
Doel
1. Primair: effectiviteit van een 4-weeks home-based bimodaal 

trainingsprogramma in het verbeteren van de aerobe capaciteit bij 

hoog-risico patiënten voorafgaand aan lever- of pancreaschirurgie.

2. Secundair: haalbaarheid van een dergelijk trainingsprogramma in de 

thuissituatie, effect op de kwaliteit van leven van patiënten.

Introductie
Chirurgie blijft een belangrijke rol 

spelen in de behandeling van Hepato-

Pancreato-Biliaire (HPB) maligniteiten. 

Ondanks een sterke afname in 

mortaliteitscijfers, blijft de incidentie 

van postoperatieve complicaties na 

HPB-chirurgie hoog. 

Met name een lage aerobe capaciteit 

wordt geassocieerd met verhoogde 

kans op postoperatieve 

complicaties na HPB-chirurgie. 

Preoperatieve optimalisatie van 

aerobe capaciteit kan de incidentie en 

impact van complicaties verminderen.

In deze studie werd het effect 

onderzocht van een preoperatief 

trainingsprogramma in de thuissituatie 

van de patiënt. 

Methode
• Multicenter: UMCG, MST, MMC

• Patiënten: gepland voor 

oncologische lever- of 

pancreasresectie.

• Inclusie: VO2 op de VAT             

≤11 ml/kg/min.

• Trainingsprogramma: 
• In de thuissituatie van de patiënt.

• 4 weken.

• 3 keer per week 30 min trainen.

• 2 keer intervaltraining, 1 keer 

duurtraining.

• Geavanceerde 

fietsergometer. 

• Intensiteit aangepast op basis van 

wekelijkse Steep-Ramp test. 

• Deels gesuperviseerd door 

fysiotherapeut. 

• Aanvullende proteïnen- en 

multivitaminensuppletie. 

Conclusie
1. De resultaten van deze studie tonen een significante gemiddelde toename

in VO2 op de VAT van 17.8% en VO2peak van 17.2%.

2. Patiënten waren tevreden over het trainingsprogramma en zagen het als

een goede voorbereiding op de operatie.

3. Er werd geen verschil in kwaliteit van leven geregistreerd.

Correspondentie:

Allard Wijma

Universitair Medisch Centrum Groningen 

Afdeling Chirurgie BA33

9700 RB Groningen

a.g.wijma@umcg.nl

van Wijk L, Bongers BC, Berkel AEM, Buis CI, Reudink M, Liem

MSL, Slooter GD, van Meeteren NL, Klaase JM.

Verbetering in preoperatieve aerobe 

fitheid na een bimodaal 

prehabilitatieprogramma in de 

thuissituatie bij hoog-risico patiënten 

gepland voor lever- of pancreaschirurgie

Resultaten

Full tekst BJS – Open Access

VO2 op de VAT en VO2peak uitslagen voor en na het trainingsprogramma. 

Radardiagram domeinen kwaliteit van leven.        

Vaste lijn: pre-training. Gestippelde lijn: post-training.  

Radardiagram patiënttevredenheidscores. 

Vaste lijn: mediane score. Gestippelde lijn: minimum score. 


