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PODCAST over alvleesklieroperaties met:  

Professor dr. Menno Vriens, endocrien chirurg UMC Utrecht  

Interview door Carmen Kleinegris (NET-groep), opgenomen 25 juni 2019  

Welkom bij deze podcast van de NET-groep vanuit het UMC Utrecht. We praten vandaag met professor 
Menno Vriens, endocrien chirurg, en met professor Gerlof Valk, internist en endocrinoloog.  

Deze Pdf is een bewerkte, ingekorte leesbare vorm van de podcast. Van het onderdeel met professor dr. 
Gerlof Valk is aansluitend een aparte podcast gemaakt met een aparte PDF. 

Mijn naam is Carmen Kleinegris, bestuurslid NET-groep en gezondheidsvoorlichter. Hoofdthema's voor 
vandaag zijn chirurgie van de alvleesklier en andere behandelingen bij NET en NEC van de alvleesklier. Op 
de website: www.net-kanker.nl vind je een stuk of tien andere podcasts over NET en NEC, de behandeling, 
seksualiteit, intimiteit, voeding, etc. De techniek wordt zoals altijd verzorgd door Lumineus uit Breda. 
Menno, wil je jezelf introduceren en misschien ook vertellen wat voor jou van belang is in het vak wat je 
uitoefent.  

Menno: 
Natuurlijk. Dank je wel voor de uitnodiging. Ik ben inderdaad Menno Vriens en mijn vakgebied is: de 
endocriene chirurgie. Dat betekent dat ik mensen opereer die tumoren hebben in hormoonproducerende 
organen, zoals: de schildkier, de bijschildklier, de bijnieren en de alvleesklier. Vandaag gaat het over de 
neuro-endocriene tumoren (NET & NEC) in de alvleesklier en in dat kader opereer ik de mensen die wij 
behandelen in ons ENETS center of excellence, dat is een predicaat wat we hebben gekregen vanuit Europa 
voor centra die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met neuro-endocriene tumoren. Dat 
doen wij in het UMC Utrecht samen met onze collega’s in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in 
Amsterdam (AvL). Dat betekent dat wij wekelijks met elkaar overleggen over alle patiënten met NET & NEC, 
dat we patiënten uitwisselen die geopereerd moeten worden als gevolg van een neuro-endocriene tumor, 
we die met ons gezamenlijk team behandelen. Dat is wat ik chirurgisch technisch doe.  

Daarnaast ben ik ook de regionale opleider voor de chirurgie, dat betekent dat ik verantwoordelijk ben 
voor ongeveer zestig chirurgen in opleiding; de generation next: de volgende generatie. Ik vind het heel 
belangrijk om hen ook mee te nemen in deze tak van sport, want niets is mooier dan dat je een nog betere 
volgende generatie aan artsen neer kan zetten die voor onze patiënten kunnen zorgen.  

Als onderdeel van mijn hoogleraarschap doe ik veel onderzoek in en naar patiënten met neuro-endocriene 
tumoren. Dat doen we natuurlijk samen, o.a. samen met collega Gerlof Valk, met wie je zo meteen ook 
uitgebreid gaat spreken. In de afgelopen jaren hebben we voor  MEN1-patienten, een specifieke 
patiëntengroep met neuro-endocriene tumoren in het kader van een erfelijkheidssyndroom, een landelijk 
systeem/database opgezet. Daar gaat Gerlof zo meteen alles over vertellen, maar we hebben daardoor 
belangrijke wetenschappelijke successen geboekt.  

We doen zelf continu aan evaluatie van onze behandelingen: met de vraag behandelen we onze patiënten 
op de juiste manier? Wat is de operatie indicatie, etc.? Daar gaan we zo meteen nog specifiek op in. Het is 
goed, denk ik, voor de luisteraars om te weten dat we continue bezig zijn om onszelf te verbeteren en 
betere operatietechnieken te introduceren. Vroeger deden we alle operaties met een grote snee over je 
buik heen om het zo maar te noemen (de openchirurgie), tegenwoordig is het veel vaker een kijkoperatie 
en de laatste jaren is met name de robotchirurgie een nieuwe manier van opereren die zeer veelbelovend 
is. Waarmee je ook met kleine sneetjes bij het orgaan kan komen.  

http://www.net-kanker.nl/
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Bij robotchirurgie maak je kleine sneetjes waarbij je de arm van de robot gebruikt. Robot klinkt alsof de 
robot zelf het werk doet maar dat is niet juist. De robot doet alleen maar wat de chirurg doet. Het is 
eigenlijk een soort verlengde arm, waarbij de patiënt op een hele nauwkeurige manier geopereerd kan 
worden met als doel: minder grote sneden, nauwkeurigere operaties, minder complicaties, sneller herstel 
en betere zorg.  
 
Carmen: 
Jij bent een groot voorstander van robotchirurgie. Je bent er ook in gespecialiseerd. 

Menno: 
Ja dat is ook echt de toekomst denk ik. 
 
Carmen:   
Maar dat betekent niet dat voordat je daartoe instaat je ook ‘gewoon’ leert te opereren, het gewone 
'handwerk'...? 
 
Menno: 
Zeker, het is allemaal handwerk. De robot kan er maar in bepaalde gevallen tussen zitten. Het is niet zo dat 
we alle patiënten met de robot kunnen opereren, dat hangt af van de grootte van de tumor, de plaats waar 
de tumor zit en de ervaring van het operatieteam.  

Maar ik ben met meer bezig....en dat is mijn laatste rol, de rol van bestuurder in de Nederlandse vereniging 
voor chirurgen, waarbij we als hele belangrijke pijler hebben dat we vinden dat alle patiënten, niet alleen 
patiënten met neuro-endocriene tumoren maar alle patiënten in Nederland, die geopereerd moeten 
worden, de juiste zorg krijgen: dat wil zeggen de juiste zorg door de juiste dokter, op de juiste plek. Dat 
gebeurt vaak nog niet maar dat is wel iets wat heel hoog op de agenda staat. 
 
Carmen: 
Dat is een belangrijk streven natuurlijk, zeker in het kader van kenniscentra en patiënten met een bepaalde 
-met name zeldzame- kankersoort om die ook op de juiste plek te krijgen. Daar hebben wij natuurlijk 
voortdurend mee te maken. 
 
Menno: 
Ja, jullie hebben daar een hele belangrijke rol in. Het is heel fijn om te zien dat het ook steeds beter werkt. 
Zo is het echt, je moet echt specifieke teams hebben, toegewijde teams. Het gaat helemaal niet alleen om 
de chirurg, het gaat om het hele team met alle spelers erin die op allemaal hun vakgebieden alle kennis en 
kunde in huis hebben. Dan heb je, vaak is dat een regionaal team, daarmee kun je echt het verschil maken. 
 
Carmen: 
Ja, want dat is natuurlijk het verschil tussen bepaalde vormen van operaties, alvleesklieroperaties worden 
maar in bepaalde centra gedaan om er juist voor te zorgen dat chirurgen zo goed mogelijk getraind zijn 
wanneer ze de operatie uitvoeren. Dat ze genoeg patiënten hebben waardoor ze getraind en ervaren zijn.  
 
Menno: 
Er zijn vanuit De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde normeringsdocumenten (waarin de 
noodzakelijke aantallen per soort operatie zijn vastgelegd) en we hebben voor alle operaties die we doen 
een bepaalde normering. Daarmee is vastgesteld  dat je een bepaald soort operatie alleen mag doen als je 
een minimum aantal dezelfde soort operaties doet en daar moet je echt aan voldoen. Dat is niet om 
iemand de pas af te snijden van jij kan het wel en ik kan het niet of visa versa. Het gaat erom dat je de 
kwaliteit naar een hoger plan wil tillen en dat doe je o.a. op die manier. Dat doe je door mensen veel 
ervaring te bieden, dus vaker te laten opereren, vaker mee te laten kijken, en mee te nemen in de nieuwe 
ontwikkelingen. Het gaat niet alleen om het getal, het gaat vooral om de teams en het opbouwen van 
expertise in zo'n team. Dat is het allerbelangrijkste.  
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Carmen: 
Je hebt vier hele duidelijke taken dus: je bent opleider, je bent chirurg, je zit in het bestuur voor de 
vereniging van chirurgen en je bent wetenschapper. Je leidt dus veel artsen op voor de toekomst hier in het 
UMC Utrecht. Dan nu gelijk maar een wetenschappelijke vraag: welke trials, nieuwe ontwikkelingen die 
voor patiënten voor belang zijn, lopen er op dit moment over alvleesklierchirurgie bij NET of NEC? 
 
Menno: 
Erg belangrijk bij alle patiënten in het algemeen en in dit geval bij patiënten met neuro-endocriene 
tumoren in de alvleesklier is de indicatiestelling: wanneer moeten we iemand nu opereren en wanneer 
niet? Het is altijd de balans tussen de reden om iemand te opereren tegenover de potentiële schade die je 
moet toebrengen en de potentiële complicaties die er bij een operatie kunnen horen. Dat is altijd de balans 
(de afweging). Je wil niet iemand onnodig opereren en bloot stellen aan eventuele complicaties terwijl je 
eigenlijk niet had hoeven opereren.  

Voor patiënten die een tumor hebben in hun alvleesklier moet je allereerst een onderscheid maken in NET 
& NEC. En in NET die niet hormonaal actief zijn (zie folder over functioneel = hormonaal actieve tumoren). 
Patiënten met niet-functionele tumoren die hoef je in principe niet te opereren tot een grootte van twee 
centimeter, is momenteel de richtlijn. Maar daarbij moet je ook goed kijken naar de groei tendens, die 
speelt een grote rol. Als de tumor snel groeit binnen een bepaalde tijd, dan kan dat een reden zijn om 
iemand ook te opereren. Maar over het algemeen opereren we mensen met een tumor tot twee 
centimeter niet.  
 
Er loopt een landelijke studie, die heet Pandora studie, waarbij we onderzoeken/evalueren of die 2 
centimeter (cm) als grens daadwerkelijk zo moet blijven. De vraag in die studie (trial) is of het klopt dat 2 
cm de juiste maat is. Of moeten we misschien naar drie centimeter of naar anderhalf, dat kan dus allebei 
de  kanten opgaan. Maar wat je wil voorkomen is dat je te laat bent met je operatie, dat je zegt van iemand 
heeft een tumor maar laat hem zitten we doen niks aan en dat in de tussentijd dat je wacht er bijvoorbeeld 
al een uitzaaiing komt naar een lymfeklier of naar de lever. Dat wil je voorkomen. Maar je wil ook niet 
onnodig opereren als iemand geen last heeft van de tumor.  
In de literatuur, de wetenschappelijke stukken die tot nu toe geschreven zijn denken we dat we er goed 
aan doen om te wachten tot twee centimeter maar het is goed om dat in een landelijk wetenschappelijk 
onderzoek/studie te evalueren. En dat onderzoek is nu gaande. 
 
Carmen: 
En dat doen jullie door die tumor heel goed te volgen, CT scans te maken, om te kijken of er in die 
tussentijd dat je de patiënt even niet gezien hebt, de tumor gegroeid is. Doe je ook nog bloedonderzoek in 
die studie? 
 
Menno: 
Nee die studie is echt op basis van de beeldvorming, op basis van de scans.  
 
Menno: 
Wat we verder doen is dat we, vanuit chirurgisch oogpunt, ook willen dat de chirurgen die deze patiënten 
behandelen zo goed mogelijk getraind worden in de nieuwste technieken. Dat zijn eigenlijk 
innovatieve/nieuwe studies, waarbij we alle chirurgen leren om volgens een standaard protocol met 
bijvoorbeeld de robot een grote alvleesklier operatie te doen. Zoals bijvoorbeeld bij de Whipple operatie. 
Dan leren we chirurgen in een landelijk trainingsprogramma op een standaard manier te opereren, zodat 
ook alle chirurgen in Nederland, die deze operatie doen, het allemaal op dezelfde manier doen. Want dan 
kun je later, met (andere) studies, alle patiënten in Nederland bij nieuw onderzoek  betrekken omdat de 
standaard van de alvleesklier-operatie hetzelfde is. 
 
 
11:53 Carmen: 
En zo kun je patiënt A met patiënt B vergelijken en zien waarom de ene patiënt het wel goed doet na de 
operatie en de ander bijvoorbeeld lekkage of andere complicaties na de operatie heeft.  

https://www.net-kanker.nl/pdf/brochure/Folder_functionele_NET_kanker.pdf
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12:13 Menno: 
Ja. En als laatste zijn we bezig, en dat wordt ook een landelijke studie, om te kijken of we op basis van 
genetisch materiaal kunnen kijken of sommige genen meer nadrukkelijk aanwezig zijn in bepaalde 
tumoren. Zodat we kunnen kijken op basis van die genetische verandering, of de ene patiënt sneller in 
aanmerking komt, voor een operatie dan een andere patiënt.  
De kracht, en ik moet zeggen daar zijn we steeds beter in, is dat we het samen doen. Dat niet één centrum 
dat deze patiënten behandelt, deze studies alleen doet maar dat we met name alle kennis, kunde en 
expertise in Nederland bundelen. Want we zijn natuurlijk maar een klein landje en het zijn zeldzame 
tumoren dus de vraag is of Nederland eigenlijk niet al te klein is en dat je het niet in een Europese studie 
moet doen. Maar goed dat zijn een beetje de stippen op de horizon. Het is goed om te wensen en te 
dromen te hebben. 

13:18 Carmen: 
Met veel studies naar medicijntherapie zie je al dat dat internationaal gebeurt. Dus wat dat betreft is dat 
qua operaties niet anders, als je dat goed zou kunnen vergelijken met elkaar, maar daarvoor heb je die 
standaarden dus nodig.  

13:38 Menno: 
Ja! Nou en dan weer even specifiek voor het UMC Utrecht: We hebben die samenwerkingsverbanden ook 
op het gebied van de MEN1 patiënten, de mensen met de erfelijke neuro-endocriene tumoren syndromen, 
hebben een hele sterke lijn, daar zal Gerlof straks over vertellen, met het MD Anderson, het grootste 
kankercentrum in Houston Texas, in Amerika en de NRH, het kankercentrum vergelijkbaar met het AvL 
maar dan op Amerikaans niveau in Bethesda, in de Verenigde Staten. 

14:11 Carmen: 
Want samen met het AvL doen jullie ook diverse studies met deze centra samen, onder andere op het 
gebied van tumormarkers in het bloed. Dus dit zijn heel duidelijk grote ontwikkelingen.  
Vrijdag zaten we in het AvL bij Wieneke Buikhuizen, de longarts en die had het nog over organoids en de 
studie daaromtrent, die loopt samen met Utrecht en het Hubrecht instituut.  
 
14:53 Menno: 
Ja dat klopt. We zijn gezegend, we hebben de luxe dat we hier om de hoek het Hubrecht instituut hebben. 
Dat is het instituut waar een technologie ontwikkeld is van de organoids door Hans Clevers, die nu al 
wereldfaam ontwikkeld heeft. Daarbij kun je eigenlijk op stamcel niveau van tumoren mini orgaantjes 
maken. Dus je kan van een neuro-endocriene tumor een soort neuro-endocriene alvleesklier maken met 
die tumoren erin. Dan kan je dus op basis van de genetische informatie weer allerlei nieuwe 
behandeltechnieken en behandelstrategieën ontwikkelen. 
 
15:35 Carmen: 
Maar waar zitten we in dat proces? Zijn die alvleesklier-organoids er al? En wordt daar ook al informatie 
uitgehaald om medicijnkeuzes voor een specifieke patiënt te maken? 

15:48 Menno: 
Ja zeker. We hebben, samen met Clevers, enkele jaren geleden een hele grote grant (financiering) gekregen 
vanuit de NETRF. Van elke patiënt die wij opereren in het UMCU, in samenwerking met het AvL, gaat een 
stukje van de tumor naar het Hubrechtinstituut (uiteraard alleen als de patiënt toestemming heeft 
gegeven). En dan wordt dat stukje tumor gebruikt om het daar op te kweken tot een mini-orgaantje, wat 
we dan organoid noemen. En daar wordt ook nu al gekeken voor welke behandelstrategieën die tumor dan 
gevoelig is. 

16:34 Carmen: 
Dat is een goede reden juist om inderdaad naar het UMC Utrecht en het AvL te gaan voor 
alvleesklieroperaties om op die manier ook bij te dragen aan de wetenschap. Maar met name ook om te 
kijken in de toekomst, als het nog nauwkeuriger is, om jezelf te helpen. 

https://www.hubrecht.eu/nl/mini-orgaantjes-van-tumoren-en-gezond-weefsel-gebruiken-voor-kankeronderzoek/
https://www.hubrecht.eu/nl/netfr-grant-voor-de-clevers-groep/
https://www.hubrecht.eu/nl/netfr-grant-voor-de-clevers-groep/
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16:51 Menno: 
Het heeft zijn succes al bewezen deze techniek, bij mensen met dikke darmtumoren is nu net ook een heel 
groot succes geboekt ook al bij kinderen met een bepaalde longfibrose. Het lijkt een succesformule te zijn 
maar voor de neuro endocriene tumoren zijn we nog niet bij ons eindpunt.  

Carmen:  
Maar het is dus wel belangrijk als daar goed materiaal voor is. Het is ook belangrijk, alleen al om die reden, 
om naar een kenniscentrum te gaan. Door onderzoek komen we verder. Zijn er nog andere nieuwe 
ontwikkelingen die jij onder de aandacht wil brengen want anders gaan we naar de vragen, de patiënten 
hebben vragen ingestuurd. 

18:06 Menno: 
Laten we maar naar de vragen overstappen. 

18:05 Carmen: 
Vraag: kun je puntsgewijs aangeven wanneer operatie van de alvleesklier wordt ingezet bij NET? En 
wanneer niet? Je liet net als iets horen dat bij (niet-functionele) tumoren in principe gewacht wordt totdat 
er twee centimeter bereikt is, tenzij de tumor sneller groeit. Maar misschien kan je stapsgewijs aangeven 
dán opereren we zeker en dán opereren we zeker niet... 
 
18:42 Menno: 
Zoals gezegd: Als je het hebt over neuro-endocriene tumoren van de alvleesklier dan maak je altijd eerst 
het onderscheid tussen de functionele en niet-functionele alvleeskliertumoren. Laten we eerst kijken naar 
operaties van de alvleesklier bij functionele NET  
(folder met uitleg over functionele tumoren).  
Als iemand een functionele tumor heeft dan is de indicatie voor de operatie met name de mate waarin een 
patiënt last heeft van die hormonale overproductie. Dat kan dus al zijn bij tumoren die kleiner zijn dan 2 
centimeter. 

Als je het hebt over patiënten met niet-functionele tumoren, weten we op basis van eerdere 
wetenschappelijke studies, dat het veilig is om tot een grootte van twee centimeter te wachten voordat je 
opereert, tenzij de tumor snel groeit. Dit komt omdat alvleeskliertumoren die traag groeien en onder die 
twee centimeter zijn, in de regel niet de neiging hebben om uit te zaaien. En we willen niet te snel opereren 
met potentiële gevaren van de operatie en complicaties als gevolg. Maar je wil dus ook niet te lang 
wachten zodat iemand ondertussen een uitzaaiing krijgt naar een lymfeklieren of naar de lever 
bijvoorbeeld. Dus dat is de afweging die je continu maakt met elkaar.  

Elke keer weer kijk je naar een op maat gesneden behandeling, en dat kan voor elke patiënt anders zijn (het 
is niet meer one-size fits all). Bij elke operatie wordt er heel specifiek gekeken om welke patiënt gaat het: 
wat voor soort tumor, hoe snel groeit de tumor, wat is de conditie en de leeftijd van de patiënt, wat heeft 
de patiënt verder nog voor aandoeningen/ziekten, hoe staat hij/zij in het leven, wat is de voorkeur/keuze 
van de patiënt zelf? Dus met het hele team maken we elke week al die afwegingen.  

Als je dat allemaal hebt overwogen, is het ook nog afhankelijk van de plaats/locatie in de alvleesklier waar 
de tumor zit. De alvleesklier (ander woord is pancreas) bestaat uit een kop, een middengedeelte en de 
staart. Ook die plaats is van groot belang bij de afweging of je iemand gaat opereren. Je moet je ook 
afvragen als iemand een niet-functionele tumor in de kop heeft en het is iemand die bijvoorbeeld op 
leeftijd is en de tumor is nét twee centimeter en de patiënt heeft een fantastisch leven, klachtenvrij, heeft 
verder nergens last van... dan moet je je afvragen, wil je op dat moment een grote buikoperatie doen met 
potentiële complicaties? Of zeg je: 'nou, we wachten nog even tot het groeit want misschien blijft die 
tumor wel twee centimeter. Als het eerste meetpunt een tumor van twee centimeter is, dan kijken we dus 
niet alleen naar de tumor in de alvleesklierkop, maar we kijken altijd ‘holistisch’, dus naar de héle patiënt. 
En dan kan het zijn dat de kwaliteit van leven belangrijker is. Want iemand met een niet-functionele tumor 
die zich niet ziek voelt en de tumor blijft twee centimeter, dan moet je als chirurg oppassen dat je niet de 
kwaliteit van leven in gevaar brengt door een operatie. Maar dat zijn dus belangrijke afwegingen.  

https://www.net-kanker.nl/pdf/brochure/Folder_functionele_NET_kanker.pdf
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Minuut 22.50 van de podcast 
Afhankelijk van de beeldvorming/ de scans die we van tevoren maken bepalen we dan de keuze: hoe 
gaan we die patiënt dan opereren? Gaan we het doen met een ouderwetse snee over de buik, soort van 
halve maan onder de ribbenboog of met een verticale streep over de navel heen, of kan het met kleine 
sneetjes waarmee we dan de robotarm inbrengen en met behulp van de robot opereren. De strategie nu in 
het UMC Utrecht is dat als iemand een neuro-endocriene tumor in de alvleesklier heeft, dat we eigenlijk 
altijd als eerste kijken of we de robot in kunnen zetten. Als dat door de plek waar de tumor zit mogelijk is, 
dan is dat heel mooi. Daar heeft de patiënt echt baat bij.  

Soms is een Whipple operatie nodig, dat is eigenlijk de grootste buikoperatie. Dat komt omdat de 
alvleesklier helemaal achterin de buik ligt, eigenlijk tegen je wervelkolom aan. Dus voordat je daar bent 
moet je de darmen opzij halen en moet je de maag omhoog klappen en de twaalfvingerige darm vrij 
leggen. Bij een Whipple operatie neem je dus altijd de twaalfvingerige darm mee. Wat betekent dat als je 
de twaalfvingerige darm wegneemt, dat ook gevolgen heeft omdat daar ook de galwegen in uitkomen. De 
twaalfvingerige darm ontspringt uit de maag en je moet dus achter de kop van de alvleesklier, de 
alvleesklier losmaakt. Je moet de galwegen losmaken én je moet de maag losmaken. Dus je maakt drie 
organen los en die moet je dan later weer verbinden.  

De Whipple- operatie bestaat uit twee fasen: Het eerste is het verwijderen van de tumor met de kop van de 
alvleesklier. Je snijdt de verbinding tussen alle omliggende organen door. Daarna maak je een nieuw soort 
verbinding zonder de kop van de alvleesklier. De dunne darm trek je als ware omhoog en daar hecht je die 
drie structuren weer aan vast. Dus je krijgt een nieuwe verbinding tussen de galwegen en de dunne darm, 
tussen het restant van de alvleesklier en de dunne darm én tussen de maag en de dunne darm. 
 
25:07 Carmen: 
Dat zijn drie organen die je opnieuw moet verbinden met elkaar, want je haalt die kop van de alvleesklier er 
tussenuit en er valt een gat en dat moet je opvullen.  Het is jammer dat mensen nu jou handen niet zien, 
want je zit het zo ontzettend grappig uit te leggen, ik snap het helemaal.  

Menno: 
Haha, nee een podcast kan ik niet tekenen. Het is voor mij heel begrijpelijk maar ik kan me voorstellen dat 
het heel moeilijk is want er wordt vaak gedacht van een alvleesklier operatie: nou het is een orgaan, je 
snijdt er een stukje uit en klaar. Maar zo is het niet met de kop van de alvleesklier. Omdat het ook echt wel 
lastig is om die anatomie te snappen, maak ik ook altijd een tekening. Als een patiënt op mijn spreekuur 
komt, dan heb ik al geprinte tekeningen van hoe nu eigenlijk de anatomie van dat gebied eruit ziet en dan 
ga ik daarin tekenen wat ik moet doen voor een bepaalde operatie.  
En daarvan heb ik ook al kant en klare geprinte tekeningen liggen. Dus dan zie je met stippellijntjes het stuk 
wat we weg hebben gehaald en dan zie je daarna ook weer de reconstructie met die darm die je weer 
omhoog haalt om de verbindingen te maken.  
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Vraag: Risico’s en bijwerkingen na de Whipple op de korte en de lange termijn: 

Direct na de operatie is het van belang om de nieuwe verbindingen tussen de organen goed in de gaten te 
houden. In de eerste fase na de operatie zijn we met name gericht op de lekkages en de maagontlediging. 
Wat dat betreft zijn we gewoon ambachtslieden die een nieuw lasje maken net als een loodgieter. Is het lek 
of blijft het goed.... want er zijn dus die drie nieuwe verbindingen. En er is ook weer een soort van 
hiërarchie van welke verbinding het makkelijkste lekt en welke het meest gevaarlijk is:  

1. De verbinding tussen de rest van de alvleesklier en de dunne darm is het meest risicovol en kwetsbaar 
om te gaan lekken. Vandaar dat we altijd bij de operatie daar een drain aanleggen, als een soort 
verklikker. Die drain leiden we dan door de huid naar buiten via een afvoerslangetje naar een zakje. En 
dan kunnen we, in het zakje wat dan buiten je buik hangt, zien wat de hoeveelheid wondvocht is dat 
afvloeit. En dan kunnen we uit dat wondvocht het amylase bepalen. Het amylase is een van de 
hormonen die in de alvleesklier wordt aangemaakt en dat moet heel laag zijn want die drain ligt tegen 
de alvleesklier aan, maar die ligt niet in de nieuwe verbinding. Dus als daar een hoge mate van amylase 
inzit betekent het dat er ergens nog een lek zit. In de regel verlittekent dat inwendig en is dat iets wat 
zich meestal vanzelf oplost. De truc is om die drain zo lang mogelijk laten zitten, totdat de hoeveelheid 
bijna 0 is en de waarde van de amylase heel laag is. 
 

2. De tweede verbinding tussen de galwegen en de dunne darm. Daar ligt dan diezelfde drain bij en dat is 
wat makkelijker te zien. Daar hoef je niet zo snel iets te bepalen, geen hormoon ofzo. Want door die 
galwegen komt gal. En dat zie je duidelijk in zo’n zakje zitten. Dat heeft een kleur, dat is een groen-
gelige vloeistof. Dus je ziet of er gal lekt en dan kun je kijken of en hoe je moet ingrijpen.  

 
3. De derde verbinding zit tussen de maag en dunne darm. Die lekt eigenlijk vrij zelden. Wat wel kan 

voorkomen is dat er bij die nieuwe verbinding een beetje oedeem ontstaat, dat is wondvocht. Dus die 
doorgang in die verbinding kan daardoor de eerste dagen na de operatie nog wat smal zijn. Als mensen 
dan meteen na de operatie gaan eten kunnen ze last hebben van een maag die het eten nog niet 
verder pompt. Dat heet dan een maagontledigingsstoornis. Dat is vaak iets wat van voorbijgaande aard 
is, maar dat kan een reden zijn om mensen die zo'n probleem hebben na de operatie tijdelijk even niet 
zelf te laten eten maar door een maag slangetje door die verbinding te leggen. Zodat  die nieuwe 
verbinding beter kan herstellen. En als dat niet voldoende helpt voor het herstel van die verbinding, 
dan krijgt iemand tijdelijk via een infuus in het bloedvat voeding. Dit geldt dus voor de eerste dagen 
zodat dat oedeem kan afnemen. 

Op de langere termijn zijn er twee andere zaken waar we op letten:  
Dan gaat het om de alvleesklierfunctie. Want de alvleesklier heeft twee belangrijke functies: de endocriene 
en de exocriene. De endocriene betekent dat het hormonen aanmaakt om bijvoorbeeld je suikerspiegel 
laag te houden (insuline). Aan de andere kant, de exocriene functie dat is dat de alvleesklier een bijdrage 
heeft voor de spijsvertering. Dus waar we altijd heel erg op gericht zijn na deze operatie:  
A. Worden patiënten suikerpatiënt? Krijgen ze diabetes mellitus na deze operatie? Gelukkig is dat aantal 

vrij laag bij Whipple-patiënten, omdat met name in de staart van de alvleesklier veel cellen zitten die 
insuline aanmaken.  

B. Waar we ook naar kijken is of er nog genoeg enzymen aangemaakt worden die onder andere de 
ontlasting veranderen. En dat merk je dan, als je wat vettige ontlasting krijgt. Als dat zo is dan kunnen 
we je enzymen geven (pillen of poeier) en die bootsten de eigen alvleesklier sappen precies na. Dat 
betekent dat je bij alles wat je eet steeds enzymen neemt die je nodig hebt om je ontlasting goed te 
laten zijn.  

Carmen: 
En je hebt verschillende soorten enzymen die allemaal hetzelfde doen maar andere namen hebben, zoals: 
creon, pancrease en panzytrat (zelfde medicijnen maar andere farmaceut, dus andere naam). Dit punt is 
voor patiënten wel erg belangrijk omdat het ook vaak onduidelijk is wanneer ze er last van krijgen. Artsen 
zijn daar nog niet voldoende op gericht dat het zoveel problemen kan geven die spijsvertering na 
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alvleesklier en galblaasoperaties. En ook dat mensen na zo’n ingreep vaak misselijk zijn, of na het eten altijd 
‘vol’ zitten. Gewoon algehele malaise na het eten. 

Menno: 
Daarom hebben wij in ons team ook twee specifieke verpleegkundigen, die patiënten in dit hele traject 
begeleiden om juist dit soort zaken in de gaten te houden en daarop in te haken indien nodig.  

Carmen:  
Want het is heel makkelijk op te lossen, want die enzymen dat zijn geen schadelijke medicijnen. Ze voegen 
alleen maar dat stofje toe wat je tekort komt doordat die operatie heeft plaatsgevonden. En je moet die 
medicijnen ook bij alles wat je eet gebruiken, dus ook het gebakje bij de koffie. 
We hebben het nu de hele tijd over een Whipple operatie maar een Whipple operatie komt relatief weinig 
voor, toch? Er zijn veel meer kleinere alvleesklieroperaties.  

Menno:  
Gelukkig hoeft niet iedereen met een neuro-endocriene tumor van de alvleesklier een Whipple te 
ondergaan.  

De alvleesklierstaartoperatie. Die operatie wordt ingezet als de tumor meer linksboven in de buik, richting 
de milt zit (zie plaatje op pagina 6). Dat kunnen we tegenwoordig ook echt mooi, bij de meeste patiënten 
met de robot verwijderen. Wat belangrijk is bij die operatie is dat er achter de alvleesklier twee bloedvaten 
lopen richting de milt. Dat zijn de aanvoerend vat-ader en de slagader. Wat belangrijk is als je iemand aan 
zijn alvleesklierstaart opereert vanwege een tumor, dat je probeert om die twee bloedvaten te behouden. 
Want als je die twee bloedvaten kan behouden dan kun je ook de milt behouden. En als je de milt kan 
behouden heeft dat heel veel voordeel. Als je de milt moet inleveren omdat er doorgroei is van de tumor in 
die bloedvaten, dan betekent dit dat je voor een lange tijd antibiotica moet krijgen. En dat je dan ook 
redelijk vaak ingeënt moet worden tegen drie specifieke bacteriën: de griepbacterie, de bacterie die 
longontstekingen veroorzaakt en de bacterie die hersenvliesontsteking veroorzaakt. Daar moet je dus voor 
je leven lang tegen ingeënt worden omdat de milt niet meer z'n werk kan doen. Dus het is erg belangrijk 
dat je de milt probeert te sparen. Dat kan niet altijd maar dat is wel het streven tijdens die operatie.  

Carmen 34:54: 
Kun je dat van te voren al via de foto’s/scan zien, of je de milt kan sparen? 

Menno:  
Vaak wel. Vaak kan je wel zien op basis van de locatie en op basis van de ligging van de vaten. Vandaar dat 
we altijd ook bij deze patiënten vlak voor de operatie nog een CT scan maken om goed de chirurgische 
anatomie te zien zodat we van te voren al een heel op maat gesneden plan kunnen maken. 

Menno 35:19: 
De derde soort operatie is de enucleatie. Dat is eigenlijk het uitlepelen van de tumor uit de alvleesklier. 
Dat kan niet altijd want in de alvleesklier worden in al die kleine celletjes al die enzymen aangemaakt en al 
die kleine celletjes komen uit op kleine takjes en die kleine takjes komen uit op een hoofdsnelweg. Als je als 
je zo'n tumor wil enucleëren, dan kan het alleen maar als er genoeg afstand bestaat tussen de hoofdweg en 
de tumor. Want als dat niet zo is, dan kan je er de klok op gelijk zetten dat er lekkage optreedt. 
Dan kan je ook weer overwegen om daar ook weer een darmlis op te hechten. Maar dan wordt het wel 
heel gekunsteld en heel gedetailleerd.  

Ik denk dat het voor de luisteraars nu  heel belangrijk is om te beseffen dat afhankelijk van de locatie van 
de tumor in de alvleesklier er voor iedere patiënt een op maat gesneden operatietraject wordt gemaakt. 

Carmen 36:21 : 
En de ene operatie die is groter als de andere omdat die dieper in de alvleesklier moet ingrijpen, en meer 
verbindingen moet maken en je probeert de ingreep dus altijd zo klein mogelijk te houden. 
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Menno 37:18 : 
Altijd. Dat is een les die bij alle chirurgen in de wereld met hoofdletters op de eerste bladzijde van hun 
leerboek stond: Do no further harm: je moet niet meer schade aanbrengen dan nodig. 

Carmen 37:37 : 
Vraag: En dan komen we toch nog even op wat je net zei. Dat is ook een vraag die ik je heb voorgelegd via 
de mail. Het is een reële situatie van een mevrouw van 85 jaar, ze heeft een tumor van nog geen twee 
centimeter of precies 2 cm, ik ben het even kwijt, in de alvleesklier. Ze heeft een goed leven op dit moment 
en geen last van de tumor. 
Wat zou jij dan op dat moment tegen haar zeggen? 

Menno 38:07 : 
Ik had natuurlijk de vragen van te voren ingelezen en me er op kunnen voorbereiden. Dus ik refereerde 
daarnet natuurlijk al een beetje aan.  
Het gaat allemaal om ‘verwachtingsmanagement’. Vroeger was het zo: de dokter dicteert en zegt wat er 
gaat gebeuren en dat gebeurt dan. Dat is niet meer van deze tijd en daar ben ik serieus heel blij om. 
Tegenwoordig gaat het om Shared Decision Making oftewel Samen Beslissen: we moeten sámen het besluit 
maken en onze rol als dokter is om daarin medisch advies te geven. Je moet mensen vertellen wat ze van 
en na de operatie kunnen  verwachten.  
 
Dus je moet uitleggen: de kans daarop is dit…, de kans daarop is dat...  
Natuurlijk mag je als arts je eigen ervaring inbrengen. Maar in dit specifieke geval als iemand 85 jaar is en 
een fantastisch leven heeft, de NET een niet-functionele tumor is van 2 centimeter én de patiënt is zeer 
huiverig om geopereerd te worden.... dan is er echt ruimte om handen op je rug te houden. Niet opereren.  
Natuurlijk is het, als je met de operatie een patiënt kan helpen, fantastisch. Maar het gaat niet om het 
kunstje alleen, het gaat om het hele plaatje.  
En ik vind het echt mooi hoe we dat nu met elkaar kunnen doen, dat je met het hele team bij voorkeur de 
stem en de mening van de patiënt daarbij betrekt om samen tot een passend  plan te komen.  

Carmen 39:42 : 
Plus dat je met sommige NET-tumoren oud kan worden. En iemand is al 85, het kan zijn dat zo'n tumor zich 
helemaal niet (snel) verder ontwikkelt. Je hebt hem toevallig nu gevonden en nu blijkt die twee centimeter 
te zijn maar misschien was die tien jaar geleden ook wel 2 cm maar toen heb je het niet gezien.  

Menno 40:04: 
Dus je moet wel, vind ik dan, twee meetmomenten hebben. Want er zijn tumoren die ook binnen een half 
jaar of binnen een jaar ineens twee centimeter zijn terwijl ze een jaar geleden nog maar één centimeter 
waren. Kijk en dan, is er dus wel iets aan de hand. 

Carmen 40:18 : 
Maar daar zit het verschil. De patiënt komt bij jou en er is een tumor geconstateerd. Dat meet je met een 
scan, daar kun je redelijk precies mee meten. En over drie of over zes maanden zeg je:  'we meten nu 
opnieuw en maken dezelfde scan'. Stel, dat dat hetzelfde is dan kan je ook met elkaar constateren sommige 
mensen kunnen wel 20 jaar leven met zo'n tumor zonder dat er iets gebeurt.  

Menno: 
Zeker, en dan moet je vooral niet opereren.  

Carmen: 
Maar dan kun je natuurlijk ook de situatie krijgen, wat een heleboel patiënten hebben: 'Ja maar dat rotding 
dat zit in mijn lijf. Dat moet ik niet in mijn lijf, want stel dat... 
Dat is begrijpelijke angst natuurlijk. 
  
Menno 41:19 : 
Ja, en dat is een reële angst want er zit iets wat er niet hoort. En dan is het dus aan ons om daar op basis 
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van de beschikbare kennis en wetenschappelijke artikelen en ervaring die we hebben, uit te leggen: ‘we 
hebben in grote studies gezien dat mensen met dezelfde tumor als u, gezien dat de kans op een uitzaaiing 
echt minimaal is. Dat komt eigenlijk niet voor.'  En daarmee hoop je dat iemand kan overtuigen.  
Maar nogmaals het hangt van karakters af. Sommige mensen die staan anders in het leven dan andere. 
Sommige mensen hebben heel erg snel de neiging om toch geopereerd te willen worden en anderen die 
zeggen: 'Joh, het komt allemaal goed. Als u zegt dat het goed is dan is het goed.' Het gaat, nogmaals, om 
dat gesprek goed te voeren. 

Carmen 42:13  
En het goed uitleggen van de mogelijke complicaties en gevolgen want dat is natuurlijk wel van belang.  Als 
die operatie niet nodig is maar je loopt wel een groot risico op complicaties op naad-lekkage, etc. Dan krijg 
je een andere situatie. Maar daarom is het goed om deze podcast te doen om mensen van informatie te 
voorzien. Daarnaast doen jullie dat de hele dag door in de spreekkamer. Er zijn dus hele goede argumenten 
om niet te opereren soms. 

Bij een functionele tumor moet altijd rekening worden gehouden tijdens de operatie vanwege de 
stress/aanraken/manipuleren van de tumor opdat mensen geen carcinoïdcrisis krijgen. Daarvoor moeten 
zij vooraf/tijdens en na de operatie somatostatine analogen krijgen.  

Menno: 
Ja zeker. Dat somatostatine is wel een interessant middel want dat kan inderdaad klachten of 
opvlammingen van de hormoonproductie verminderen. Maar er zijn zelfs ook nog studies die een 
aanwijzing geven dat het ook effect heeft op verminderen van de kans op naadlekkage. Dus dat kan ook 
een reden zijn, dat mensen met een niet-functionele tumor ook somatostatine krijgen om ervoor te zorgen 
dat de kans op een lekkage ook minder wordt.  
Dus dat is een tweede indicatie om rondom de operatie iemand somatostatine analogen te geven. 

Carmen: 
En even voor de beginnende luisteraars somatostatine is octreotide of lanreotide. Bij operaties wordt dat in 
een infuus gegeven. Dat begint al de dag voor de operatie en dat blijft nog even doorgaan na de operatie. 

Menno 44:06 : 
Soms geef je het al een week van tevoren, met name, de langwerkende variant, die heeft dan echt wel 
gedurende een maand nog z'n effect. 

Carmen: 
Dit is met name voor functionele tumoren van belang, en nu blijkt dus ook dat het bij niet-functioneel 
tumoren een mooi effect heeft op het voorkomen van de lekkage. Dat mensen er wat minder last van 
hebben, dat is het vooral. Voor die klachten van een carcinoïdcrisis is deze film en we hebben het net de 
hele tijd over wat die alvleesklier doet en daarvoor is de nieuwe folder met uitleg over functionele tumoren 
door ons gemaakt, daarvan hebben jullie ook de inhoud gecontroleerd.  
 
Menno:  
Ik wil de luisteraars serieus oproepen om al die fantastische filmpjes en informatiebrochures etc. om die 
echt te bekijken, te downloaden. Want het scheelt gewoon ontzettend veel als je goed voorbereid het 
gesprek met je dokter ingaat. 

Carmen 45:17 : 
Vraag: Waarom is er een contra-indicatie, dus waarom is het niet verstandig om TAE (Trans-Arteriële 
Embolisatie) toe te passen na een Whipple operatie? Wat is daar de reden van? 

Menno 45:43 : 
Technisch zou het kunnen, want met een Whipple operatie doe je verder niks aan de bloedvaten. Dus de 
vascularisatie/bloedsomloop blijft in principe hetzelfde. Dus technisch kan je dat kathetertje via de 
slagaderen wel in de lever leggen. Er is alleen een contra-indicatie omdat je bij embolisatie na een Whipple 

https://www.youtube.com/watch?v=rwAfpdrdiAU&list=PLmO2pPyrF4QW3S8VPemgKEBEzWsVoRGSc&index=3&t=0s
https://www.net-kanker.nl/somatostatine_octreotide_lanreotide.html
https://www.youtube.com/watch?v=rwAfpdrdiAU&list=PLmO2pPyrF4QW3S8VPemgKEBEzWsVoRGSc&index=3&t=0s
https://www.net-kanker.nl/pdf/brochure/Folder_functionele_NET_kanker.pdf
https://www.net-kanker.nl/embolisatie_lever_NET.html
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veel gevoeliger bent voor het ontwikkelen van infecties en abcessen. Daarom zeggen we dat je na een 
Whipple operatie bij voorkeur geen embolisatie moet doen.  
 
Carmen: 
Laatste vraag/opmerking over NEC-operatie: Nu waren we onlangs bij het ENETs (het jaarlijkse 
internationale NET-congres) waar jullie ook altijd komen, en ik zat heel goed te luisteren met name ook 
naar sprekers over alvleesklier operaties bij NEC, dus neuro-endocrien carcinoom, de snel groeiende neuro-
endocriene kanker. Ik schrok van de nonchalance waarmee door een spreker werd verteld over die 
operatie en waarbij het leek alsof de kwaliteit van leven ondergeschikt was aan ‘het kunstje’. Ik heb van 
jullie toch iets anders geleerd de afgelopen jaren, dat je bij NEC níet te snel opereert en goed kijkt naar de 
kwaliteit van leven. Nu was het maar één van de sessies want er stonden ook andere sessies tegenover. 
Hoe staan jullie daar tegenover? 
 
47:30 Menno: 
Dat is natuurlijk een hele algemene vraag. Het refereert waarschijnlijk aan een specifieke casus, zelf was ik 
niet bij dat specifieke verhaal. Dus ik weet niet wat waar die arts op in speelde. Maar wat wel de situatie is, 
wanneer je iemand opereert is het van essentieel belang dat je van tevoren goed op de hoogte bent van de 
situatie. Dus niet alleen van de anatomische situatie door middel van een CT maar dat je ook door middel 
van andere scans,  goed op de hoogte bent van eventuele uitzaaiingen. En het hangt ook weer van de 
lokale situatie af... Hoe groot is de tumor? Waar zit de tumor? Of je iemand wel of niet opereert. Iemand 
met een NEC kan geopereerd worden maar dat het verhaal van die nonchalance dat  begrijp ik niet. Want 
als er nonchalance bij deze tak van sport komt kijken dan ben je niet goed bezig.  
 
Carmen 48:49 : 
Nee maar dat komt ook omdat ik natuurlijk erg gefocust ben geweest de afgelopen jaren op NEC omdat 
daar natuurlijk nog de minste progressie zichtbaar is in overleving. Er is een voorzichtigheid in het 
operatiebeleid in Nederland, juist ook omdat die tumoren vaak zo snel groeien. Want je haalt een stuk uit 
de alvleesklier weg en het wordt ingehaald en ergens anders in de lichaam popt een uitzaaiing alweer op.  
 
Menno: 
Het is ook weer een ontzettend op maat gesneden behandeling die van de specifieke situatie van een 
patiënt afhangt hoe je insteekt en lastig om daar een algemeen beleid op te moeten zetten.  
 
Carmen: 
Het algemene beleid is dat er in Nederland niet zo snel geopereerd wordt met een NEC. Dat er een goede 
reden moet zijn om het wel te doen, laten we het zo zeggen. 
 
Menno : 
Maar laat ook gezegd zijn, dat nu niet alle luisteraars denken dat als je een NEC hebt dat er niet geopereerd 
wordt. Dat is wel belangrijk om te weten en te beseffen dat er ook zeker mensen met een NEC in 
aanmerking kunnen komen om geopereerd te worden. 
Maar daar moet wel heel zorgvuldig naar gekeken worden.  
 
Carmen: 
Zeker. Ik ben door alle vragen heen en vond het een ontzettend leuk gesprek. Dank je wel Menno.  
 
 

 
Kijk verder op de website www.net-kanker.nl voor meer informatie, zoals films, folders, 
ervaringsverhalen en podcasts over de onderwerpen die hierboven besproken zijn.  
 

http://www.net-kanker.nl/

