconstrueerd kon
worden. Gemiddeld was de follow-up 13.8 maanden. Infectieuze complicaties werden niet gerapporteerd,
alleen dat er geen recidief of noodzaak tot het verwijderen van de mesh was.
Retrospectieve cohorten van zowel biologische als synthetische meshes
Er werden twee studies geïdentificeerd die cohorten met het gebruik van synthetische mesh vergeleken met
biologische mesh bij meer dan twintig gecontamineerde littekenbreuken (Chamieh, 2017; Majumder, 2016).
Chamieh (2017) betrof een retrospectieve studie. Het biologische cohort betrof 34 patiënten waarbij
verschillende soorten biologische mesh gebruikt werd (grotendeels niet-gecrosslinkte biomesh van varkenshuid,
19/34 (64.9%)). 17/34 (50%) betrof CDC II, 10/34 (29.4%) CDC III, en 7/34 (20.6%) CDC IV. De mesh werd bij
6/34 (17.6%) als subcutane onlay geplaatst, bij 10/34 (29.4%) retromusculair, en bij 18/34 (53%) als
intraperitoneale underlay. Het defect was minstens 100 cm2. Bij alle patiënten werd een vorm van component
separatie gedaan, maar welke variant werd niet gerapporteerd. De follow-up bedroeg gemiddeld 11.3 maanden
(allen >5 maanden). De helft van de patiënten, 17/34 (50%) ontwikkelde een wondinfectie. 1/34 (2.9%)
ontwikkelde een fistel, waarbij 17,6% (6/34) preoperatief een fistel had. Meshinfectie was niet gerapporteerd, bij
één mesh 1/34 (2.9%) was er noodzaak tot verwijdering. Het aantal recidieven werd niet gerapporteerd. Bij 9/34
(26.5%) van de patiënten was er noodzaak tot heroperatie.
Het synthetische cohort betrof 24 patiënten waarbij polypropyleen geplaatst werd als onlay 3/24 (12.5%), of
retromusculair 21/24 (87.5%). 10/24 (41.7%) was CDC II, 8/24 (33.3%) CDC III, en 6/24 (25%) CDC IV. Het
defect was minstens 100 cm2. Bij alle patiënten werd een vorm van component separatie gedaan, maar welke
techniek werd niet gerapporteerd. Bij 7/24 (24%) van de patiënten ontwikkelde zich een wondinfectie, bij nul
patiënten een fistel. Meshinfectie werd niet gerapporteerd, maar er was geen noodzaak tot het verwijderen van
mesh. Het aantal recidieven werd niet gerapporteerd. Het aantal heroperaties was 8/24 (33,3%). Omdat dit
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geen gerandomiseerde studie betreft en bijvoorbeeld de soort component separatie niet gerapporteerd werd
moet men oppassen met conclusies trekken uit deze studie. Zo verschillen de cohorten aanzienlijk ten aanzien
van de positie waar de mesh geplaatst werd, waarvan bekend is dat dit resultaten beïnvloed (Holihan, 2016).
Majumder (2016) is een retrospectieve studie waarbij biologische mesh met synthetische mesh werd vergelijken
bij gecontamineerde defecten (CDC II-III). Het biologische cohort betrof 69 patiënten waarbij een ”porcine
xenograft” (vreemd genoeg niet nader omschreven) gebruikt werd. 41/69 (59,5%) betrof CDC II, 28/69 (40,5%)
CDC III. 68/69 (98.6%) werd retromusculair geplaatst, en 1/69 (1,4%) als intraperitoneale underlay. Het defect
was gemiddeld 343 cm2. Bij 61/69 (88,4%) werd een component separatie gedaan, grotendeels posterieur
(PCS 56/69 (81,2%), ACS 5/69 (7,2%)) De gemiddelde follow-up was 21,5 maanden. 22/69 (31,9%) van het
gehele cohort ontwikkelde een wondinfectie. Het aantal fistels of meshinfecties werd niet gerapporteerd. Bij
2/69 (2,9%) was er noodzaak tot verwijdering van de mesh. Bij 15/69 (26,3%) was er een recidief van de
littekenbreuk.
Het synthetische cohort betrof 57 patiënten waarbij bij 48/57 (84,2%) midweight macroporeus polypropyleen,
en bij 4/57 (7,0%) heavyweight microporeus polypropyleen geplaatst werd. Bij de overige patiënten werd
polyester 5/57 (8,8%) geplaatst. Bijna alle mesh werd retromusculair geplaatst 56/57 (98,2%), met één onlay
1/57 (1,8%). 37/57 (64,9%) was CDC II, 20/57 (34,1%) CDC III. Het defect was gemiddeld 356 cm2. Bij 51/57
(89,5%) werd een component separatie gedaan (PCS 49/56 (87.5%), ACS 2/56 (3,6%). De gemiddelde followup was 18,4 maanden. 7/57 (12,3%) van de patiënten ontwikkelde een wondinfectie. Het aantal fistels of
meshinfecties werd niet gerapporteerd. 1/57 (1,8%) van de meshes moest worden verwijderd. Bij 4/57 (8,9%)
was er een recidief van de littekenbreuk.
Beide cohortstudies hadden een vergelijkbare techniek (grotendeels posterieure component separatie met
retromusculaire plaatsing van de mesh). Deze studie lijkt te suggereren dat bij retromusculaire plaatsing van
mesh na een posterieure component separatie macroporeus polypropyleen leidt tot goede uitkomsten. Er is
geen valide vergelijking tussen biologisch en synthetisch in deze studie mogelijk vanwege de retrospectieve
design en omdat het biologische cohort een groter aandeel aan CDC III littekenbreuken had dus selectie
waarschijnlijk is. De bewijskracht van deze studie is zeer laag.

Resultaten
Niet-gecrosslinkte biologische mesh van varkenshuid
Er werden acht cohortestudies geïdentificeerd die >20 gecontamineerde (CDC II-IV) littekenbreuken beschrijven
met het gebruik van niet-gecrosslinkte biomesh van varkenshuid (Atema, 2017; Itani, 2012; Sbitany, 2015;
Singh, 2014; Skipworth, 2014;
Krpata, 2013; Chamieh, 2017; Majumder, 2016).
Wondinfectie
Er werden acht cohortstudies geïdentificeerd die de incidentie van wondinfecties na een gecontamineerde
littekenbreukcorrectie met niet-gecrosslinkte biologische mesh van varkenshuid beschreven (N=426). (Atema,
2017; Chamieh, 2017; Itani, 2012; Krpata, 2013; Majumder, 2016; Sbitany, 2015; Singh, 2014; Skipworth, 2014)
Samengenomen
ontwikkelde 36% (95% CI, 26 tot 46, I2 = 76%) van deze patiënten een wondinfectie (zie
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figuur 1).
Figuur 1 Meta-analyse van de incidentie van wondinf ectie na het gebruik van niet-gecrosslinkte
biologische mesh van varkenshuid bij gecontamineerde (CDC II-IV) buikwandreconstructies

Bewijskracht van de literatuur
Observationele studies beginnen op ‘laag’ in bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De bewijskracht is
met verder verlaagd gezien de beperkingen in de studieopzet en het daarmee gepaarde risico op bias. Het
niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’.
Fistelvorming
Vier cohortstudies beschreven fistelvorming als uitkomstmaat na een gecontamineerde littekenbreukcorrectie
met niet-gecrosslinkte biologische mesh van varkenshuid (N=231) (Atema, 2017; Krpata, 2013, Itani, 2012;
Chamieh, 2017).
Samengenomen ontwikkelde 5% (95% CI, 2 tot 10, I2 = 22%) een fistel. Al deze studies rapporteerden de
preoperatieve aanwezigheid van fistels, gemiddeld 43,3% (100/231) van de patiënten.
Figuur 2 Meta-analyse van de incidentie van f istelvorming na het gebruik van niet-gecrosslinkte
biologische mesh van varkenshuid bij gecontamineerde (CDC II-IV) buikwandreconstructies
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Bewijskracht van de literatuur
Observationele studies beginnen op ‘laag’ in bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De bewijskracht is
met verder verlaagd gezien de beperkingen in de studieopzet en het daarmee gepaarde risico op bias. Het
niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’.
Meshinfectie
Drie cohortstudies beschreven meshinfectie als uitkomstmaat na een gecontamineerde littekenbreukcorrectie
met niet-gecrosslinkte biologische mesh van varkenshuid (N=201) (Atema, 2017; Sbitany, 2015; Itani, 2012).
Géén van de patiënten ontwikkelde een meshinfectie, 0% (95% CI, 0 tot 4, I2 = 0%). Deze studies illustreren dat
er bij het gebruik een niet-gecrosslinkte biomesh van varkenshuid zo goed als nooit een meshinfectie (of
noodzaak tot het verwijderen van de mesh ontstaat), ondanks de aanwezigheid van (ernstige) contaminatie of
infectieuze complicaties postoperatief. Dit type mesh lijkt zich dus goed te lenen voor uitgesproken
gecontamineerde procedures.
Figuur 3 Meta-analyse van de incidentie van meshinf ectie na het gebruik van niet-gecrosslinkte
biologische mesh van varkenshuid bij gecontamineerde (CDC II-IV) buikwandreconstructies

Bewijskracht van de literatuur
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Observationele studies beginnen op ‘laag’ in bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De bewijskracht is
met verder verlaagd gezien de beperkingen in de studieopzet en het daarmee gepaarde risico op bias. Het
niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’.
Noodzaak tot mesh verwijdering
Zeven cohortstudies beschreven het verwijderen van de mesh als uitkomstmaat na een gecontamineerde
littekenbreukcorrectie met niet-gecrosslinkte biologische mesh van varkenshuid (N=389) (Atema, 2017; Itani,
2012; Sbitany, 2015; Singh, 2014; Skipworth,
2014; Chamieh, 2017; Majumder, 2016).
Maar bij enkele patiënten werd er noodzaak gezien de mesh te verwijderen, 2% (95% CI, 1 tot 4, I2 = 0%)). Dit
was om andere redenen dan meshinfectie.
Figuur 4 Meta-analyse van de incidentie van noodzaak tot mesh verwijdering na het gebruik van
niet- gecrosslinkte biologische mesh van varkenshuid bij gecontamineerde (CDC II-IV)
buikwandreconstructies

Bewijskracht van de literatuur
Observationele studies beginnen op ‘laag’ in bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De bewijskracht is
met verder verlaagd gezien de beperkingen in de studieopzet en het daarmee gepaarde risico op bias. Het
niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’.
Recidieven
Zeven cohortstudies beschreven het aantal recidieven na een gecontamineerde littekenbreukcorrectie met nietgecrosslinkte biologische mesh van varkenshuid (N=388) (Atema, 2017; Itani, 2012; Sbitany, 2015; Singh, 2014;
Skipworth, 2014; Krpata, 2013;
Majumder, 2016). 17% (95% CI, 11 tot 25, I2 = 68%) van de patiënten ontwikkelde een recidief. Vijf studies
rapporteerden de gemiddelde follow-up (gemiddeld 20 maanden alle studies samengenomen) (Itani, 2012;
Krpata, 2013; Majumder, 2016; Sbitany, 2015; Singh, 2014). Twee studies rapporteerden een mediane followup van 17 maanden (Skipworth, 2014) en 7 maanden (Atema, 2017). De range van follow-up werd niet
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consistent gerapporteerd.
Figuur 5 Meta-analyse van de incidentie van recidieven na het gebruik van niet-gecrosslinkte
biologische mesh van varkenshuid bij gecontamineerde (CDC II-IV) buikwandreconstructies

Bewijskracht van de literatuur
Observationele studies beginnen op ‘laag’ in bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De bewijskracht is
met verder verlaagd gezien de beperkingen in de studieopzet en het daarmee gepaarde risico op bias. Het
niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’.
Heroperatie
Zes cohortstudies beschreven noodzaak tot heroperatie na een gecontamineerde littekenbreukcorrectie met
niet-gecrosslinkte biologische mesh van varkenshuid als uitkomstmaat (N=330) (Atema, 2017; Itani, 2012;
Sbitany, 2015; Skipworth, 2014; Krpata,
2013; Chamieh, 2017).
Tezamen genomen had 10% (95% CI, 5 tot 22, I2 = 80%) van de patiënten noodzaak tot heroperatie.
De mediane follow-up was respectievelijk 7 maanden(Atema, 2017), 11 maanden (Chamieh, 2017) en 17
maanden (Skipworth, 2014). De gemiddelde follow-up was respectievelijk 24 maanden (Itani, 2012), 20
maanden (Krpata, 2013) en 25 maanden (Sbitany, 2015.) De range van de follow-up werd niet consistent
gerapporteerd.
Figuur 6 Meta-analyse van de incidentie van heroperatie na het gebruik van niet-gecrosslinkte
biologische mesh van varkenshuid bij gecontamineerde (CDC II-IV) buikwandreconstructies
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Figuur 7 Meta-analyse met een overzicht van de gepoolde uitkomsten na het gebruik van nietgecrosslinkte biologische mesh van varkenshuid tijdens een gecontamineerde (CDC II-IV)
buikwandreconstructie bij patiënten met een ventrale hernia cicatricalis

Gecrosslinkte biologische mesh van varkenshuid
Er werden 4 studies geïdentificeerd die >20 gecontamineerde littekenbreuk beschrijven met het gebruik van
gecrosslinkte biomesh van varkenshuid (Abdelfatah, 2015; Basta, 2015; Giordano, 2015; Limura, 2017).
Wondinfectie
Eén studie rapporteerde de hoeveelheid wondinfecties als uitkomstmaat na een gecontamineerde
littekenbreukcorrectie met gecrosslinkte biologische mesh van varkenshuid (11/33, 33%) (Abdelfatah, 2015).

Bewijskracht van de literatuur
Observationele studies beginnen op ‘laag’ in bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De bewijskracht is
met verder verlaagd gezien de beperkingen in de studieopzet en het daarmee gepaarde risico op bias. Het
niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’.
Fistelvorming
Eén studie rapporteerde de hoeveelheid fistels als uitkomstmaat na een gecontamineerde littekenbreukcorrectie
met gecrosslinkte biologische mesh van varkenshuid (0/37, 0%), waarbij 7/37 (28%) een fistel als operatieindicatie had (Basta, 2015).
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Bewijskracht van de literatuur
Observationele studies beginnen op ‘laag’ in bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De bewijskracht is
met verder verlaagd gezien de beperkingen in de studieopzet en het daarmee gepaarde risico op bias. Het
niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’.
Meshinfectie
Twee studies beschreven de hoeveelheid meshinfecties als uitkomstmaat na een gecontamineerde
littekenbreukcorrectie met gecrosslinkte biologische mesh van varkenshuid (Abdelfatah, 2015; Basta, 2015). Bij
9% (95% CI, 1 tot 62, I2 = 74%) van de patiënten ontwikkelde zich een meshinfectie.
Figuur 8 Meta-analyse van de incidentie van meshinf ectie na het gebruik van gecrosslinkte
biologische mesh van varkenshuid bij gecontamineerde (CDC II-IV) buikwandreconstructies

Bewijskracht van de literatuur
Observationele studies beginnen op ‘laag’ in bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De bewijskracht is
met verder verlaagd gezien de beperkingen in de studieopzet en het daarmee gepaarde risico op bias. Het
niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’.
Noodzaak tot het verwijderen van mesh
Eén studie rapporteerde de noodzaak tot het verwijderen van de mesh als uitkomstmaat na een
gecontamineerde littekenbreukcorrectie met gecrosslinkte biologische mesh van varkenshuid (Abdelfatah,
2015). Bij 24% (95% CI, 10 tot 44) van de patiënten was er noodzaak tot het verwijderen van de mesh.

Bewijskracht van de literatuur
Observationele studies beginnen op ‘laag’ in bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De bewijskracht is
met verder verlaagd gezien de beperkingen in de studieopzet en het daarmee gepaarde risico op bias. Het
niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’.
Recidieven
Drie studies rapporteerden het aantal recidieven als uitkomstmaat na een gecontamineerde
littekenbreukcorrectie met gecrosslinkte biologische mesh van varkenshuid (Abdelfatah, 2015; Basta, 2015;
Giordano, 2015). Bij 32% (95% CI, 8 tot 70, I2
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= 92%) was er een recidief van de littekenbreuk. Twee studies rapporteerden een mediane follow-up van 13
maanden (Basta, 2015), respectievelijk 25 maanden (Giordano, 2015). Één studie rapporteerde dat elke patiënt
een follow-up had van meer dan vijf jaar (Abdelfatah, 2015).
Figuur 9 Meta-analyse van de incidentie van recidieven na het gebruik van gecrosslinkte
biologische mesh van varkenshuid bij gecontamineerde (CDC II-IV) buikwandreconstructies

Bewijskracht van de literatuur
Observationele studies beginnen op ‘laag’ in bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De bewijskracht is
met verder verlaagd gezien de beperkingen in de studieopzet en het daarmee gepaarde risico op bias. Het
niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’.
Heroperatie
Er zijn geen studies over gecrosslinkte biologische mesh van varkenshuid geïdentificeerd die heroperaties als
uitkomstmaat rapporteerden.

Samenvattende resultaten
Één studie rapporteerde de hoeveelheid wondinfecties van de gecontamineerde patiënten (CDC II-IV) met
gecrosslinkte biologische mesh (11/33, 33%).(Abdelfatah, 2015) Één studie rapporteerde de hoeveelheid fistels
van de gecontamineerde patiënten (CDC II-IV) met gecrosslinkte biologische mesh (0/37, 0%), waarbij 7/37
(28%) een fistel als operatie-indicatie had (Basta, 2015). Bij 9% (95% CI, 1 tot 62, I2 = 74%) van de patiënten
ontwikkelde zich een meshinfectie, en bij 24% (95% CI, 10 tot 44) van de patiënten was er noodzaak tot het
verwijderen van de mesh. Bij 32% (95% CI, 8 tot 70, I2 = 92%) was er een recidief van de littekenbreuk.
De lengte van follow-up werd niet consistent gerapporteerd als gemiddelde of mediaan, ook werd de range niet
door alle studies gerapporteerd. Twee studies rapporteerden een mediane follow-up van 13 maanden (Basta,
2015) en respectievelijk 25 maanden (Giordano, 2015). Één studie rapporteerde dat elke patiënt een follow-up
had van meer dan vijf jaar (Abdelfatah, 2015), een andere studie rapporteerde een gemiddelde follow- up van
44 maanden (Limura, 2017). De range varieerde van 4 tot 123 maanden (Giordano, 2015; Limura, 2017).
Deze studies illustreren dat er bij het gebruik een gecrosslinkte biomesh van varkenshuid relatief vaak een
meshinfectie of noodzaak tot het verwijderen van de mesh ontwikkelt, hetgeen ook in overeenkomst is met een
publicatie naar gerapporteerde complicaties na het gebruik van biomeshes uit de database van de Food and
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Drug Administration, waaruit blijkt dat dat 75% (112/150) van de gerapporteerde complicaties een gecrosslinkte
biomesh betrof (Harth, 2009). Dit type mesh leent zich dus niet goed voor gebruik bij gecontamineerde
procedures.
Figuur 10 Meta-analyse met een overzicht van de gepoolde uitkomsten na het gebruik van
gecrosslinkte biologische mesh van varkenshuid tijdens een gecontamineerde (CDC II-IV)
buikwandreconstructie bij patiënten met een ventrale hernia cicatricalis

Biologische mesh van darm submucosa
Er werd één studie geïdentificeerd waarbij een biologische mesh gemaakt van submucosa van darmen van een
varken beschreven werd (Madani, 2017).
Madani (Madani, 2017) betrof een retrospectieve studie over 46 patiënten (CDC II 16/46 (35%), CDC III 11/46
(24%), CDC IV (41%)) waarbij een niet-gecrosslinkte biologische mesh gemaakt van submucosa van darmen van
een varken grotendeels geplaatst werd als intraperitoneale underlay 39/46 (84%), en de rest als onlay 7/46
(15%). Het defect was gemiddeld 100 cm2. Bij 9/46 (20%) werd een anterieure component separatie gedaan.
Bij 28/46 (61%) kon de linea alba gereconstrueerd worden. De mediane follow-up was 47 maanden. 25/46
(56%) van de patiënten ontwikkelde een wondinfectie. 4/46 (9%) ontwikkelde een fistel. 14/46 (30%) van de
patiënten ontwikkelde een meshinfectie, die in alle gevallen verwijderd moest worden. Bij 16 van de 18 (89%)
overbrugde patiënten trad er een recidief van de breuk op en bij 12/28 (43%) van de overige patiënten na een
mediane follow-up van 47 maanden. Bij 17/46 (37%) patiënten was er noodzaak tot heroperatie voor een
andere reden dan een recidief.
Deze studie laat zien dat er ook bij dit type mesh vaak een meshinfectie en noodzaak tot het verwijderen van de
mesh ontstaat. De resultaten van dit materiaal maken het ongeschikt voor gebruik bij gecontamineerde
procedures.

Bewijskracht van de literatuur
Observationele studies beginnen op ‘laag’ in bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De bewijskracht is
met verder verlaagd gezien de beperkingen in de studieopzet en het daarmee gepaarde risico op bias. Het
niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’.
Synthetische mesh
Er werden negen cohortstudies geïdentificeerd die het gebruik van synthetische mesh bij gecontamineerde
littekenbreuken (CDC II-IV) beschreven bij meer dan 20 patiënten (Birolini, 2015; Birolini, 2000; Carbonell, 2013;
Chamieh, 2017; Heartsill, 2005; Ion, 2013;
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Majumder, 2016; Shahan, 2016; Slater, 2015).
Wondinfectie
Zeven studies beschreven de hoeveelheid wondinfecties als uitkomstmaat na een gecontamineerde
littekenbreukcorrectie met synthetische mesh (Birolini, 2015; Birolini, 2000; Carbonell, 2013; Chamieh, 2017; Ion,
2013; Majumder, 2016; Slater, 2015).
Gemiddeld ontwikkelde 17% (95% CI, 12 tot 24, I2 = 45%) van de patiënten met van synthetische mesh een
wondinfectie. Per graad was dit 15/174 (8.6%) voor CDC II, 16/92 (17.4%) voor CDC III, en 20/69 (29%) voor
CDC IV.
Figuur 11 Meta-analyse van de incidentie van wondinf ecties na het gebruik van synthetische mesh
bij gecontamineerde (CDC II-IV) buikwandreconstructies

Bewijskracht van de literatuur
Observationele studies beginnen op ‘laag’ in bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De bewijskracht is
met verder verlaagd gezien de beperkingen in de studieopzet en het daarmee gepaarde risico op bias. Het
niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’.
Fistelvorming
Vijf studies rapporteerden fistelvorming als uitkomstmaat na een gecontamineerde littekenbreukcorrectie met
synthetische mesh (Birolini, 2015; Carbonell, 2013; Chamieh, 2017; Heartsill, 2005; Ion, 2013).
1% (95% CI, 0 tot 4, I2 = 0%) van de patiënten ontwikkelde een fistel, maar vier van de vijf studies die
postoperatieve fistelvorming rapporteerden hadden geen enkele patiënt met een fistel als operatie-indicatie, bij
de vijfde studie had 19% (26/137) van de patiënten een fistel als operatie-indicatie.
Figuur 12 Meta-analyse van de incidentie van f istelvorming na het gebruik van synthetische mesh
bij gecontamineerde (CDC II-IV) buikwandreconstructies
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Bewijskracht van de literatuur
Observationele studies beginnen op ‘laag’ in bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De bewijskracht is
met verder verlaagd gezien de beperkingen in de studieopzet en het daarmee gepaarde risico op bias. Het
niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’.
Meshinfectie
Drie studies rapporteerden meshinfectie als uitkomstmaat na een gecontamineerde littekenbreukcorrectie met
synthetische mesh (Birolini, 2000; Ion, 2013; Slater, 2015) 1%
(95% CI, 0 tot 5, I2 = 0%) ontwikkelde een meshinfectie.
Figuur 13 Meta-analyse van de incidentie van meshinf ectie na het gebruik van synthetische mesh
bij gecontamineerde (CDC II-IV) buikwandreconstructies

Bewijskracht van de literatuur
Observationele studies beginnen op ‘laag’ in bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De bewijskracht is
met verder verlaagd gezien de beperkingen in de studieopzet en het daarmee gepaarde risico op bias. Het
niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’.
Noodzaak tot verwijderen van de mesh
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Zeven studies rapporteerden noodzaak tot het verwijderen van de mesh als uitkomstmaat na een
gecontamineerde littekenbreukcorrectie met synthetische mesh (Birolini, 2015; Birolini, 2000; Chamieh, 2017;
Ion, 2013; Majumder, 2016; Shahan, 2016; Carbonell,
2013).
Bij 3% (95% CI, 1 tot 5, I2 = 0%) moest de mesh verwijderd worden.
Figuur 14 Meta-analyse van de incidentie van noodzaak tot het verwijderen van mesh na het
gebruik van synthetische mesh bij gecontamineerde (CDC II-IV) buikwandreconstructies

Bewijskracht van de literatuur
Observationele studies beginnen op ‘laag’ in bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De bewijskracht is
met verder verlaagd gezien de beperkingen in de studieopzet en het daarmee gepaarde risico op bias. Het
niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’.
Recidieven
Zes studies rapporteerden het aantal recidieven als uitkomstmaat na een gecontamineerde
littekenbreukcorrectie met synthetische mesh (Birolini, 2015; Birolini, 2000; Carbonell, 2013; Heartsill, 2005;
Majumder, 2016; Shahan, 2016).
8% (95% CI, 6 tot 12, I2 = 0%) van de patiënten ontwikkelde een recidief littekenbreuk. Voor ernstig
gecontamineerde defecten (CDC IV) was dit 3/41 (7.3%).
De gemiddelde lengte van follow-up noch de range werd niet consistent door alle studies gerapporteerd.
Birolini (2015) had een gemiddelde follow-up van 74 maanden, Carbonell (2013) van 10.8 maanden, Heartsill
van 30 maanden, Slater van 26 maanden, en Shahan van 12 maanden (Birolini, 2015; Carbonell, 2013; Heartsill,
2005; Shahan, 2016; Slater, 2015). De gerapporteerde range van de follow-up was 1 tot 174 maanden (Birolini,
2015; Birolini, 2000; Carbonell, 2013).
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Figuur 15 Meta-analyse van de incidentie van het aantal recidieven na het gebruik van synthetische
mesh bij gecontamineerde (CDC II-IV) buikwandreconstructies

Bewijskracht van de literatuur
Observationele studies beginnen op ‘laag’ in bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De bewijskracht is
met verder verlaagd gezien de beperkingen in de studieopzet en het daarmee gepaarde risico op bias. Het
niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’.
Heroperatie
Vier studies rapporteerden het aantal heroperaties als uitkomstmaat na een gecontamineerde
littekenbreukcorrectie met synthetische mesh (Birolini, 2015; Birolini, 2000; Shahan, 2016; Chamieh, 2017).
Bij 9% (95% CI, 2 tot 32, I2 = 75%) van de patiënten was er noodzaak tot heroperatie.
Figuur 16 Meta-analyse van de incidentie van het heroperaties na het gebruik van synthetische
mesh bij gecontamineerde (CDC II-IV) buikwandreconstructies

Bewijskracht van de literatuur
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Observationele studies beginnen op ‘laag’ in bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De bewijskracht is
met verder verlaagd gezien de beperkingen in de studieopzet en het daarmee gepaarde risico op bias. Het
niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’.
Samenvattende resultaten
Gemiddeld ontwikkelde 17% (95% CI, 12 tot 24, I2 = 45%) van de patiënten met plaatsing van synthetische
mesh een wondinfectie. Per graad was dit 15/174 (8.6%) voor CDC II, 16/92 (17.4%) voor CDC III, en 20/69
(29%) voor CDC IV. 1% (95% CI, 0 tot 4, I2 = 0%) van
de patiënten ontwikkelde een fistel, maar vier van de vijf studies die postoperatieve fistelvorming rapporteerden
hadden geen enkele patiënt met een fistel als operatie- indicatie, bij de vijfde studie had 19% (26/137) van de
patiënten een fistel als operatie- indicatie. 1% (95% CI, 0 tot 5, I2 = 0%) ontwikkelde een meshinfectie. Bij 3%
(95% CI, 1 tot
5, I2 = 0%) moest de mesh verwijderd worden. 8% (95% CI, 6 tot 12, I2 = 0%) van de patiënten ontwikkelde
een recidief littekenbreuk. Voor ernstig gecontamineerde defecten (CDC IV) was dit 3/41 (7.3%). Bij 9% (95% CI,
2 tot 32, I2 = 75%) van de patiënten was er noodzaak tot heroperatie.
De gemiddelde lengte van follow-up noch de range werd niet consistent door alle studies gerapporteerd.
Birolini (2015) had een gemiddelde follow-up van 74 maanden, Carbonell (2013) van 10.8 maanden, Heartsill
van 30 maanden, Slater van 26 maanden, en Shahan van 12 maanden (Birolini, 2015; Carbonell, 2013; Heartsill,
2005; Shahan, 2016). De gerapporteerde range van de follow-up was 1 tot 174 maanden (Birolini, 2015; Birolini,
2000; Carbonell, 2013).
Deze studies illustreren dat er ook met synthetische mesh acceptabele resultaten te behalen zijn bij
gecontamineerde procedures, mits de mesh extraperitoneaal geplaatst wordt, zelfs bij uitgesproken
gecontamineerde defecten zoals na het verwijderen van geïnfecteerde mesh. Omdat meshinfecties zich echter
nog lang na de operatie kunnen presenteren blijft het echter onduidelijk wat de lange termijn resultaten zijn van
het gebruik van synthetische mesh bij gecontamineerde littekenbreuken.
Figuur 17 Meta-analyse met een overzicht van de gepoolde uitkomsten na het gebruik van
synthetische mesh tijdens een gecontamineerde (CDC II-IV) buikwandreconstructie bij patiënten
met een ventrale hernia cicatricalis

Biosynthetische mesh
Dit type mesh lijkt een te overwegen optie voor matig gecontamineerde littekenbreuken (CDC II-III), maar omdat
de literatuur over biosynthetische mesh beperkt is, is er geen zekere uitspraak te doen.
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Rosen (2017) (de COBRA studie) betrof een prospectieve studie over 104 patiënten (CDC II 24/104 (23%), CDC
III 80/104 (77%)) waarbij een biosynthetische mesh van polyglycolzuur en trimethaleencarbonaat grotendeels in
de retromusculaire positie (94/104 (90%), 10/1044 (10%) als onlay) geplaatst werd. Het defect was gemiddeld
137 cm2. Bij 71/104 (68.3%) werd een component separatie gedaan (21/104 (20.2%) ACS, 50/104 (48.1%)
PCS). De linea alba kon in alle gevallen (100%) gereconstrueerd worden. De gemiddelde follow-up was 24
maanden. 21/104 (20.2%) ontwikkelden een wondinfectie. Twee patiënten (1.9%) ontwikkelden een fistel. Het
aantal meshinfecties of de noodzaak tot het verwijderen van de mesh werd niet gerapporteerd. 16/104 (17%)
van de patiënten ontwikkelde een recidief na een gemiddelde follow-up van 24 maanden.
Buell rapporteerden de uitkomsten van poly-4-hydroxyboterzuur (31 patiënten) en vergeleken dit met een
historisch cohort waar zij biomesh gebruikten (42 patiënten). Alhoewel deze studie lagere recidief en
wondcomplicatiepercentages voor de biosynthetische mesh in verhouding tot de biomesh rapporteert, namelijk
22,6% versus 40,5% voor de wondcomplicaties en 6,5% versus 23,8% voor het percentage recidieven,
rapporteert deze studie niets over de grootte van de breuk, de contaminatiegraad in beide
groepen, noch de positionering van de mesh, hetgeen een valide vergelijking onmogelijk maakt.
Figuur 18 Overzicht van de gepoolde resultaten per uitkomst bij het gebruik van de verschillende
categorieën mesh tijdens een gecontamineerde (CDC II-IV) buikwandreconstructie bij patiënten
met een ventrale hernia cicatricalis
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Zoeken en select eren
Om deze uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een aanvullende systematische literatuuranalyse verricht
naar de volgende zoekvragen:
Wat zijn de (on)gunstige effecten van applicatie van de verschillende soorten mesh tijdens een gecontamineerde
buikwandreconstructie bij patiënten met een ventrale hernia cicatricalis?

1.
P: patiënten met een gecontamineerde ventrale hernia cicatricalis; I: applicatie van synthetische mesh;
C: buikwandreconstructie zonder toepassing van mesh;
O: recidieven/ wondinfecties/ meshinfecties/ noodzaak tot verwijderen van mesh/ heroperatie.
2.
P: patiënten met een gecontamineerde ventrale hernia cicatricalis; I: applicatie van biosynthetische mesh;
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C: buikwandreconstructie zonder toepassing van mesh;
O: recidieven/ wondinfecties/ meshinfecties/ noodzaak tot verwijderen van mesh/ heroperatie.

3.
P: patiënten met een gecontamineerde ventrale hernia cicatricalis; I: applicatie van biologische mesh;
C: buikwandreconstructie zonder toepassing van mesh;
O: recidieven/ wondinfecties/ meshinfecties/ noodzaak tot verwijderen van mesh/ heroperatie.
4.
P: patiënten met een gecontamineerde ventrale hernia cicatricalis; I: applicatie van biologische mesh;
C: buikwandreconstructie met biosynthetische mesh;
O: recidieven/ wondinfecties/ meshinfecties/ noodzaak tot verwijderen van mesh/ heroperatie.
5.
P: patiënten met een gecontamineerde ventrale hernia cicatricalis; I: applicatie van biologische mesh;
C: buikwandreconstructie met synthetische mesh;
O: recidieven/ wondinfecties/ meshinfecties/ noodzaak tot verwijderen van mesh/ heroperatie.
6.
P: patiënten met een gecontamineerde ventrale hernia cicatricalis; I: applicatie van biosynthetische mesh;
C: buikwandreconstructie met synthetische mesh;
O: recidieven/ wondinfecties/ meshinfecties/ noodzaak tot verwijderen van mesh/ heroperatie.
De werkgroep achtte het aantal meshinfecties en recidieven voor de besluitvorming kritieke uitkomstmaten; en
wondinfecties, fistelvorming, meshinfecties en de noodzaak tot het verwijderen van mesh voor de
besluitvorming belangrijke uitkomstmaten voor de aanvullende search naar soorten mesh bij gecontamineerde
breuken.

Zoeken en selecteren (Methode)
Voor de aanvullende search voor gecontamineerde breuken werd in de databases Medline, Embase en de
Cochrane Library met relevante zoektermen gezocht naar literatuur. De zoekverantwoording is weergegeven
onder het tabblad Verantwoording. Een belangrijke variabele voor keuze van mesh soort is de mate van
contaminatie. Veel studies zijn gecentreerd rondom dit thema, en derhalve is dit het uitgangspunt van de
literatuursearch. De literatuurzoekactie leverde 6704 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de
volgende selectiecriteria:
Inclusiecriteria:
Studies die de uitkomsten van een gecontamineerde buikwandreconstructie voor patiënten met een
ventrale hernia cicatricalis rapporteren per Ventral Hernia Working Group graad dan wel Centers for
Disease Control graad, of van een cohort met alleen maar gecontamineerde casus.
>20 patiënten.
Identificeerbaar type mesh (biologisch, biosynthetisch, synthetisch).
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Exclusiecriteria:
Publicaties van voor 1990.
Talen die niet het Latijnse alfabet gebruiken.
Studies over biologische mesh van menselijke origine (niet verkrijgbaar in Europa).
Andere soorten hernia.
Profylactische mesh.
Open buiken.
Gefaseerde reconstructies.

Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 618 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de
volledige tekst, werden vervolgens 598 studies geëxcludeerd, en 22 studies definitief geselecteerd.
De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de literatuurtabellen.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 23-11-2018
Laatst geautoriseerd : 23-11-2018
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Sluiten breukpoort bij littekenbreuk
Uit gangsvraag
Moet een littekenbreukpoort gesloten worden?

Aanbeveling
Streef naar het sluiten van de breukpoort.
Overweeg grotere defecten, die zich niet laparoscopisch laten sluiten, door middel van een open reconstructie
van het buikwanddefect met mesh augmentatie te herstellen.

Overwegingen
Opvallend genoeg is er vrij weinig literatuur beschikbaar om de uitgangsvragen goed te kunnen beantwoorden.
Er is nooit een RCT verricht. Er zijn vijf studies die ons enige informatie verschaffen over de vraag of sluiten van
het defect met mesh augmentatie superieur zou zijn ten opzichte van overbrugging van het defect met een
mesh. De beperkte informatie komt voort uit retrospectieve analyses. Het betreft twee studies over
laparoscopisch herstel (Wennergren, 2016; Zeichen, 2013) en een studie die open Compenent Separatie
Methode en biologische mesh versus overbrugging met een (biologische) mesh vergelijkt (Richmond, 2014). De
serie van Zeichen (2013) toont geen verschil tussen laparoscopische reconstructie met overbrugging versus
augmentatie. De serie van Wennegren (2016) doen dat wel, alleen is het verschil niet significant maar slechts een
trend.
De studies van Richmond (2014) en Booth (2013) tonen wel een significant verschil in het voordeel van de
augmentatie met (biologische) mesh. Het betreft wel een andere patiëntencategorie: grote complexe en deels
gecontamineerde defecten (Richmond, 2014).
Alle studies samen (trend tot verbetering en significante verbetering) laten ruimte voor de conclusie dat het
sluiten van de breukpoort, indien haalbaar, een reductie geeft in de kans op recidief.
Er is in een recente meta-analyse van (Tandon, 2016) en een review van (Nguyen, 2014) die stelt dat het sluiten
van het defect tijdens laparoscopisch reconstructies minder seroomvorming en surgical site occurences geeft.
Het verdient toch voorkeur om tijdens een reconstructie van een littekenbreuk het defect te sluiten (open en
laparoscopisch) boven een reconstructie waarbij het defect wordt overbrugd met een mesh. De mesh kan dan
immers niet gaan uitbochten (bulging) door het defect. Deze bulging wordt toch in meerdere studies als nadeel
beschouwd van de laparoscopische reconstructies met overbruggende mesh (Liang, 2013; Carter, 2014). Er is
niet voor niets de laatste jaren een trend ontstaan om bij laparoscopisch herstel het defect te sluiten. Er zijn
meerdere technieken om het defect te sluiten: transcutane techniek met separate hechtingen en intraabdominaal sluiten met een voortlopende hechting.
Indien de mesh volledig bedekt wordt met fascie is het zeer aannemelijk dat het implantaat minder kans heeft
op betrokkenheid bij surgical site occurence en dus onder andere op meshinfectie. Bovendien lijkt een intacte
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buikwand op langere termijn een positieve bijdrage te leveren aan de rompstabiliteit en is deze beter te trainen.
Dit blijk uit enkele studies waarbij de functie van de buikwand getest werd met behulp van de Biodex. Patiënten
met een laparoscopisch herstel (bridging mesh) werden vergeleken met open reconstructie waarbij het defect
werd gesloten (met en zonder mesh) en een controlegroep zonder buikoperaties. De isokinetische kracht van de
flexoren van de romp is beter na sluiten van de fascie ten opzichte van overbrugging met een mesh (Den
Hartog, 2010; Eker, 2013; Jensen, 2014; Criss, 2014).
Hoewel er geen evidence bestaat op basis van gerandomiseerde studies moet er toch naar gestreefd worden
het defect het de reconstructie van een littekenbreuk te sluiten. Indien het een klein defect is en het team de
ervaring heeft, kan dit laparoscopisch worden gesloten en een intra-abdominale mesh als augmentatie
geplaatst worden. In het geval van grotere defecten zich niet laparoscopisch laten sluiten kan, als recidief de
belangrijkste uitkomstmaat is, een open herstel met mesh augmentatie worden uitgevoerd.

Inleiding
Er bestaat onduidelijkheid over het effect van het sluiten van de breukpoort danwel defect tijdens de
reconstructie van een littekenbreuk of buikwanddefect. Het voordeel van het sluiten van het defect zou kunnen
zijn dat het biomechanisch beter is (danwel minder bulging, betere buikwandfunctie) en het de kans op een
recidief verkleint. Er moet echter in het geval van een grotere breukpoort ook een uitgebreidere operatie
plaatsvinden met meer dissectie/mobilisatie van de buikwand. Bovendien kan het abdominale compartiment
mogelijk verkleind worden, wat misschien wel een klinisch relevant negatief effect op de pulmonale functie tot
gevolg heeft en meer kans op postoperatieve pulmonale complicaties en meer kans op pijn. Op de lange
termijn is een intacte buikwand wellicht beter voor de stabiliteit van de rug en pulmonale conditie.

Conclusies
Recidief Littekenbreuk

Zeer laag
GRADE

Er is met zeer lage bewijskracht aangetoond dat het overbruggen van een littekenbreuk met
een mesh een groter risico geeft op een recidief van een littekenbreuk, ten opzichte van het
sluiten van de breukpoort met mesh augmentatie.

Bronnen (Holihan, 2016; Wennegren, 2016; Richmond, 2014; Zeichen;
2013; Booth, 2013, Jin, 2007)
SSO (Surgical Site Occurence): SSI, necrose, dehiscentie, seroom, hematoom

Zeer laag
GRADE

Er is met zeer lage bewijskracht aangetoond dat het overbruggen van een littekenbreuk met
een mesh een groter risico geeft op een SSO na een hersteloperatie ten opzichte van het
sluiten van een breukpoort met mesh augmentatie.

Bronnen (Holihan, 2016; Wennegren, 2016; Richmond, 2014; Zeichen;
2013; Booth, 2013)

Samenvat t ing lit erat uur
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Beschrijving studies
De studies hebben allen een observationele retrospectieve design waarbij augmentatie (sluiten van een
breukpoort) wordt vergeleken met bridging (open laten van de breuk) na een laparoscopische of open
hersteloperatie van een littekenbreuk. De gemiddelde follow-up van de studies varieerde van 17,5 maanden tot
33,1 maanden.
In de studie van Wennergren (2016) werden in de periode van 2010 tot 2012 retrospectief 196 patiënten
geanalyseerd die een laparoscopische hersteloperatie na een littekenbreuk zijn ondergaan in 7 instellingen. Bij 97
(49,5%) patiënten werd primaire fasciale sluiting van de littekenbreuk toegepast (augmentation) en bij 99
(50,5%) patiënten werd bridging toegepast. In de interventiegroep was de gemiddelde leeftijd 52,2 jaar ± 12,6
en 46% was man. In de controlegroep was de gemiddelde leeftijd 52,1 jaar ± 10,9 en 57% was man.
In de retrospectieve cohortstudie van Richmond (2014) werden 40 patiënten die een hersteloperatie hadden
ondergaan met gebruik van de componentenseparatietechniek versterkt met Porcine Acellular Dermal Matrix
(PADM) (augmentation) vergeleken met 40 willekeurig geselecteerde patiënten bij wie bridging (met biologische
of synthetische mesh) werd toegepast. Alle operaties waren open reconstructies, uitgevoerd in een ziekenhuis in
de Verenigde Staten in de periode van 2006 tot en met 2012. De gemiddelde leeftijd was in de
interventiegroep 59,0 jaar ± 10,7 en in de controlegroep 54,8 jaar ± 11,6.
In de retrospectieve studie van Zeichen (2013) werden in een periode van 11 jaar 128 patiënten geanalyseerd
die een laparoscopische hersteloperatie na een littekenbreuk hadden ondergaan. Bij 35 patiënten (25%) werd de
littekenbreuk gesloten (augmentatie) en bij 93 patiënten (76%) werd de littekenbreuk niet gesloten (bridging)
toegepast.
In de retrospectieve multicenter studie van Holihan (2016) werden in de periode van 2010 tot 2011 108
patiënten geanalyseerd met een open ventral hernia repair (VHR) en een defect grootte van ≥8 cm. In totaal was
er bij 84 (78%) patiënten een fasciale sluiting van de littekenbreuk toegepast en bij 24 (22%) patiënten werd
bridging toegepast. De follow- up tijd was tenminste een maand (1 tot 50), mediaan 16 maanden. De
gemiddelde leeftijd was 52,8 jaar ± 12,1 en 42% was man.
In de retrospectieve cohortstudie van Booth (2013) werden 222 patiënten geanalyseerd die een hersteloperatie
na een littekenbreuk (buikwandreconstructie) hebben ondergaan. Bij 195 patiënten (88%) werd de littekenbreuk
gesloten (fasciale sluiting) en bij 27 patiënten (12%) werd de littekenbreuk niet gesloten (bridging).
In de retrospectieve cohortstudie van Jin (2007) werden 37 geanalyseerd die een buikwandreconstructie hebben
ondergaan. Elf patiënten werden behandeld met bridging techniek en bij 26 patiënten werd de breukpoort
gesloten. De gemiddelde follow-up was 22,2 maanden (15 tot 37 maanden). Zeven patiënten werden niet
vervolgd omdat ze overleden (n=3) of de follow-up niet vervolgden (n=4).

Resultaten
Recidief
Recidief is onderzocht in alle geïncludeerde studies (Wennergren, 2016; Richmond, 2014; Zeichen, 2013;
Holihan, 2016; Booth, 2013; Jin, 2007). De studies hebben de percentages recidief berekend en onderzocht of
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deze significant verschillend waren in de groep patiënten bij wie augmentatie is toegepast ten opzichte van de
groep patiënten bij wie bridging is toegepast. 3 studies (Richmond, 2014; Booth, 2013, Jin, 2007) vonden een
significant verschil in voordeel van de augmentatie groep. In de studie van Richmond (2014) was het gemiddelde
percentage recidief in de augmentatie groep 13,2% en in de bridging groep 37,5% (p=0,02). In de studie van
Booth (2013) was het percentage recidief in de augmentatiegroep 7,7% en in de bridginggroep 55,6%
(p<0,001). In de studie van Jin (2007) hadden 8/10 patiënten in de bridginggroep een recidief (80%) terwijl dit in
de augmentatiegroep 4/20 (20%) was (p=0,009).
In de andere studies (Wennergren, 2016; Zeichen, 2013; Holihan, 2016) werden geen significante verschillen
gevonden in het percentage recidief tussen de augmentatiegroep en de bridginggroep. In de studie van Zeichen
(2013) was het gemiddelde percentage recidief in de augmentatiegroep 6,25% en in de bridginggroep 19,18%.
In de studie van Wennergren (2016) was het gemiddelde percentage recidief in de augmentatiegroep 19,6% en
in de bridginggroep 18,2% (p=0,801). Ook is de odds ratio op recidief onderzocht in de augmentatiegroep
versus bridginggroep, 1,00 (95%BI 0,48 tot 2,11) (p=0,981). In de studie van Holihan (2016) was het percentage
recidief in de augmentatiegroep 16,7% en in de bridginggroep 25% (p=0,354).

Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht is gestart op ‘laag’ aangezien de gegevens verkregen zijn uit observationaal onderzoek.
Vervolgens is de bewijskracht verlaagd tot zeer laag gezien de beperkingen in de onderzoeksopzet (geen
blindering van de toewijzing van de behandeling, en de behandeling zelf) en imprecisie (kleine aantallen
deelnemers geïncludeerd).
Resultaten
Complicaties inclusief infecties en/of erosie van de mesh
Complicaties zijn onderzocht in vijf studies (Wennergren, 2016; Richmond, 2014; Zeichen, 2013; Holihan, 2016;
Booth, 2013). De studies hebben de percentages patiënten waarbij complicaties zijn opgetreden berekend en
onderzocht of deze significant verschillend waren in de groep patiënten waarbij augmentatie is toegepast ten
opzichte van de groep patiënten waarbij bridging is toegepast. De studies hebben niet allemaal dezelfde
complicaties gemeten.
De studie van Richmond (2014) vond een significant verschil in het aantal patiënten met een mesh infectie. Het
percentage meshinfecties was in de augmentatie groep 0% en in de bridging groep 23% (p=0,002). Er is geen
verschil tussen de groepen bij andere complicaties. De complicatie fistel kwam bij de augmentatie groep
eenmaal voor (3%) en in de bridging groep ook eenmaal (3%) (p=1,00). De complicatie
wonddehiscentie/necrose, seroom of hematoom kwam bij 12 (30%) van de patiënten in de augmentatie groep
voor en bij 5 (13%) van de bridging groep (p=0,10). Postoperatieve wondinfecties (SSI) kwam bij 7 (18%) van de
patiënten in de augmentatie groep en bij 6 (15%) van de patiënten in de bridging groep voor (p=1,00).
De studie van Wennergren (2016) vond geen significante verschillen in het aantal patiënten met complicaties
tussen de augmentatiegroep en de bridginggroep. Het aantal patiënten met SSI in de augmentatie groep was
20 (20,6%) en in de bridging groep 24 (24,2%) (p=0,543). Het aantal patiënten met diepe postoperatieve
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wondinfecties/ infectie van het orgaan of de anatomische ruimte was 6 (6,2%) in de augmentatiegroep en 11
(11,1%) in de bridginggroep (p=0,221). Het aantal patiënten met seroom was 8 (8,3%) in de augmentatiegroep
en 14 (14,1%) in de bridginggroep (p=0,191).
Ook is de odds ratio op SSI en seroma onderzocht in de augmentatiegroep versus de bridginggroep,
respectievelijk 0,86 (95%BI 0,42 tot 1,71) (p=0,658) en 0,56 (95%BI 0,22
tot 1,43) (p=0,227).
In de studie van Zeichen (2013) is er wel data verzameld over complicaties, maar zijn er geen statistische
analyses verricht om te toetsen of er verschillen zijn tussen de augmentatiegroep en de bridginggroep. In de
augmentatiegroep kreeg 15,05% (N=14) van de patiënten een complicatie en in de bridginggroep 22,86%
(N=8).
De studie van Holihan (2016) vond geen significante verschillen in het aantal patiënten met totale aantal
complicaties tussen de augmentation groep en de bridginggroep. De complicatie wonddehiscentie/necrose,
seroom of hematoom was in de augmentationgroep 26,2% (N=22) en in de bridginggroep 45,8% (N=11)
(p=0,065). Het aantal patiënten met SSI in de augmentationgroep was 16 (19%) en in de bridginggroep 4 (29%)
(p=0,286). Het verschil in aantal patiënten met ernstige SSI zit op de rand van significantie: 4 (4,8%) in de
augmentationgroep en 4 (16,7%) in de bridginggroep (p=0,050).
In de studie van Booth (2013) was het percentage SSO in de augmentationgroep 25,6% (N=50) en in de
bridginggroep 40,7% (N=11) (p=0,111). Het totaalaantal complicaties verschilde wel significant tussen de twee
groepen: 32,3% (N=63) in de augmentationgroep en 74,1% (N=20) in de bridginggroep (p<0,001).

Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht voor de uitkomstmaat complicaties is gestart op het niveau ‘laag’, omdat de data verkregen is
uit retrospectieve cohortstudies. Daarna is het verder verlaagd naar ‘zeer laag’ gezien de beperkingen in de
onderzoeksopzet (geen blindering van de toewijzing van de behandeling en de behandeling zelf) en imprecisie
(kleine aantallen deelnemers geïncludeerd).
Resultaten
Cosmetiek, pulmonaire aandoening, pijn, dyspareunia en functie
Er werden geen resultaten beschreven op het gebied van cosmetiek, pulmonaire aandoening, pijn, dyspareunia
of functie.

Zoeken en select eren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de
volgende zoekvragen:
Wat zijn de (on)gunstige effecten van augmentatie ten opzichte van bridging, ter behandeling van het sluiten van
de breukpoort?
P: patiënten met een littekenbreuk;
I: sluiten breukpoort tijdens laparoscopische reconstructie met mesh augementatie of tijdens open reconstructie
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met mesh augmentatie;
C: bridging;
O: recidief, complicaties inclusief infecties en/of erosie van de mesh, cosmetiek, pulmonaire aandoening,
pijn/dyspareunia, functionele uitkomsten.
Wat zijn de (on)gunstige effecten van augmentatie ten opzichte van andere operatietechnieken ter behandeling
van het sluiten van de breukpoort?
P: patiënten met een littekenbreuk;
I: sluiten breukpoort tijdens laparoscopische reconstructie met mesh augmentatie of tijdens open reconstructie
met mesh augmentatie;
C: een andere behandeling;
O: recidief, complicaties inclusief infecties en/of erosie van de mesh, cosmetiek, pulmonaire aandoening,
pijn/dyspareunia, functionele uitkomsten.

Zoeken en selecteren (Methode)
In de database Medline (via OVID), Embase (via Embase.com) is met relevante zoektermen gezocht naar
systematische reviews, RCT’s, CCT’s en observationeel onderzoek gericht op de behandeling van
littekenbreuken. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De
literatuurzoekactie leverde 3070 treffers op. Een adviseur van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch
Specialisten maakte een voorselectie van studies die 2 of meer behandelingen gericht op littekenbreuken met
elkaar vergeleken. Na de voorselectie zijn er 278 studies overgebleven, waarvan 110 vergelijkende studies, 71
systematische reviews, 62 studies met overige designs en 35 studies die voor 2006 gepubliceerd zijn. Voor het
beantwoorden van de uitgangsvraag werden studies geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria:
vergelijkende studies gericht op het sluiten van de breukpoort ten opzichte van het openlaten van de breukpoort
bij een hersteloperatie van een littekenbreuk.
Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 25 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de
volledige tekst, werden vervolgens 21 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel onder het tabblad
Verantwoording), en 4 studies definitief geselecteerd. De referentielijst van de systematische review van Holihan,
2016 werd bekeken. Daarbij kwamen nog eens 2 extra studies naar voren die we hier meenemen (Booth, 2013;
Jin, 2007).
De 6 studies zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn
opgenomen in de evidence-tabellen. De beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) is opgenomen
in de risk of bias- tabellen.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 23-11-2018
Laatst geautoriseerd : 23-11-2018
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Nazorg bij littekenbreuk
Uit gangsvraag
Welke maatregelen dienen er genomen te worden om het herstel na een ingreep ter behandeling van een
littekenbreuk te bevorderen?

De uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen
1. Is het dragen van een breukband genoodzaakt na herstel van een littekenbreuk?
2. Zijn adviezen noodzakelijk na het herstel van een littekenbreuk?
3. Is een revalidatietraject na herstel van een littekenbreuk noodzakelijk?

Aanbeveling
Consulteer de klinisch fysiotherapeut voor begeleiding in de klinische fase na complexe littekenbreukoperaties.
Overweeg postoperatief, na een complexe littekenbreukoperatie, een breukband.
Adviseer patiënten minimaal zes weken de buikspieren niet volledig te belasten.
Overweeg nazorg (adviezen, begeleiding en eventueel revalidatie) na een complexe littekenbreukoperatie.

Overwegingen
Er is één RCT geselecteerd (Christoffersen, 2015) over het postoperatieve gebruik van een breukband. Geen
RCT’s of op RCT’s gebaseerde systematische reviews zijn gevonden ten aanzien van de overige postoperatieve
zorg. Op basis van beschikbare literatuur met een ander design en/of naar een bredere doelgroep, expert
opinion en gegevens uit de focusgroep werden onderstaande overwegingen geschreven.
Klinische fysiotherapie
Grote abdominale ventrale hernia chirurgie heeft een verminderde longfunctie en een verhoogde intraabdominale druk tot gevolg. Dit, in combinatie met verminderde hoestkracht en verminderde mobiliteit,
verhoogt de kans op postoperatieve pulmonale complicaties (PPC’s), met name in de eerste dagen na de
operatie (Havey, 2013). Ademhalingstherapie, zoals deep breathing exercises (DBEx) en versneld mobiliseren
werken profylactisch voor PPC’s (Havey, 2013; Cheifetz 2010). Patiënten zijn echter vaak huiverig voor pijn en
beschadigen van de wond. Begeleiding van en instructie aan de patiënt voor ademhalingsoefeningen en
mobilisatie in de klinische fase wordt doorgaans gedaan door de klinische fysiotherapeut.
Breukband
Uit de literatuur search is één RCT naar voren gekomen over de inzet van een breukband na hersteloperaties van
littekenbreuken (Christoffersen, 2015). Resultaten laten zien dat er geen effect lijkt te zijn op pijn, seroom
vorming, beweging, vermoeidheid, algeheel welbevinden of kwaliteit van leven ten opzichte van het niet dragen
van een breukband. Deze studie is echter van lage kwaliteit en gedaan bij patiënten bij wie kleinere (<8 cm), niet
complexe umbilicale en epigastrische hernia hersteloperaties zijn gedaan.
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Over het gebruik van breukbanden na grote abdominale chirurgie wordt in de systematische review van
Rothman (2014) aangegeven dat er geen bewijs is voor het effect van de breukband op seroomvorming. Er is
zwak bewijs voor een positief effect op pijn, fysiek functioneren en psychische stress als de breukband wordt
ingezet na grote abdominale chirurgie. Daarnaast is er bewijs dat de breukband kan worden ingezet zonder het
pulmonaal functioneren te beïnvloeden (Rothman, 2014). De later gepubliceerde RCT’s van Clay (2014) en Arici
(2016) bevestigen dat er geen negatief effect is van de breukband op het postoperatieve pulmonale
functioneren, hoestkracht, intra- abdominale druk of gastro-intestinaal functioneren. Het gebruik van een
breukband geeft in deze RCT’s wel postoperatieve pijnreductie en patiënten waren beter mobiel de eerste
dagen na de operatie (Clay, 2014; Arici, 2016).
Daarnaast biedt een breukband ondersteuning bij complexe reconstructies in de eerste weken na operatie, ter
ontlasting van de buikwand. Patiëntervaringen met het dragen van een breukband zijn positief (Strigard, 2015).
(Leefstijl)adviezen en revalidatie
Er is één artikel dat nazorg en revalidatie na complexe buikwandreconstructies beschrijft. In dit retrospectieve
artikel van Pezeshk (2015) wordt een multidisciplinair revalidatieprogramma beschreven waarin de patiënten
voor de operatie al instructies krijgen over goed gebruik van de romp (tiltechnieken) en het belang van goed
bewegen na de operatie. De eerste zes weken na de operatie wordt de nadruk gelegd op ontlasten van de
romp (til-duw-trekverbod, breukband), maar wel mobiliseren in combinatie met leefstijladviezen voor een goede
wondgenezing. In de daaropvolgende weken wordt de mobilisatie geïntensiveerd, er worden adviezen over de
hoeveelheid belasting van de romp en afbouwen van de breukband gegeven en er wordt gestart met
isometrische oefeningen voor de romp. Na twaalf weken mag de patiënt onder begeleiding van de
fysiotherapeut de belastbaarheid van het gehele rompgebied op gaan voeren middels kracht- en
stabiliteitstraining. De resultaten tonen een significant verminderde recurrence rate en er was een langere
herniavrije periode.
Bovenstaande past in navolging van revalidatie na andere orthopedische en chirurgische musculoskeletale
ingrepen. Om het weefselherstel te optimaliseren zou de buikwand in eerste instantie ontlast en daarna
gerevalideerd moeten worden. Voor een goede remodelering van spiervezels en het herwinnen van kracht wordt
geadviseerd om na complexe reconstructies de eerste zes weken de buikwand te ontlasten (met breukband) en
daarna op geleide van de klachten de buikwand progressief te belasten. Vanaf twaalf weken mag de buikwand
volledig belast worden. Advies en begeleiding in dit proces wordt geadviseerd.
In de focusgroep werd aangegeven dat patiënten veel waarde hechten aan nazorg na een
buikwandreconstructie. In de praktijk blijkt dat patiënten vaak moeilijk in kunnen schatten wanneer en hoeveel ze
de buikwand belasten. Gepast advies lijkt hier geïndiceerd.

Inleiding
Het is onduidelijk welke interventies (postoperatieve zorg, breukband, leefregels en adviezen, postoperatieve
fysiotherapie en revalidatie) effectief zijn om complicaties te voorkomen en/of het herstel te bevorderen bij
patiënten na een littekenbreukoperatie. In deze module worden de volgende deelvragen onderzocht:
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1. Is het dragen van een breukband genoodzaakt na herstel van een littekenbreuk?
2. Zijn adviezen noodzakelijk na het herstel van een littekenbreuk?
3. Is een revalidatietraject na herstel van een littekenbreuk noodzakelijk?

Conclusies
Pijn
Er is met lage bewijskracht aangetoond dat er geen significant verschil is in ervaren pijn na een
hersteloperatie van een kleine littekenbreuk tussen de groep die postoperatief een breukband
Laag GRADE heeft gedragen en de groep die geen breukband heeft gedragen.

Bronnen (Christoffersen, 2015)
Beperkingen in activiteiten
Er is met lage bewijskracht aangetoond dat er geen significant verschil is in ervaren
beperkingen in activiteiten na een hersteloperatie van een kleine littekenbreuk tussen de groep
Laag GRADE die postoperatief een breukband heeft gedragen en de groep die geen breukband heeft
gedragen.

Bronnen (Christoffersen, 2015)
Kwaliteit van leven
Er is met lage bewijskracht aangetoond dat er geen significant verschil is in kwaliteit van leven
na een hersteloperatie van een kleine littekenbreuk tussen de groep die postoperatief een
Laag GRADE breukband heeft gedragen en de groep die geen breukband heeft gedragen

Bronnen (Christoffersen, 2015)
Verminderd algemeen welbevinden
Er is met lage bewijskracht aangetoond dat er geen significant verschil is in verminderd
algemeen welbevinden na een hersteloperatie van een kleine littekenbreuk tussen de groep die
Laag GRADE postoperatief een breukband heeft gedragen ten opzichte van de groep die geen breukband
heeft gedragen.

Bronnen (Christoffersen, 2015)
Seroomvorming
Er is met lage bewijskracht aangetoond dat er geen significant verschil is in seroomvorming na
een hersteloperatie van een kleine littekenbreuk tussen de groep die postoperatief een
Laag GRADE breukband heeft gedragen en de groep die geen breukband heeft gedragen.

Bronnen (Christoffersen, 2015)
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Samenvat t ing lit erat uur
Beschrijving studies
Een gerandomiseerde gecontroleerd onderzoek (RCT) (Christoffersen, 2015) is opgenomen in de
literatuuranalyse. In deze studie is de effectiviteit van het postoperatieve gebruik van een breukband onderzocht
na een laparoscopische operatie bij een littekenbreuk. Patiënten met een littekenbreuk umbilicale en
epigastrische hernia tot 8 cm werden geïncludeerd. In deze studie hebben 29 patiënten in de interventiegroep
postoperatief een breukband gekregen ten opzichte van 31 patiënten in de controlegroep die postoperatief
geen breukband hebben gekregen. In de interventiegroep zaten 23 mannen en de mediane leeftijd was 56
(range 40 tot 77). In de controlegroep zaten 24 mannen en de mediane leeftijd was 51 (range 32 tot 79). Alle
patiënten hebben standaard chirurgische operatie gekregen voor het herstellen van een littekenbreuk. De
primaire uitkomstmaten waren pijn gemeten op een VAS-schaal op de eerste postoperatieve dag en
seroomvorming 7 dagen postoperatie. Overige uitkomstmaten waren kwaliteit van leven, beperkingen in fysieke
activiteit, algemene gezondheid en vermoeidheid. Alle gemeten op een VAS-schaal 1, 2, 3, 7 en 30 dagen
postoperatief.
Resultaten
Pijn
De studie van Christoffersen (2015) heeft ervaren pijn bij het uitvoeren van activiteiten gemeten door middel van
een 100-punts VAS-schaal 1 dag post operatie. De mediane (range) pijn ervaren door de groep die een
breukband heeft gekregen was 50 (13 tot 100). De mediane (range) pijn ervaren door de groep die geen
breukband heeft gekregen was 70 (11 tot 97). Er was geen significant verschil tussen de 2 groepen gevonden
(p=0,21).
Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht voor de uitkomstmaat pijn is met twee niveaus verlaagd gezien beperkingen in de
onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal patiënten (n=60) (imprecisie).
Resultaten
Beperkingen in activiteiten
De studie van Christoffersen (2015) heeft beperkingen in activiteiten gemeten door middel van een 100-punts
VAS-schaal 1 dag post operatie. De mediane (range) ervaren beperkingen in activiteiten was in de groep die een
breukband heeft gekregen 53 (12 tot 100). De mediane (range) ervaren beperkingen in activiteiten was in de
groep die een breukband heeft gekregen 68 (0 tot 97). Er was geen significant verschil tussen de 2 groepen
gevonden (p=0,20).
Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht voor de uitkomstmaat beperkingen in activiteiten is met twee niveaus verlaagd gezien
beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal (n=60) patiënten (imprecisie).
Resultaten
Verminderd algemeen welbevinden
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De studie van Christoffersen (2015) heeft verminderd algemeen welbevinden gemeten door middel van een
100-punts VAS-schaal 1 dag post operatie. De mediane (range) ervaren verminderde algemene gezondheid
was in de groep die een breukband heeft gekregen 30 (3 tot 93). De mediane (range) ervaren verminderde
algemene gezondheid was in de groep die geen breukband heeft gekregen 51 (0 tot 97). Er was geen significant
verschil tussen de 2 groepen gevonden (p=0,34).

Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht voor de uitkomstmaat verminderd algemeen welbevinden is met twee niveaus verlaagd gezien
beperkingen in de onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal (n=60) patiënten (imprecisie).
Resultaten
Vermoeidheid
De studie van Christoffersen (2015) heeft vermoeidheid gemeten door middel van de fatigue severity scale. De
mediane (range) vermoeidheid was in de groep die een breukband heeft gekregen 30 (0 tot 95). De mediane
(range) vermoeidheid was in de groep die geen breukband heeft gekregen 38 (0 tot 76). Er was geen significant
verschil tussen de 2 groepen gevonden (p=0,84).
Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht voor de uitkomstmaat vermoeidheid is met twee niveaus verlaagd gezien beperkingen in de
onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal (n=60) patiënten (imprecisie).
Resultaten
Kwaliteit van leven
De studie van Christoffersen (2015) heeft verminderde kwaliteit van leven gemeten door middel van een 100punts VAS-schaal 1 dag post operatie. De mediane (range) ervaren verminderde kwaliteit van leven was in de
groep die een breukband heeft gekregen 67 (0 tot 100). De mediane (range) ervaren verminderde kwaliteit van
leven was in de groep die geen breukband heeft gekregen 53 (0 tot 93). Er was geen significant verschil tussen
de 2 groepen gevonden (p=0,52).
De studie van Christoffersen (2015) heeft daarnaast kwaliteit van leven gemeten door middel van de Carolina
Comfort Scale 1 dag post operatie. De mediane (range) ervaren verminderde kwaliteit van leven was in de
groep die een breukband heeft gekregen 42 (8 tot 80). De mediane (range) ervaren verminderde kwaliteit van
leven was in de groep die geen breukband heeft gekregen 50 (1 tot 68). Er was geen significant verschil tussen
de 2 groepen gevonden (p=0,10). Daarbij geeft deze studie aan dat 7 en 30 dagen post operatie ook geen
significant verschil is gevonden op deze uitkomstmaat. De medianen en de bijhorende range werden echter niet
gepresenteerd.

Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht voor de uitkomstmaat kwaliteit van leven is met twee niveaus verlaagd gezien beperkingen in de
onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal (n=60) patiënten (imprecisie).
Resultaten
Seroomvorming
P DF aangemaakt op 09-10-2020

85/99

Littekenbreuken

De studie van Christoffersen (2015) heeft seroomvorming 7 dagen post operatie gemeten. In de groep die een
breukband heeft gekregen is er bij 96% (95% BI 89 tot 103) seroomvorming ontstaan. In de groep die geen
breukband heeft gekregen is er bij 93% (95% BI 84 tot 103) seroomvorming ontstaan. Er was geen significant
verschil tussen de 2 groepen gevonden (p=0,61).
Daarnaast heeft deze studie het seroomvolume gemeten in milliliters onderzocht. De meridiaan (range) was
voor de groep die de breukband heeft gekregen 7 ml (0 tot 300) en voor de groep die geen breukband heeft
gekregen 9 ml (0 tot 164). Er was geen significant verschil gevonden tussen de 2 groepen (p=0,69).

Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht voor de uitkomstmaat seroomvorming is met twee niveaus verlaagd gezien beperkingen in de
onderzoeksopzet (risk of bias) en het geringe aantal (n=60) patiënten (imprecisie).

Zoeken en select eren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de
volgende zoekvragen:
Wat zijn de (on)gunstige effecten van postoperatieve zorg (breukband, advies, leefregels, fysiotherapie en
overige zorg die postoperatief wordt aangeboden) ten opzichte van andere conservatieve behandelingen of
geen behandeling, op het bevorderen van herstel en voorkomen van complicaties bij patiënten met een
littekenbreuk?
P: patiënten met een littekenbreuk; I: postoperatieve zorg;
C: andersoortige conservatieve behandeling/geen behandeling;
O: buikwandfunctie, terugkeer van littekenbreuk, kwaliteit van leven.
Wat zijn de (on)gunstige effecten van een breukband ten opzichte van andere conservatieve behandelingen of
geen behandeling op het bevorderen van herstel en voorkomen van complicaties bij patiënten met een
littekenbreuk?
P: patiënten met een littekenbreuk; I: breukband;
C: andersoortige conservatieve behandeling/geen behandeling;
O: buikwandfunctie, terugkeer van littekenbreuk, kwaliteit van leven.
Wat zijn de (on)gunstige effecten van leefregels en of adviezen ten opzichte van andere conservatieve
behandelingen of geen behandeling op het bevorderen van herstel en voorkomen van complicaties bij patiënten
met een littekenbreuk?
P: patiënten met een littekenbreuk; I: leefregels, adviezen;
C: andersoortige conservatieve behandeling/geen behandeling;
O: buikwandfunctie, terugkeer van littekenbreuk, kwaliteit van leven.
Wat zijn de (on)gunstige effecten van postoperatieve fysiotherapie (klinische/postklinisch) ten opzichte van
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andere conservatieve behandelingen of geen behandeling op het bevorderen van herstel en voorkomen van
complicaties bij patiënten met een littekenbreuk?
P: patiënten met een littekenbreuk; I: postoperatieve fysiotherapie;
C: andersoortige conservatieve behandeling/geen behandeling;
O: buikwandfunctie, terugkeer van littekenbreuk, kwaliteit van leven.
Wat zijn de (on)gunstige effecten van revalidatie ten opzichte van andere conservatieve behandelingen of geen
behandeling op het bevorderen van herstel en voorkomen van complicaties bij patiënten met een littekenbreuk?
P: patiënten met een littekenbreuk; I: postoperatieve fysiotherapie;
C: andersoortige conservatieve behandeling/geen behandeling;
O: buikwandfunctie, terugkeer van littekenbreuk, kwaliteit van leven.

Zoeken en selecteren (Methode)
In de database Medline (via OVID), Embase (via Embase.com) is met relevante zoektermen gezocht naar
systematische reviews, RCT’s, CCT’s en observationeel onderzoek gericht op de behandeling van
littekenbreuken gepubliceerd sinds 2006. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad
Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 3041 treffers op. Een adviseur van het Kennisinstituut van de
Federatie Medisch Specialisten maakte een voorselectie van studies die 2 of meer behandelingen gericht op
littekenbreuken met elkaar vergeleken. Na de voorselectie zijn er 243 studies overgebleven waarvan 172
vergelijkende studies en 71 systematische reviews. Voor het beantwoorden van de uitgangsvraag werden
studies geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: conservatieve behandelingen en littekenbreuken.
Op basis van titel en abstract werd in eerste instantie één studie voorgeselecteerd. Na raadpleging van de
volledige tekst werd deze studie definitief geïncludeerd.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 23-11-2018
Laatst geautoriseerd : 23-11-2018
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.

Referent ies
Arici E, Tastan S, Can MF. The effect of using an abdominal binder on postoperative gastrointestinal function, mobilization,
pulmonary function, and pain in patients undergoing major abdominal surgery: A randomized controlled trial. Int J Nurs
Stud. 2016;62:108-17.
Bouvier A, Rat P, Drissi-Chbihi F, et al. Pour La Federation de Recherche en Chirurgie (FRENCH). Abdominal binders after
laparotomy: review of the literature and French survey of policies. Hernia. 2014;18(4):501-6.
Cheifetz O, Lucy SD, Overend TJ, et al. The effect of abdominal support on functional outcomes in patients following major
abdominal surgery: a randomized controlled trial. Physiother Can. 2010;62(3):242-53.
Christoffersen MW, Olsen BH, Rosenberg J, et al. Randomized clinical trial on the postoperative use of an abdominal
binder after laparoscopic umbilical and epigastric hernia repair. Hernia. 2015;19(1):147-53.
P DF aangemaakt op 09-10-2020

87/99

Littekenbreuken

Clay L, Gunnarsson U, Franklin KA, et al. Effect of an elastic girdle on lung function, intra-abdominal pressure, and pain after
midline laparotomy: a randomized controlled trial. Int J Colorectal Dis. 2014;29(6):715-21.
Czyzewski P, Hryciuk D, Dabek A, et al. Assessment of Abdominal Belts Impact on the Lungs Ventilation and Their
Application in Early Physiotherapy after Major Abdominal Surgery - Prospective Trial. Pol Przegl Chir. 2016;1;88(4):202-8.
Havey R, Herriman E, O'Brien D. Guarding the gut: early mobility after abdominal surgery. Crit Care Nurs Q. 2013;36(1):6372.
Larson CM, Ratzer ER, Davis-Merritt D, et al. The effect of abdominal binders on postoperative pulmonary function. Am
Surg. 2009;75(2):169-71.
Pezeshk RA, Pulikkottil BJ, Mapula S, et al. Complex Abdominal Wall Reconstruction: A Novel Approach to Postoperative
Care Using Physical Medicine and Rehabilitation. Plast Reconstr Surg. 2015;136(3):362e- 369e.
Rothman JP, Gunnarsson U, Bisgaard T. Abdominal binders may reduce pain and improve physical function after major
abdominal surgery - a systematic review. Dan Med J. 2014;61(11):A4941.
Strigård K, Stark B, Bogren A, et al. Ventral hernia and patient experience of an elastic girdle. ANZ J Surg. 2015;85(78):525-8. PMID: 25475523.

P DF aangemaakt op 09-10-2020

88/99

Littekenbreuken

Wondbehandeling na littekenbreuk
Uit gangsvraag
Hoe dient de wond na een littekenbreuk behandeld te worden?

Aanbeveling
Overweeg negatieve-druktherapie (NDT) bij de behandeling van open buikwonden bij gesloten fascie na een
littekenbreukoperatie.
Overweeg de gesloten incisie na een littekenbreukoperatie te behandelen met (profylactische) negatievedruktherapie (NDT) bij hoogrisicopatiënten en gecontamineerde ingrepen.

Overwegingen
Alhoewel er geen studies gevonden zijn omtrent NDT versus andere wondbedekkingen bij open buikwonden na
littekenbreukoperaties, zijn er wel verscheidene studies en reviews over NDT toegepast op wonden met een
andere etiologie.
De Cochrane review van Dumville (2016) includeerde 2 studies van patiënten met chirurgische open wonden, die
NDT vergeleken met alginaat en siliconengaas. In totaal werden 69 patiënten geïncludeerd. Tijd tot
wondgenezing was in 1 studie korter met NDT dan met alginaat (gemiddeld 57 dagen bij NDT versus 104
dagen met alginaat). De andere studie (sin pil wonden) liet nauwelijks verschil in genezingstijd zien (NDT versus
siliconenverband).
Vikatmaa (2008) is een systematische review naar de effectiviteit en veiligheid van NDT bij verschillende soorten
‘problematische’ wonden. Veertien RCT’s werden geïncludeerd (twee over decubituswonden, drie over
posttraumatische wonden, vier over diabetische voetwonden en vijf over diverse chronische wonden). In alle
onderzochte studies was NDT minstens even effectief en in sommige studies effectiever dan de
controlebehandeling. Bij beenulcera’s en posttraumatische wonden werd het grootste voordeel voor NDT
gevonden. Van de geïncludeerde studies waren er twee van goede kwaliteit, de rest had een lage interne
validiteit.
De resultaten van deze studies kunnen niet zonder meer overgenomen worden voor buikwonden die kunnen
ontstaan na een littekenbreuk operatie. Met name het a vu liggen van de mesh kan de wondgenezing
bemoeilijken. De praktijk laat zien dat het granulatie weefsel moeizaam over/door de mesh groeit. NDT lijkt hier
(practice-based) wel een meerwaarde te hebben.
Patiënten ervaren NDT wisselend. Een systematische review van Janssen (2016) naar de kwaliteit van leven van
patiënten met NDT, laat zien dat de kwaliteit van leven aan het einde van de therapie verbetert, onafhankelijk
van de therapie. In de eerste week NDT leidt NDT tot een lagere kwaliteit van leven, mogelijk door angst.
Er zijn meerdere studies naar de kosteneffectiviteit van NDT gedaan. De Leon (2009) vond dat NDT goedkoper
is dan standaard wondzorg. Materialen van NDT zijn weliswaar duurder, maar dit wordt gecompenseerd door
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lagere zorgverlenerskosten (minder zorg momenten) en snellere wondheling. Het onderzoek van Driver (2016)
ondersteunt deze bevindingen.
De keuze voor de therapie (NDT of anders) is patiëntafhankelijk. Er dient per patiënt bekeken te worden waar
deze specifieke patiënt het best bij gebaat is. Afwegingen hierbij zijn het wel of niet a vu liggen van de mesh, de
mate van angst bij de patiënt, de voorkeur van de patiënt voor de ene of de andere therapie (wenst de patiënt
bijvoorbeeld dagelijks te douchen) et cetera.
NDT op gesloten incisies is een redelijk recente ontwikkeling. Er zijn nog weinig vergelijkende trials beschikbaar
met betrekking tot littekenbreukwonden. Behalve de preventie van SSI’s, dient ook rekening gehouden te
worden met kosteneffectiviteit. In dit kader dient NDT niet geplaatst te worden op alle gesloten incisies bij
patiënten die een littekenbreukoperatie hebben ondergaan. Alleen de patiënten, die een hoger risico lopen op
SSI komen in aanmerking voor NDT.
Naast de vier studies over NDT op gesloten incisies, heeft ook de WHO hier een uitspraak over gedaan. Zij
stellen: “The panel suggests the use of prophylactic negative pressure wound therapy (pNPWT) in adult patients
on primarily closed surgical incisions in high-risk wounds, for the purpose of the prevention of SSI, while taking
resources into account. (Conditional recommendation, low quality of evidence).”
Recent is een retrospectieve vergelijkende studie gedaan bij patiënten met electieve, hoogcomplexe
buikwandhersteloperaties (de Vries, 2017). In totaal werden 66 patiënten geincludeerd (32 pNPWT en 34
controlegroep). De studiegroep betrof in meer of mindere mate verontreinigde operaties door enterocutane
fistels, enterostomieën of geïnfecteerde matten. De mediane duur van pNPWT was 5 dagen (IQR 5 tot 7).
Totale percentage wondinfecties was 35%. pNPWT was geassocieerd met een significante afname van
postoperatieve wondinfecties (24 versus 51%, p = 0,029, of 0,30 (95% CI 0,10
tot 0,90)). Wondinfecties van de incisies daalden van 48 tot 7% (p <0,01, of 0,08 (95% CI 0,16 tot 0,39). Het
aantal subcutane abcessen was vergelijkbaar in beide groepen. Er waren minder interventies nodig in de
pNPWT-groep (p<0,001). De Vries (2017) concludeerde dat gesloten incisie pNPWT een veelbelovende
oplossing lijkt om de incidentie van wondinfecties bij complexe buikwandchirurgie te verminderen.

Inleiding
Na hersteloperaties van een littekenbreuk worden wonden soms opengelaten of ze gaan door verhoogde
(abdominale) druk open. Soms ligt de mesh a vu, wat de granulatievorming en epithelialisatie bemoeilijkt, en
derhalve de wondgenezing vertraagt.
Bij grote buikwonden kan vaak gekozen worden voor conventionele verbandmaterialen zoals natte gazen,
‘moderne’ wondverbanden die een vochtig wondmilieu bewerkstelligen of voor negatieve-druktherapie (NDT).
De vraag bestaat of er een verschil is in genezingstijd en patiëntcomfort tussen de conservatieve
wondbehandelingsmogelijkheden en behandeling met negatieve-druktherapie.
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Daarnaast zien we de laatste jaren een opkomst van NDT op gesloten incisies, om SSI’s en overige complicaties
(seroom, hematoom, wond dehiscentie, huidnecrose, fistelvorming) te voorkomen. De vraag bestaat of NDT op
gesloten incisies bij littekenbreuken daadwerkelijk de kans op complicaties als SSI vermindert.

Conclusies
Er is geen literatuur gevonden over het effect van het gebruik van NDT versus andere wondbedekking bij open
buikwonden na een littekenbreuk operatie. Er is wel literatuur gevonden over het effect van incisionele negatievedruktherapie na een littekenbreuk operatie.

Wondbehandeling (wond dehiscentie)
Zeer laag
GRADE

Er is met zeer lage bewijskracht aangetoond dat incisionele negatieve druktherapienegatievedruktherapie in vergelijking tot standaard wondbehandeling de kans op wonddehiscentie
vermindert.

Bronnen (Swanson, 2016)
Operatiewondinfecties (SSI)
Zeer laag
GRADE

Er is met zeer lage bewijskracht aangetoond dat incisionele negatieve- druktherapie in
vergelijking tot standaard wondbehandeling de kans op operatiewondinfecties vermindert.

Bronnen (Swanson, 2016)
Overige complicaties

Zeer laag
GRADE

Er is met zeer lage bewijskracht aangetoond dat incisionele negatieve- druktherapie in
vergelijking tot standaard wondbehandeling de kans op overige complicaties (seroom,
hematoom, necrotiserende huid en chirurgische complicaties) vermindert.

Bronnen (Swanson, 2016)

Samenvat t ing lit erat uur
De systematische review beschreef de resultaten van 5 studies: alle retrospectieve niet- gerandomiseerde
studies, waarbij medische dossiers werden geraadpleegd van patiënten met een littekenbreuk (Gassman, 2015;
Condé-Green, 2013; Olona, 2014; Pauli, 2013; Soares, 2014). De studie van Soares (2015) bevatte 115
patiënten in de interventiegroep en 84 in de controlegroep, de studie van Pauli bevatte 49 patiënten in de
interventiegroep en 70 in de controlegroep, de studie van Gassmann (2015) bevatte 29 patiënten in de
interventiegroep en 32 in de controlegroep, de studie van Olona beschreef 5 patiënten in de interventie- en 37
in de controlegroep, en de studie van Condé-Green (2013) bevatte 23 patiënten in de interventiegroep en 33 in
de controlegroep.
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Verschillende vormen van negatieve-druktherapie (NDT) werden vergeleken met de standaard wondbedekking
op gesloten incisies na buikwandreconstructies. In de studie van Soares (2015) werd een hybride NDT
vergeleken met droge gazen. De bedekking in de hybride NDT-groep bestond uit kleine blokjes polyurethaan
white foam met daaromheen de open cell polyurethaanfoam gelegd en het geheel werd bedekt met folie.
Continue druk van 125 mmHg werd toegepast en het verband werd na 3 dagen verwijderd. Indien de white
foam blokjes verzadigd waren, werden ze verplaatst en werd opnieuw 48 uur NDT toegepast. In 2 andere
studies werd de wond primair gesloten en werden droge gazen vergeleken met NDT. In de NDT-groep werd de
wond bedekt met niet-verklevend gaas met daarover polyurethaan foam (zwart), en werd gedurende maximaal
7 dagen continu 125 mmHg druk toegepast (Pauli, 2013; Gassman, 2014). Ook in de studie van Condé-Green
(2013) werd de wond primair gesloten en werden gazen vergeleken met NDT. In de NDT-groep werd de wond
bedekt met niet-verklevend gaas en bedekt met zwart polyurethaan foam. Er werd een continue negatieve druk
van 125mm Hg toegepast tot op de 5de postoperatieve dag (Condé-Green, 2013).
Patiënten werden niet gerandomiseerd maar ondergingen de type wondbehandeling, gebaseerd op chirurg
voorkeur (Gassman, 2014) of door volgorde in de tijd. Patiënten die later werden geincludeerd ontvingen vaker
NDT dan de standaard wondbedekking (Soares, 2015; Pauli, 2013; Condé-Green, 2013).
De volgende uitkomsten werden beschreven: operatiewondinfecties en overige complicaties (seroom,
hematoom, wonddehiscentie, huidnecrose, Dindo–Clavien- classiﬁcatie voor chirurgische complicaties en
operatiewondvoorvallen (optelsom van operatiewondinfecties, seroma, wonddehiscentie en enterocutaneous
fistel)). In alle studies lag de gemiddelde leeftijd van patiënten tussen de 54 en 56 jaar in beide groepen. Het
gemiddelde percentage mannen in de interventiegroep was 44±25 en in de controlegroep 36±21, maar de
verdeling per groep in de studie van Condé-Green (2013) werd niet gerapporteerd (n=56, waarvan 33 vrouw en
23 man).
De volgende uitkomsten werden niet in de literatuur beschreven: wondgenezing, tijd tot herstel, gereed voor
split-skin graft, huidtransplantatie, pijn, patiëntvoorkeuren, patiënt comfort, kwaliteit van leven en mortaliteit.

Resultaten
Wondbehandeling
Uit 2 studies bleek dat de behandeling met negatieve-druktherapie (NDT) het risico op het openblijven van de
wond statisch significant verkleint. In de NDT-groep bleven 6/138 wonden open. In de controlegroep waren dat
er 23/117. Het relatieve risico op het openblijven van de wond in de NDT-groep ten opzichte van de
controlegroep was 0,25 (95% CI 0,11 tot 0,62; I2=0%).
Figuur 1 Meta-analyse waarin het verschil in ef f ect tussen NDT en natte gazen op de uitkomstmaat
wonddehiscentie wordt getoond
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Complicaties wondbehandeling
Operatiewond infecties (SSI)
Alle studies onderzochten het effect van NDT bij littekenbreuken op operatiewondinfecties (Surgical Site
Infections; SSI). Het meetmoment (tussen 30 en 90 dagen) was heterogeen, maar in het algemeen valt op in een
meta-analyse van de studies dat gemiddeld het risico op een SSI in de NDT-groep statisch significant kleiner is
(relatief risico= 0,43; 95% CI 0,26 tot 0,74; I2=29%). In de studies werd niet gecorrigeerd voor mogelijke
confounders.
Er waren ook significant minder operatiewondvoorvallen in de NDT-groep ten opzichte van standaard
wondbedekking (17% NDT versus 42% standaard wondbehandeling; OR 0,21, 95% CI 0,09 tot 0,52; P<0,001).
Condé-Green (2013) bekeek ook een samengestelde maat, en beschreef huiddehiscentie, huid/vet-necrose en
infectie gezamenlijk als algehele wondcomplicaties. Er waren significant minder algehele wondcomplicaties in de
NDT- groep (22% NDT versus 63,6% standaard wondbehandeling; p=0,02; OR 6,3, 95% CI 1,37
tot 34,14).

Bewijskracht van de literatuur
Observationele studies beginnen ‘laag’ in bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De bewijskracht voor de
uitkomstmaat operatiewondinfecties is verder verlaagd gezien beperkingen in de onderzoeksopzet
(uitkomstmaten zijn niet gecorrigeerd voor belangrijke confounders) en het geringe aantal events (imprecisie).
Het niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’.
Figuur 2 Meta-analyse waarin het verschil in ef f ect tussen NDT en natte gazen op de uitkomstmaat
SSI wordt getoond
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Bewijskracht van de literatuur
Observationele studies beginnen ‘laag’ in bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De bewijskracht voor de
uitkomstmaat operatiewondinfecties is verder verlaagd gezien beperkingen in de onderzoeksopzet
(uitkomstmaten zijn niet gecorrigeerd voor belangrijke confounders) en het geringe aantal events (n=95)
(imprecisie). Het niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’.
Seroom
4 studies beschreven uitkomsten op seroom. Een meta-analyse van deze resultaten laat een niet-significant
relatief risico zien van 0,61 (95% CI 0,30 tot 1,25). Het is op basis van deze gegevens daarom niet te
voorspellen welke interventie beter is.
Figuur 3 Meta-analyse waarin het verschil in ef f ect tussen NDT en natte gazen op de uitkomstmaat
seroom wordt getoond

Bewijskracht van de literatuur
Observationele studies beginnen ‘laag’ in bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De bewijskracht voor de
uitkomstmaat operatiewond infecties is verder verlaagd gezien beperkingen in de onderzoeksopzet
(uitkomstmaten zijn niet gecorrigeerd voor belangrijke confounders) en het zeer geringe aantal events (n=32)
(imprecisie). Het niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’.
Recidiverende littekenbreuk
In 3 studies werd onderzocht hoe vaak de littekenbreuk na behandeling weer terugkwam (recidief). Een metaanalyse van deze resultaten laat een statistisch significant voordeel zien voor de behandeling met NDT ten
opzichte van natte gazen (controlebehandeling). RR= 0,26 (95% CI 0,09 tot 0,78; I2=0%). De resultaten zijn
gebaseerd op een zeer klein aantal events (n=19).
Figuur 4 Meta-analyse waarin het verschil in ef f ect tussen NDT en natte gazen op de uitkomstmaat
recidief wordt getoond
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Bewijskracht van de literatuur
Observationele studies beginnen ‘laag’ in bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De bewijskracht voor de
uitkomstmaat recidief is verder verlaagd gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (uitkomstmaten zijn niet
gecorrigeerd voor belangrijke confounders) en het zeer geringe aantal events (n=19) (imprecisie). Het niveau van
de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer laag’.
Overige complicaties
Overige complicaties (hematoom, en necrotiserende huid) hadden allen een lage incidentie tussen de 0 tot 12%
per groep, waarbij alleen in de studie van Condé-Green de incidentie van necrotiserend huid- én vetweefsel
(gezamenlijk) 18% in de controlegroep was. Gassman (2015) en Condé-Green (2013) vonden geen significant
verschil voor hematoom en necrotiserende huid (waarbij Condé-Green (2013) necrotiserende huid en
necrotiserend vet combineerde in één uitkomstmaat). Soares (2015) beschreef 2 samengestelde maten voor
complicaties, de Dindo–Clavien Bewijskracht van de literatuur Observationele studies beginnen ‘laag’ in
bewijskracht volgens de GRADE-methodiek. De bewijskracht voor de uitkomstmaat recidief is verder verlaagd
gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (uitkomstmaten zijn niet gecorrigeerd voor belangrijke confounders)
en het zeer geringe aantal events (n=19) (imprecisie). Het niveau van de bewijskracht komt uit op GRADE ‘zeer
laag’.-classiﬁcatie voor chirurgische complicaties en operatiewond voorvallen (optelsom van
operatiewondinfecties, seroma, dehiscentie en enterocutaneous fistel). Er waren significant minder chirurgische
complicaties volgens de Dindo–Clavien-classiﬁcatie in de NDT-groep ten opzichte van standaard
wondbedekking (19% NDT versus 31% standaard wondbehandeling; OR 0,41, 95% CI 0,17 tot 0,96; p=0,04).

Zoeken en select eren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de
volgende zoekvragen:
Wat zijn de (on)gunstige effecten van negatieve-druktherapie ten opzichte van andere wondbehandelingen ter
behandeling van de open wond na een littekenbreuk?
P: patiënten met een littekenbreuk; I: negatieve-druktherapie;
C: tijdelijke wondbedekking, natte gazen of andere wondbedekkingen;
O: wondgenezing, tijd tot genezing, gereed voor split-skin graft, huidtransplantatie, pijn, patiëntvoorkeuren,
patiëntcomfort, kwaliteit van leven, complicaties en mortaliteit.
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Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte snellere wondgenezing een kritieke uitkomstmaat voor de besluitvorming; en pijn,
patiëntencomfort en patiëntenvoorkeuren belangrijke uitkomstmaten voor de besluitvorming.
Wat zijn de (on)gunstige effecten van (incisie)negatieve-druktherapie ten opzichte van andere wondbedekkingen
ter behandeling van de gesloten wond na een littekenbreuk?
P: patiënten met een littekenbreuk; I: (incisie) negatieve-druktherapie; C: andere wondbedekkingen;
O: SSI en overige complicaties (seroom, hematoom, wond dehiscentie, huidnecrose, fistelvorming).

Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte minder SSI’s en minder overige complicaties (seroom, hematoom, wond dehiscentie,
huidnecrose, fistelvorming) belangrijke uitkomstmaten voor de besluitvorming.
Zoeken en selecteren (Methode)
In de database Medline (via OVID), Embase (via Embase.com) is met relevante zoektermen gezocht naar
systematische reviews, RCT’s, CCT’s en observationeel onderzoek gericht op de behandeling van
littekenbreuken die gepubliceerd zijn vanaf 2006. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad
Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 3041 treffers op. Een adviseur van het Kennisinstituut van de
Federatie Medisch Specialisten maakte een voorselectie van studies waar twee of meer behandelingen gericht
op littekenbreuken met elkaar waren vergeleken. Na de voorselectie zijn er 243 studies overgebleven waarvan
172 vergelijkende studies en 71 systematische reviews. Voor het beantwoorden van de uitgangsvraag werden
studies geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: systematische reviews, RCT’s of vergelijkend
observationeel onderzoek en patiënten met een littekenbreuk.
Op basis van titel en abstract werd in eerste instantie één systematische literatuurreview (Swanson, 2016)
voorgeselecteerd en één vergelijkende cohortstudie (Condé-Green, 2013). Na raadpleging van de volledige
tekst werden de systematische literatuurreview en de cohortstudie geïncludeerd. De cohortstudie van CondéGreen was opgenomen in de review van Swanson en is zodoende niet apart uitgewerkt (zie exclusietabel onder
het tabblad Verantwoording).
Betreffende de eerste uitgangsvraag over negatieve-druktherapie bij open wonden na littekenbreukoperaties is
geen studie gevonden die NDT vergeleek met andere wondbedekkingen op open buikwonden na een
littekenbreukoperatie.
De systematische review beschreef vijf studies. De review is opgenomen in de literatuuranalyse voor wat betreft
de tweede uitgangsvraag. De belangrijkste studiekarakteristieken en resultaten zijn opgenomen in de evidencetabellen. De beoordeling van de individuele studieopzet (risk of bias) is opgenomen in de risk of bias- tabellen.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 23-11-2018
Laatst geautoriseerd : 23-11-2018
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Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Organisatie van zorg bij littekenbreuk
Uit gangsvraag
Hoe dient de zorg rondom littekenbreuken georganiseerd te worden?

Aanbeveling
Streef naar een multidisciplinaire aanpak bij complexe buikwandreconstructies.
Registreer de volgende variabele van een littkenbehandeling
hernia: breedte, recidief, locatie;
patiënt: leeftijd, co-morbiditeit, klachten, kwaliteit van leven;
wond: betrokkenheid tractus digestivus, wekedelenletsel.

Inleiding
De directe aanleiding voor het schrijven van deze richtlijn was het brengen van structuur in de organisatie van
littekenbreukzorg. De structuur is ingegeven door een voorstel van de commissie Bonjer (chirurg na onderling
overleg binnen het samenwerkingsverband) alsook de dagelijkse praktijk (chirurg met toewijding). Met daarbij
één diagnosecode en één vergoedingsmodel, was er een groeiend cohort aan patiënten met een complexe
littekenbreuk die uit kostenoverwegingen van de ziekenhuizen niet de beste zorg konden verkrijgen. Er bleken
mogelijkheden te liggen voor een tweede diagnosecode voor de zogenaamde complexe littekenbreuk, maar
daarvoor was onder andere een richtlijn een vereiste. Getuige het feit dat er wereldwijd nog geen
littekenbreukrichtlijn bestaat, was op voorhand duidelijk dat bij het samenstellen vele lacunes in kennis
tegengekomen zouden worden. Tegelijkertijd was en is er sprake van verdere differentiatie waardoor onduidelijk
is wat onder algemene chirurgie verstaan wordt en wie dat vervolgens kan en mag uitvoeren. Deze complexe
problematiek kan niet geheel in deze richtlijn besproken worden, maar enkele onderdelen wil de commissie
genoemd hebben.
Registratie
Het wordt ten zeerste aanbevolen de uitkomsten van littekenbreukbehandeling te registreren. Hierin zou een
aantal variabelen vastgelegd moeten worden.
hernia: breedte, recidief, locatie;
patiënt: leeftijd, comorbiditeit, klachten, kwaliteit van leven;
wond: betrokkenheid tractus digestivus, wekedelenletsel.

Op basis van bovenstaande onderdelen zou de HPW-classificatie gebruikt kunnen worden (zie module
Classificatie). Ook kan de gemodificeerde VHWG-classificatie gebruikt worden. Een eerste stap naar adequate
follow-up zouden 1-jaars uitkomsten zijn. Hiervoor bestaat geen specifiek Nederlands registratiesysteem. Het
beste beschikbare alternatief naar oordeel van de commissie is de EuraHS (zie http://www.eurahs.eu).
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Littekenbreuken

Organisatie
Met de huidige praktijk is naar oordeel van de commissie al een goede stap gezet. Binnen de meeste
samenwerkingsverbanden is er overleg geweest welke chirurg littekenbreuken uitvoert. Soms zijn die
samenwerkingsverbanden al regionaal ingesteld en de indruk bestaat dat dit de zorg ten goede komt. Een
doorontwikkeling van die regionale verbanden zou een volgende stap kunnen zijn, het is echter nog te vroeg om
daar een gefundeerde uitspraak over te kunnen maken.
In deze richtlijn is een duidelijke omschrijving gegeven van niet-complexe versus complexe littekenbreuken,
omdat dit logischerwijs gevolgen zou moeten krijgen voor financiering, educatie en chirurgische vaardigheden
danwel expertise (zie de module Classificatie). De werkgroep is van mening dat een multidisciplinair team voor
preoperatieve work-up en perioperatieve begeleiding van meerwaarde kan zijn voor een complexe
buikwandreconstructie (HPW-classificatie stadium 3 en 4 of gemodificeerde VHWG-classificatie graad 3.
Educatie
Het is aan de Dutch Hernia Society, de werkgroep buikwandchirurgie van de NVvH, om sturing te geven aan de
vormen en wijze van educatie binnen de opleiding. Of dit ooit zal leiden tot certificering of aantekening
buikwandchirurgie, is op dit moment nog niet aan te geven
Vertegenwoordiging
Getuige de waardevolle bijdrage van de patiënten focusgroep aan deze richtlijn, zou het continueren hiervan aan
te bevelen zijn. Een opzet zoals de stoma vereniging zou daarbij van toepassing kunnen zijn.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 23-11-2018
Laatst geautoriseerd : 23-11-2018
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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