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Introductie

Voor littekenbreuken werd een nieuwe operatietechniek ontwikkeld, waarbij een laparoscopische procedure met 
een minilaparotomie wordt gecombineerd: de zogenaamde 'drie-staps hybride operatie'. Het doel van deze 
operatie was het risico van enterotomieën tijdens adhesiolyse en het recidiefpercentage te verminderen door een 
betere symmetrische plaatsing en overlap van de mesh.



Creëren van een pneumoperitoneum voor inzicht in de configuratie van de littekenbreuk

Methode

Van 2016 tot 2020 ondergingen 70 patiënten (65.7% vrouw) met een littekenbreuk van > 2 en ? 10 cm een 
electieve drie-staps hybride operatie in twee niet-academische ziekenhuizen uitgevoerd door twee chirurgen 
gespecialiseerd in buikwandchirurgie. Intra- en postoperatieve complicaties, operatietijd, verblijfsduur en 
herniarecidief werden geëvalueerd.



Laparoscopische adhesiolyse rond het defect voor veilig vervolg van de (mini-)laparotomie (foto genomen bij 
een andere patient)

Resultaten

De gemiddelde operatietijd was 100 min. De gemiddelde grootte van de hernia was 4,8 cm; 45 patiënten 
(64.3%) hadden een hernia van 1-5 cm, 25 patiënten (35.7%) van 6 -10 cm. Acht patiënten hadden een graad 1 
complicatie (11.4%), vijf patiënten een graad 2 (7.1%), twee patiënten (2.8%) een graad 4 complicatie en één 
patiënt (1.4%) een graad 5 complicatie. Vijf patiënten hadden een intraoperatieve complicatie (7.0%), twee 
enterotomieën, één serosaletsel, één omentumbloeding en één scheuring van een epigastrisch bloedvat. De 
gemiddelde verblijfsduur was 3.3 dagen. Vier patiënten (5.6%) ontwikkelden een herniarecidief tijdens een 
gemiddelde follow-up van 19.5 weken.



(mini-)Lapaorotomie over het eerder geziene defect

Conclusie

De drie-staps hybride operatie is een veilig alternatief voor littekenbreuken. Intra-operatieve complicaties 
kwamen weinig voor.



De mesh is in het centrum van het hernia defect geplaatst met een goede overlap en een goede spreiding van de 
mesh
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