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Introductie

Ondanks dat spierverlies een welbekend fenomeen is bij IC-patiënten is er maar weinig bekend over spierverlies 
na grote electieve abdominale chirurgie en de relatie hiervan met postoperatieve fysieke activiteit en 
voedingsintake.

Methode

De MUSCLE POWER studie is een prospectieve studie waarin patiënten die open hepato-pancreato-biliaire 
chirurgie ondergaan zijn geïncludeerd. De diameter van zes spierbuiken (beiderzijds m.biceps, m.vastus 
intermedius, m.rectus femoris) werd op baseline en drie, zeven en tien dagen postoperatief gemeten middels 
echografie (Lumify, Philips). Fysieke activiteit en voedingsintake werden objectief gemeten middels een 
Actigraph-meter en voedingsdagboeken. Chirurgisch-gerelateerd spierverlies (SRML) werd gedefinieerd als ten 
minste 10% diameter afname in minimaal een arm en een beenspier na zeven dagen.

Resultaten

Van de 111 geïncludeerde patiënten (67  (60%) man; gemiddelde leeftijd 66.1±11.7) ondergingen 63 (57%) 
pancreaschirurgie en 4 (39%) leverchirurgie. Bij 5 (4%) patiënten werd geen resectie verricht. SRML  kwam 
voor bij 41 (37%) patiënten. Patiënten met SRML hadden een hogere mediane Comprehensive Complication 
Index (20.92 (8.66-27.61) versus 8.66 (0-25.86), p=0.029). Op de 4e postoperatieve dag hadden patiënten met 
SRML significant minder stappen per dag gezet (746 (358-1205) versus 1073 (519-2144) p=0.043). 
Pancreaschirurgiepatiënten met SRML hadden significant minder eiwit en kilocalorie intake per kilogram 
lichaamsgewicht na twee, drie en vijf dagen postoperatief (p<0.05). Leverchirurgiepatiënten hadden op 
postoperatieve dag drie en vier significant minder bewogen (p<0.05) (Figuur 1). Een combinatie van weinig 
postoperatieve fysieke activiteit en lage voedingsintake was sterk geassocieerd met SRML (p=0.004).



Figuur 1. Geobjectiveerde postoperatieve fysieke activiteit en voedingsintake per dag na hepato-pancreato-
biliare chirurgie. SRML = Chirurgisch gerelateerd spierverlies; HPB = hepato-pancreato-biliare; kg = kilogram 
lichaamsgewicht

Conclusie

Weinig postoperatieve fysieke activiteit of voedingsintake is geassocieerd met postoperatief skeletspierverlies. 
Beide bieden aanknopingspunten om skeletspierverlies tegen te gaan.
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