
Doel
1. Weergeven welke preoperatieve interventies nodig zijn bij patiënten 

gepland voor pancreaschirurgie.

2. Onderzoeken effect van een multimodaal prehabilitatieprogramma op 

chirurgische uitkomsten bij patiënten die een pancreatoduodenectomie

ondergaan.

Introductie
Een multimodaal prehabilitatie-

programma in de wachttijd tot de

operatie (lees: voorbereidingstijd) is

erop gericht om modificeerbare

patiëntgebonden risicofactoren te

optimaliseren.

Met prehabilitatie wordt beoogd om

de weerbaarheid van de patiënt om

een grote operatie goed te doorstaan

te verhogen.

Prehabilitatie is bij colorectale

chirurgie effectief gebleken in het

reduceren van postoperatieve

complicaties.

Wij onderzochten het effect van een

multimodaal prehabilitatieprogramma

bij patiënten die pancreaschirurgie

ondergaan.

Methode
• Longitudinaal prospectief onderzoek

• Start 2019

• Standaard bezoek prehabilitatiepoli 

voor pancreaschirurgie

• Screening op zes domeinen: 

*Fysieke fitheid  *Anemie

*Voedingsstatus *Glucoseregulatie

*Mentale - *Intoxicaties

weerbaarheid

• Zo nodig interventie.

• Analyse:1:1 propensity-score 

matching: prehabilitatie-patiënten 

vs historisch cohort bij patiënten na 

pancreatoduodenectomie. Conclusie
1. Een multimodaal prehabilitatieprogramma 

is effectief in het signaleren van 

patiëntgebonden risicofactoren.

2.Prehabilitatie bij pancreaschirurgie zorgt 

voor een reductie in cardiopulmonale                    

complicaties.
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Resultaten
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Grafische weergave risicodomeinen. 
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p-waarde

Opnameduur 12 (9-19) 14 (9-19) 0.48

Cardiopulmonale complicatie 9.8% 28.6% <0.001

Gastroparese graad ≥B* 23.2% 33.0% 0.10

Gallekkage graad ≥B* 2.7% 0.9% 0.62

Postoperatief pancreasfistel graad ≥B* 19.6% 16.1% 0.48

Chyluslekkage graad ≥B* 15.2% 12.5% 0.56

Bloeding graad ≥B* 8.0% 9.8% 0.64

Wondinfectie 25.0% 19.6% 0.34

Heropname <30 dagen 16.9% 24.1% 0.18

Mortaliteit tijdens primaire opname 1.8% 1.8% 1.00

Aantal interventies ingezet bij 112 patiënten die een pancreatoduodenectomie ondergingen en preoperatief gescreend zijn op de prehabilitatiepoli. 

*Definitie en gradering volgens ISGPS classificatie. 


