
Patiënten met een tumor in de alvleesklier 
ondergaan meestal een ingrijpende buik-
operatie. Sinds vorig jaar bieden het Onze 
Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) en het 
Academisch Medisch Centrum (AMC) 
in Amsterdam een alternatief: een
kijkoperatie, waarbij de buik ‘dicht’ blijft. 

Met een
camera
de buik in
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m
et een raadselachtig hoge 
suikerwaarde meldde Marlene 
(77) zich eind vorig jaar in het 
OLVG. Een paar onderzoeken 
later bleek dat ze een tumor had 
‘in de kop’ van de alvleesklier: het 
gedeelte dat tegen de twaalf-
vingerige darm ligt. Met deze 

vorm van kanker op deze plek wacht patiënten in 
de meeste Nederlandse ziekenhuizen een grote en 
complexe buikoperatie. De chirurg moet dan veel  
organen (deels) verwijderen: de kop van de alvlees-
klier, de twaalfvingerige darm, de galweg en de  
galblaas. In sommige gevallen wordt ook de  
maagportier, een klein spiertje aan het uiteinde  
van de maag verwijderd.* Daarna moet de chirurg  
de dunne darm op het overgebleven deel van de 
alvleesklier aansluiten en op de galweg en de maag.
Terugblikkend op de operatie die Marlene onderging, 
zegt ze dat ze geluk had. “Bij mij werd de ingreep 
namelijk laparoscopisch verricht, dus door middel 
van een kijkoperatie.” Hierbij worden via enkele 

kleine sneetjes in de buik, 
operatie-instrumenten en 
een cameraatje ingebracht. 
De chirurg kan op een  
televisiescherm kijken en 
zo opereren. 
Marlene was een van de 
eerste patiënten in ons land 
bij wie de laparoscopische 
ingreep werd uitgevoerd. 
Nadat het OLVG in april 
2014 als eerste ziekenhuis 
op deze manier een tumor 
in de kop van de alvlees-

klier verwijderde,  volgde het AMC later in het jaar. 
Michael Gerhards, chirurg in het OLVG: “Samen heb-
ben we inmiddels zo’n dertig mensen op deze manier 
geholpen. Per maand opereren we twaalf patiënten, 
gemiddeld een kwart hiervan met de kijkoperatie.” 

Sneller herstel
Een kijkoperatie is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld 
wanneer de tumor deels is ingegroeid in een van de 
aanwezige grote bloedvaten. Dan volgt alsnog een 
traditionele buikoperatie. Gerhards: “Een tweede 
belangrijke factor is de grootte van de tumor.  
Vooralsnog voeren we de kijkoperatie niet uit als  
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de tumor groter is dan twee centimeter. Om de 
tumor te verkleinen komen patiënten wel – in onder-
zoeksverband – in aanmerking voor voorbehandeling 
met chemotherapie en bestraling. Andere redenen 
om af te zien van de kijkoperatie kan de aanwezig-
heid zijn van verklevingen in de buikholte door 
eerdere buikoperaties of door onderliggende ziektes.” 
De ongeveer zes uur durende kijkoperatie duurt 
ongeveer twee uur langer dan de traditionele ingreep 
waarbij de arts vrijer met zijn handen en vingers kan 
bewegen. Daar staan als voordelen tegenover dat bij 
een kijkoperatie de wonden kleiner zijn en de patiënt 
minder bloed verliest. “Wat we ook hebben gezien 
is dat er bij een laparoscopische operatie in de regel 
minder vaak complicaties, zoals infecties, optreden. 
Het lichaam wordt dus veel minder ‘gestrest’. Het 
gevolg is dat de patiënt vlotter herstelt en, als nodig, 
eerder kan starten met aanvullende chemotherapie.” 
Na een traditionele ingreep moet de patiënt gemid-
deld twee weken herstellen, na een laparoscopie 
ongeveer twee dagen minder. “Inmiddels hebben 
we patiënten die met de nieuwe techniek al na acht 
tot tien dagen naar huis kunnen. We worden er 
tenslotte steeds vaardiger in.” Die vaardigheid zal 
er in de toekomst toe leiden dat een operatie sneller 
gaat, waardoor het lichaam minder wordt belast 
en de patiënt nog sneller herstelt. 
Over de toekomst is de chirurg voorzichtig: “We 
zullen meer kijkoperaties moeten uitvoeren om  
te kunnen bepalen hoeveel baat de patiënt precies 
heeft bij deze nieuwe techniek bij alvleesklierkanker. 
Onze eerste indruk is: deze nieuwe methode heeft, 
zeker op de lange termijn, veel voordelen voor de 
patiënt.”1

samenwerkingsverband
De kijkoperaties die het OLVG en het AMC 

uitvoeren bij patiënten met alvleesklier-
kanker, gebeuren onder de vlag van het 

samenwerkingsverband GIOCA (Gastro-
Intestinaal Oncologisch Centrum 

Amsterdam). Blijkt een laparoscopische 
ingreep niet mogelijk, dan moet voor de 

traditionele buikoperatie worden gekozen, 
die ook in zeventien andere Nederlandse 

ziekenhuizen wordt verricht. Een groot 
deel hiervan gaat in de toekomst ook 

de kijkoperatie uitvoeren, waarbij 
GIOCA dan ondersteuning biedt.

  *De maagportier voorkomt onder andere dat gal vanuit de darm 
naar de maag terugstroomt. Soms moet dit spiertje óók worden 
verwijderd (bij een zogeheten whipple-operatie), soms kan die 
intact worden gehouden (PPPD-operatie). 
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29 29 

“Het lichaam 
krijgt minder 

te verduren en 
herstelt sneller”
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