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Introductie

Er is een voortdurende discussie over de noodzaak van routinematig histopathologisch onderzoek na 
cholecystectomie voor cholecystitis of galsteenlijden. Een selectief instuurbeleid kan kosten besparen, maar 
overtuigend bewijs met betrekking tot de oncologische veiligheid ontbreekt.

Methode

In de multicenter, prospectieve FANCY studie werden alle galblazen systematisch door de chirurg onderzocht 
op macroscopische afwijkingen verdacht voor een maligniteit en beoordeelde de chirurg of histopathologisch 
onderzoek geïndiceerd was. Ongeacht het oordeel van de chirurg werden alle galblazen opgestuurd naar de 
patholoog. De belangrijkste uitkomsten waren het aantal patiënten met hypothetisch gemiste maligniteiten met 
klinische consequenties (bovengrens tweezijdig 95% betrouwbaarheidsinterval lager dan 3:1000 als oncologisch 
veilig beschouwd) en potentiële kostenbesparingen van een selectief instuurbeleid.

Resultaten

In totaal werden in 42 Nederlandse ziekenhuizen 10.041 patiënten geïncludeerd. Bij 28 patiënten (0.28%) werd 
de diagnose galblaasmaligniteit gesteld. Op basis van hun macroscopische beoordeling vonden chirurgen 
histopathologisch onderzoek van 7846 (78.1%) galblaaspreparaten niet geïndiceerd. Binnen deze groep zouden 
galblaasmaligniteiten met klinische consequenties zijn gemist bij zeven patiënten (0.89:1000, bovengrens 95% 
betrouwbaarheidsinterval 1.40:1000). Geen van deze patiënten zou een duidelijk prognostisch voordeel hebben 
ondervonden van histopathologisch onderzoek: twee patiënten ondergingen een aanvullende operatie zonder 
radicale resectie van residu (schade), en bij de overige vijf patiënten werden alleen diagnostische procedures 



verricht (geen voordeel, geen schade). De geschatte kostenbesparing was €703.500 per 10.000 patiënten.

Patiënten met een galblaasmaligniteit

Conclusie

Het selectief insturen van galblazen na cholecystectomie voor veronderstelde cholecystitis of galsteenlijden is 
oncologisch veilig en zal waarschijnlijk resulteren in minder kosten en minder onnodige aanvullende resecties.
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