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Introductie

Het gebruik van VAE voor de behandeling van (niet-eenduidig) benigne afwijkingen is controversieel en wordt 
niet beschreven in de huidige richtlijnen. Eerdere studies en consensus richtlijnen laten echter zien dat VAE een 
goed alternatief is voor chirurgische excisie. In 2018 werd VAE voor de excisie van (niet-eenduidig) benigne 
afwijkingen geïntroduceerd in een groot perifeer opleidingsziekenhuis. De impact hiervan op de zorg voor deze 
patiënten wordt beschreven in deze studie.

Methode

Dit is een retrospectieve monocenter cohortstudie met twee cohorten: 'voor' en 'na' implementatie van VAE. 
Alle patiënten met een (niet-eenduidig) benigne afwijking waarvoor excisie middels VAE of chirurgie heeft 
plaatsgevonden tussen 2016 en 2020 werden geïncludeerd. De Chi-kwadraat of Fisher's exact test werd gebruikt 
voor de uitkomsten zoals het aantal excisies, complicaties en maligniteiten. Voor de evaluatie van recidieven en 
re-excisies werd gebruik gemaakt van Cox regressie.

Resultaten

In het voor- en na-cohort werden respectievelijk 103 en 216 (98 chirurgische excisie, en 118 VAE’s) 
afwijkingen geïncludeerd. In tabel 1 is te zien dat het aantal re-excisies, recidieven en complicaties vergelijkbaar 
is in het voor- en na-cohort voor zowel de eenduidig benigne, als de niet-eenduidig benigne laesies. Daarnaast 
werden na een mediane follow-up van 53.6 (IQR van 49.0-57.6 ) en 28.6 maanden (IQR 22.5-35.1) in 
respectievelijk het voor- en na-cohort geen maligne recidieven gevonden.

Conclusie

Deze studie laat zien dat VAE veilig en effectief geïmplementeerd kan worden. Een prospectieve studie met 



langere follow-up is nodig om definitieve conclusies te kunnen trekken over de oncologische veiligheid van 
VAE voor excisie van de niet-eenduidig benigne laesies.

Disclosure / Conflict of interest (COI): Nee
Presentatievoorkeur: Poster presentatie


