Notulen PWN-vergadering d.d. 20-05-2021
Aanwezig (via zoom): Robert Verdonk, Lotte Boxhoorn, Noor Sissingh, Hester Timmerhuis,
Charlotte van Veldhuisen, Christa Sperna Weiland, Fons van de Berg, Merel Tielemans, Eva
Kouw, Harry van Goor, Yark Hazewinkel, Parweez Koehestanie, Marco Bruno, Bert Bonsing,
Rogier Voermans, Jan Willem Straathof, Stefan Bouwense, Foke van Delft, Marius Vis, Bert
van Oostveen, Hendrik van Dullemen, Jeanin van Hooft, Thomas de Wijkerslooth, Vincent
van Nieuwenhuijs, Sven Mieog, Akin Inderson, Govert Veldhuijzen, Thijs Wielenga,
Muhammed Hadithi, Hannah Pouw, Marc Besselink.
Afmeldingen: Adriaan Tan, Sandra van Brunschot, Hjalmar van Santvoort.
1.
-

2.
-

-

Opening door Robert Verdonk:
Felicitaties voor Fons voor proefschrift
Hannah Pauw wordt voorgesteld als nieuwe arts-onderzoeker
Lotte Boxhoorn wordt gefeliciteerd met haar opleidingsplek bij de MDL in het
Amsterdam UMC
Bert van Oostveen van de AVKV wordt gefeliciteerd met de koninklijke
onderscheiding die hij heeft ontvangen. Marius wordt voorgesteld als nieuwe
voorzitter.
Voortgang van studies door arts-onderzoekers:
PANDA
POEMA
POLAR
PWN-CORE
o Introductie PWN stewardship
o Aansluitend benoemd Harry van Goor het AI project waarbij PWN-CORE data
gebruikt zal worden
COMBO
RESOLVE
ESCOPA

3. Studieresultaten door arts-onderzoekers:
Timing cholecystectomie necrotiserende pancreatitis
Hester Timmerhuis presenteert de resultaten van deze studie. Er is weinig evidence over
juiste timing cholecystectomie na biliaire necrotiserende pancreatitis. Huidige advies luidt
cholecystectomie nadat collecties zijn geresorbeerd of > 6 weken na ontstaan ziekte.
Samenvattende toonde studieresultaten een overall recurrent biliaire events van 27%,
significant verhoogd risico 10 weken na ontslag. 9% van de patiënten ontwikkelde een
recidief acute pancreatitis, significant verhoogd risico 8 weken na ontslag. Geinfecteerde
necrose ontstond ‘slechts’ in 2% van de patiënten. Geen significant verschil in complicaties
tussen vroege en late verrichte cholecystectomie. Endoscopische sfincterotomie had geen
beschermend effect. Conclusie/advies: verricht een cholecystectomie binnen 8 weken.
Daarnaast evalueer/aanwezigheid van vochtcollecties.

Na de presentatie volgt een discussie waarbij de volgende punten onder andere aan bod
komen:
- Wat is beleid als er geen galblaas stenen zijn en hoe weet je zeker dat die er niet
zijn?
- Percentage complicaties is hoog, is dit bekend uit literatuur?
- Is de expertise/ervaring bij cholecystectomie geevalueerd?
- Wat zijn de uitkomsten van de uitkomsten van patiënten met galwegletsel?
- Tot slot wordt het idee van de PESTO trial kort besproken.
PICUS-studie
Devica Umans presenteert vervolgens de eerste voorlopige resultaten van de PICUS-studie.
Samenvattend toonde de studieresultaten dat de EUS in 31% met idiopathische pancreatitis
nog een etiologie aantoonde. Bijna de helft van de patiënten waarbij EUS geen etiologie
vond ontwikkelde een recidief acute pancreatitis (significante verschil t.o.v. patiënten met
positieve EUS). Daarnaast wordt het idee om PICUS-2 op te zetten besproken.
Na de presentatie volgt een discussie waarbij de volgende punten onder andere aan bod
komen:
-

-

Studie van Rutger Quispel laat zien dat er behoorlijke variatie is bij het beoordelen
van EUS-filmpjes, met name bij microlithiasis en gruis.
Is er moreel bezwaar om cholecystectomie te verrichten bij negatieve EUS? A priori
lijkt er geen bezwaar, maar blijft risico-inschatting van morbiditeit van chirurgie.
Daarnaast wordt geopperd de toegevoegde waarde van de tweede abdominale echo
te onderzoeken en hoe zit het met de patiënten die een cholecystectomie in de
voorgeschiedenis hebben.
Wat was de snelste EUS na de acute pancreatitis episode en wat is de optimale
termijn om minimaal te wachten?
Discussie over casus met cysteus afwijkende PD.

4. Rondvraag:
- Stefan Bouwense benoemt de status van de PLANCTON-studie (omega-3 vetzuren bij
patiënten met voorspeld ernstig beloop). Binnenkort meer nieuws over subsidie, hier
zal hij volgende vergadering op terugkomen.
Robert Verdonk sluit de vergadering, de volgende PWN-vergadering zal plaatsvinden op 23
september 2021.

