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Opening 

Doelstelling Werkgroep Naadlekkage zijn  
- coordinatie van onderzoek 
- platform voor presentatie van onderzoek en kennis delen 
- netwerk voor opzetten van nieuwe landelijke initiatieven 
- consensus over modellen en definities 

 

Inventarisatie huidige onderzoeken 
Radboud UMC, groep Harry vanGoor 
Cox2 activiteit in vroege fase wondgenezing.  
 
Catharina Zkh, groep Mish Luyer 
Sanics 2 trial, dubbelblind gerandomiseerde studie naar vagusstimulatie door voeding ter preventive van 
postoperatieve complicaties 
 
Erasmus MC, REPAIR groep Johan Lange 
Dierexperimenteel invloed van sealing bij ratten in resectie anastomose model, leakage model, peritonitis model, IBD 
model en porcine model  
Humaan vroegopsporing onderzoek, APPEAL  
 
Maastricht UMC, groep Nicole Bouvy;  
Dierexperimenteel; risico factoren bij COX2 knockout muizen relatie NSAID's. 
AnastomoseSEAL, europees project samen met Noren, Fransen,, Italianen en Polen. 
Delphi analyse, concensus over proefdier gebruik voor naadgenezing/leakage onderzoek. 
 
Jeroen Bosch ziekenhuis 
Behandeling van naadlekkages/ postoperatieve complicatie (samen met AMC) door middel van laparoscopie. 
-repareren versus ontkoppelen 
 
VUmc, groep HGE 
Pinocchio studie; vroegdetectie door E-nose 
SELECT studie: SDD ter preventie van lekkage 
CRP-studie: vroegdetectie door CRP 
Zero Leakage: Anastomose is group effort ! Time-out voor de naad.  
 

 
 
 

Werkgroep brede projecten 
Databank Naadlekkage 



Prospectieve gedetailleerde registratie van naadtechniek in combinatie met outcome van de patient. Zou om te 
beginnen in de vertegenwoordigde ziekenhuizen kunnen gaan lopen en moeten leiden tot een groot prospectief 
naadlekkage cohort. 
 
Michael Dunker MCA project ingediend waarbij gekeken wordt naar de kwetsbare oudere patienten versus 
naadlekkages. vraag wel of geen anastomose. Gerrit Slooter; wie zijn kwetsbare ouderen en consequentie oudere 
kwetsbaren geen naad geven ???  
 
 

Toekomst ideeën /-plannen 

Meldpunt Naadlekkage oprichten !  Zoals Pancreas werkgroep heeft gedaan. Verzamelen van deze gegevens zou al 

een grote stap zijn. 

Marcel den Dulk vraagt medewerking voor zijn onderzoek over klinische vroegopsporing(presentatie op 
expertmeeting) ++ 
Teams samenstellen per zks om optimale registratie te bewerkstelligen. Johan Lange. 
 

Rondvraag 
Geert Kazemier; goed initiatief.  
Jeroen Meijerink idem 
Gerrit Slooter zeker voor herhaling vatbaar in het midden van het land. NVEC bijv gebruiken voor gezamelijke sessie. 
Johan Lange;  GEWOON BEGINNEN !!!  AKTIE. registreren. 
Philip; er moeten wel namen bij diverse verantwoordelijkheden 
Sandra; welke opzet te gebruiken voor registratie? Mogelijk als standaard OK verslag, integreren in DSCA niet 
mogelijk 
Marcel den Dulk; registratie voorbeeld beschikbaar. Werkgroep zou satelietsymposium bij chirurgendagen kunnen 
organiseren., 
Meindert; goede bijeenkomst. 
Freek: graag andere geinteresseerden aanmelden op f.daams@vumc.nl. Dank aan de sponsoren.  
 

Afsluiting en borrel 
 
Afspraken 
Accreditatie volgt 
4 keer per jaar bij elkaar komen waarvan 2 plenair, bijeenkomsten in thema 
Officiele Notulen maken 
Volgende bijeenkomst  maandag 23 maart. Locatie volgt. Thema: Prospectieve registratie. SVP alvast items voor de 
registratie mailen naar f.daams@vumc.nl 
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