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Introductie

Vele onderzoeken in de bariatrische chirurgie zijn gericht op het optimaliseren van de darmlislengtes. Om de 
optimale lislengte te verkrijgen, is een nauwkeurige meting van de lengte van de dunne darm essentieel. Het 
doel van deze studie was het bepalen van de intra- en interindividuele variabiliteit van laparoscopische 
darmlengtemeting met de stapsgewijze hand-over-handtechniek door middel van een ex vivo experiment. 

Methode

Vier bariatrische chirurgen en vier chirurgische AIOS werden geïncludeerd. Metingen werden uitgevoerd op 
een kadavervarkensdarm in een laparoscopische oefenbox met behulp van gemarkeerde grijpers. Elke 
deelnemer voerde 10 keer een meting uit van drie verschillende lengtes: 150, 180 en 210 cm. Een acceptabele 
procentuele afwijking van de doellengtes werd gedefinieerd als minder dan 10%.

Resultaten

De afstanden 150, 180 en 210 cm werden gemeten door de bariatrische chirurgen met respectievelijk 4% (CI 
0,4, 9), -6% (CI -11, -0,8) en 1% (CI -4, 6) afwijking. In totaal vielen 58 van de 119 metingen (49%) van de 
chirurgen tussen de marges van 10%. De chirurgische AIOS onderschatte de afstanden met respectievelijk 12% 
(CI -18, -6), 16% (CI -19, -13) en 18% (CI -22, -13). Er werden individuele verschillen gevonden tussen de 
chirurgen. 



Individuele percentages deviatie van de bariatrisch chirurgen

Conclusie

Bariatrische chirurgen waren in staat om laparoscopische darmlengtemetingen uit te voeren met gemiddeld 
minder dan 10% afwijking van de doellengtes. Dit resulteerde echter nog steeds in ongeveer de helft van de 
geschatte darmsegmenten buiten de 10% marge. Er waren individuele verschillen tussen de bariatrische 
chirurgen. Chirurgische AIOS onderschatte de lengtes van de lissen met een veel grotere spreiding.
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