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Introductie

Liesbreuken (LB) behoren tot de meest voorkomende chirurgische pathologie wereldwijd. Ongeveer een derde 
van de patiënten zijn asymptomatisch. Waakzaam afwachten (WA) wordt beschouwd als een gerechtvaardigde 
behandelingsoptie, maar er bestaan nog steeds twijfels aangezien hoge oversteek (OS) percentages naar een 
operatie beschreven zijn. Het doel van deze studie is om de OS-percentages na 13 jaar follow-up van onze 
randomized controlled trial (RCT) te evalueren.

Methode

In onze oorspronkelijke studie werden 496 mannen met een asymptomatisch of mild symptomatisch LB 
willekeurig toegewezen aan de electieve operatie of WA-groep. Een retrospectieve studie werd uitgevoerd naar 
patiënten die aanvankelijk waren toegewezen aan WW. Het primaire resultaat was het OS-percentage naar 
operatie. Secundaire uitkomsten waren onder meer reden voor OS en tijd tussen initiële randomisatie en de OS 
naar operatie. 

Resultaten

In de oorspronkelijke RCT waren 95 van de 262 WA-patiënten na 32.9 maanden electief overgestapt naar 
chirurgie (35.4%). Momenteel zijn 212 van de 262 (81.0%) WW-patiënten beoordeeld, en 133/212 (62.7%) 
gingen over tot chirurgie. Mediane follow-up was 13 jaar (range, 8-15 jaar). De gemiddelde tijd tot CO was 35.2 
maanden SD (40.8). Redenen voor OS naar chirurgie waren voornamelijk progressie van symptomen (83.5%), 
en in 8 (3.8%) gevallen een spoedindicatie. 



Conclusie

In de gepresenteerde populatie blijft WA op de lange termijn een veilige strategie, hoewel OS naar chirurgie 
met een gerede kans zal voorkomen. Inzichten in het natuurlijk beloop van onbehandelde liesbreuken die 
waardevol zijn tijdens de counseling van patiënten is het percentage OS op lange termijn als gevolg van 
progressie van symptomen.

OS percentage van patiënten in de WA groep naar een operatie na 10 jaar.
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