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NIEUW: ROBOTGEASSISTEERDE 
CHIRURGIE VOOR COMPLEXE 

BUIKWANDBREUKEN

Abdominaal chirurg dr. Bob Bloemendaal: “Een nieuwe techniek voor het 
verrichten van meer complexe buikwandchirurgie is de robot geassisteer-
de laparoscopische TAR, of RoTAR.” 
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Abdominale Chirurgie

NIEUW: ROBOTGEASSISTEERDE 
CHIRURGIE VOOR COMPLEXE 

BUIKWANDBREUKEN
Chirurgie van de buikwand is een belangrijk onderdeel van algemene chirurgie. Er komen verschillende types buikwandbreuken 

(hernia’s) voor. De meest bekende zijn de liesbreuk en de navelbreuk. Deze breuken zijn doorgaans redelijk gemakkelijk te herstellen 
middels een laparoscopische of open operatie. “Een nieuwe techniek voor het verrichten van meer complexe buikwandchirurgie is de 

robotgeassisteerde laparoscopische TAR, of RoTAR,” aldus abdominaal chirurg dr. Bob Bloemendaal.

Anatomie
De buikwand bestaat uit verscheidene lagen. Van buiten naar binnen 
vinden we eerst de huid en de onderhuid (subcutis). Vervolgens is er 
de musculaire buikwand. Aan de huidzijde wordt deze omgeven door 
de voorste (ofwel anterieure) rectusfascie (centraal) en de aponeuro-
se van de buitenste schuine buikspier (musculus abdominis obliques 
externus) aan weerszijden. Onder de voorste fascie vinden we cen-
traal de rechte buikspieren (musculus rectus abdominis) en aan de 
zijden de schuine en dwarse buikspieren.

Aan de achterzijde van de spierlagen vinden we de fascia transver-
salis. De meest binnengelegen laag van de buikwand is het parietale 
peritoneum.

 

Incidentie
Littekenbreuken in de buikwand komen frequent voor. Bijna 30% van 
de mediane laparotomieën zullen een hernia cicatricalis (littekenbreuk) 
ontwikkelen, waarvan 15% tot 25% ook werkelijk symptomatisch zul-
len worden. Maar zelfs de littekens van kijkoperaties (laparoscopie) 
kunnen tot vervelende littekenbreuken leiden, alhoewel de incidentie 
daarvan duidelijk lager ligt.

De belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van een litte-
kenbreuk zijn obesitas, roken, diabetes en de grootte van de incisie. 
Daarnaast zal een hernia geleidelijk aan groter worden, waarbij de 
behandeling dus ook steeds complexer wordt.

Chirurgisch herstel
Een symptomatische buikwandbreuk is een indicatie voor een chi-
rurgisch herstel. In de overweging wanneer te opereren wordt het 
toekomstige risico op complicaties, zoals beklemming of huidproble-
matiek ook meegewogen. Daarnaast kan een verzorgingsprobleem 
of een esthetische overweging meetellen. De correctie van een lit-
tekenbreuk moet leiden tot het herplaatsen van de breukinhoud in 
het abdomen en het duurzaam reconstrueren en afsluiten van de 
buikwand. In het algemeen wordt gesteld dat het sluiten van de 
voorste fascie hiervoor essentieel is. Daarnaast is het verstevigen 
van de correctie met een netje of mesh meestal noodzakelijk.

De laag van de buikwand waarin het netje geplaatst dient te worden, 
is lange tijd een punt van discussie geweest. De laatste jaren is bij 
grote onderzoeken gebleken dat het plaatsen van het netje achter 
(aan de binnenzijde) de spieren het beste resultaat geeft. Daarnaast 
heeft het plaatsen van het netje binnen het abdomen (tegen het pa-
riëtale peritoneum, ofwel IPOM) weer belangrijke nadelen, zoals het 
ontstaan van verklevingen met de darmen of fistelformatie.

Een grote meta-analyse uit 2016 heeft aangetoond dat het plaatsen 
van het netje in retromusculaire positie (ook wel sublay genoemd) de 
kleinste kans op recidief heeft. De slechtste resultaten worden bereikt 
met inlay en onlay plaatsing. Ook intra-abdominale plaatsing heeft 
een bijna tweemaal zo hoge kans op recidief, maar hier is het pro-
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bleem waarschijnlijk dat er vaak geen sluiting 
van de voorste fascie wordt verricht bij de in-
traperitoneale plaatsing van het netje (IPOM).

Complexe buikwandbreuken 
Complexe buikwandbreuken komen regelma-
tig voor en de correctie hiervan is minder een-
voudig. Dit soort breuken zijn vrijwel altijd lit-
tekenbreuken (hernia cicatricalis), parastomale 
breuken, laterale (of flank-) breuken na lumbo-
tomie en (zeldzaam) traumatische hernia’s. In 
deze complexe gevallen is er zelden een sim-
pele oplossing. Elke complexe buikwandbreuk 
is namelijk anders, waardoor de diagnostiek en 
behandeling ook steeds à la carte moeten zijn.

In het geval van grote breuken is het sluiten 
van de (voorste) fascie vaak een uitdaging. 
Door de breuk zullen de buikspieren latera-
liseren en inkorten, waardoor sluiting in de 
middenlijn moeilijker wordt. Ook het plaatsen 
van een netje in de retromusculaire positie 
kan een uitdaging zijn. 

Een oplossing is het scheiden van de verschil-
lende buikwandlagen, zodat de lagen ten op-
zichte van elkaar kunnen verschuiven. Deze 
ingreep heet een ‘component separation’. Een 

dergelijke separatie van de buikwandlagen kan 
in principe in elke laag verricht worden (of zelfs 
in meerdere lagen), waarbij steeds sluiting van 
de voorste fascie en het plaatsen van een retro-
musculair netje als doel moet gesteld worden.

De meest gangbare ‘component separations’ 
zijn de anterieure component separation (vol-
gens Ramirez) en de posterieure component 
separation (vaak TAR genoemd). 

Bij de anterieure ‘component separation’ 
wordt de aponeurose van de buitenste schui-
ne spier gekliefd. Hierdoor ontstaat er tot 
10cm extra medialisatie van de rechte spieren 
per zijde en kan doorgaans de voorste fascie 
in de middenlijn gesloten worden. Het plaat-
sen van een sublay (liefst retromusculaire) 
netje blijft wel noodzakelijk. 

De anterieure ‘component separation’ is een 
belangrijke tool in het sluiten van zeer grote 
defecten (>10cm overdwars gemeten).

Bij een posterieure ‘component separation’ 
wordt de achterste (meest binnengelegen) 
fascielaag gescheiden van de buikspieren. De 
component separation vindt plaats door het 

deels klieven van de dwarse buikspier (trans-
versus abdominis release, ofwel TAR). Dit 
leidt enerzijds tot een gemakkelijkere sluiting 
van de voorste fascie. Het grootste voordeel 
van de posterior component separation is 
echter dat er een groot vlak ontstaat waarop 
een grote mesh geplaatst kan worden in de 
retromusculaire positie. Deze reconstructie 
is ten opzichte van de anterieure minder ge-
schikt bij zeer grote breuken, omdat de winst 
in medialisatie van de voorste fascie kleiner is.

Een van de belangrijkste nadelen van der-
gelijke ‘component separations’ is het grote 
wondbed, dat gecreëerd dient te worden 
om de lagen van elkaar te kunnen schei-
den. Dit geeft een zeer groot risico op com-
plicaties, voornamelijk infecties. Met name 
de open anterieure component separation 
noodzaakt een groot subcutaan wondbed, 
dat in een recent gepubliceerde meta-ana-
lyse in 21.6% van de gevallen tot een op-
pervlakkige wondinfectie leidde en in 12.7% 
tot een diepe wondinfectie. Voor de poste-
rior component separation was dit ‘slechts’ 
10.9% en 9.5%. Er bleek overigens uit de-
zelfde meta-analyse geen verschil in kans op 
recidief tussen de twee technieken.

Een robotgeassisteerde laparoscopische posterior ‘component separation’.

Abdominale Chirurgie
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Voordelen laparoscopische chirurgie
De voordelen van laparoscopische chirurgie zijn welbeschreven: min-
der postoperatieve pijn, korter ziekenhuisverblijf, minder wond-gere-
lateerde problemen, minder littekenbreuken, minder verklevingen in 
de buik en een fraaiere esthetiek. Het laparoscopisch corrigeren van 
complexe buikwandhernia’s is echter zeer moeizaam. Met name het 
sluiten van de voorste fascie door middel van een sterke hechting is 
laparoscopisch zeer lastig vanwege de beperkte werkrichting en afwe-
zigheid van articulatie van de laparoscopische instrumenten.

Robotgeassisteerde laparoscopische TAR of RoTAR
Een nieuwe techniek die het verrichten van een laparoscopische poste-
rieure ‘component separation’ mogelijk maakt is de robot geassisteerde 
laparoscopische TAR of RoTAR via een zestal kleine (8mm) poorten 
(trocarts). Het grote voordeel van de robot zijn de articulerende in-
strumenten, die de sluiting van de voorste fascie gemakkelijk maken. 
Nog een voordeel is dat er geen grote incisie moet worden gemaakt. 
Dit vermindert niet alleen de kans op infecties, maar maakt de ope-

ratie in principe ook minder pijnlijk en verkort de opnameduur in het 
ziekenhuis. Doorgaans verblijft een patiënt met een open ‘component 
separation’ een kleine week in het ziekenhuis. Na de robotgeassisteerde 
TAR vertrekken patiënten vaak al binnen 1 à 2 dagen.

Daarnaast is de robotgeassisteerde ingreep zeer geschikt voor pa-
tiënten met obesitas. Bij een open aanpak is de ingreep duidelijk 
bemoeilijkt door overgewicht, waardoor hiervan zelfs in veel geval-
len wordt afgezien van een correctie. 

Mijn persoonlijke ervaring met de RoTAR is zeer positief, maar om-
dat deze behandeling heel nieuw is, bestaan er momenteel nog 
geen vergelijkende studies. Een nadeel van het gebruik van de 
operatierobot is de extra kostprijs van de operatie, die in ons zie-
kenhuis voor een klein deel door de patiënt zelf gedragen wordt.

Dr. Bob Bloemendaal heeft tijdens zijn 2-jarige Fellowship aan Oxford University Hospitals (Verenigd Koninkrijk) belang-
rijke chirurgische ervaring opgedaan met complexe buikwandchirurgie. Hij is nu bestuurslid van de Belgische Sectie voor 
Buikwandchirurgie (BSAWS), een onderdeel van de Belgische Vereniging voor Chirurgie (RBBS). Binnen de dienst Abdo-
minale Chirurgie in het Ziekenhuis Oost-Limburg legt hij zich toe op complexe (laparoscopische) en robotgeassisteerde 
buikwandchirurgie. 


