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Achtergrond

• Pancreaschirurgie kenmerkt zich door hoge incidentie van postoperatieve complicaties

• Patiënten met lagere aerobe capaciteit (zuurstofopnamecapaciteit (VO2peak), zuurstofopname (VO2) op de ventilatoire anaerobe drempel (VAD)) hebben 
een verhoogd risico op postoperatieve complicaties

• Preoperatieve training (prehabilitatie) kan de aerobe capaciteit verbeteren en daarmee het risico op complicaties of de impact ervan verlagen

• 4-weekse thuistraining bleek haalbaar en effectief in een monocenter cohort (n=26) van patiënten die lever- of pancreaschirurgie ondergingen

Doel

• In een multicenter studie de haalbaarheid onderzoeken van 4-weekse preoperatieve thuistraining bij patiënten die gepland staan voor pancreaschirurgie

• Exploratie van het effect van prehabilitatie op preoperatieve aerobe capaciteit
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Methode

• 4-weekse (deels) gesuperviseerde thuistraining bestaande uit 3x/week hoog-
intensieve intervaltraining (HIIT) op een fietsergometer én functionele oefeningen 

• Multicenter studie: Maastricht UMC+, UMC Groningen, Città della Salute Turijn 
(Italië)

• 45 niet-fitte patiënten: VO2 op de VAD ≤13 ml/kg/min en/of 
VO2peak ≤18 ml/kg/min

• Primaire uitkomstmaten: deelnamepercentage, haalbaarheid, therapietrouw, 
uitval

• Secundaire uitkomstmaten (pre- en post-interventie): CPET, steep ramp test, 
spierkracht, lichaamssamenstelling, functionele mobiliteit, immunologische 
fenotypering, vragenlijsten voor vermoeidheid, sarcopenie en kwaliteit van leven

Voorlopige resultaten

• 52 patiënten gescreend: 20 (38,5%) voldoen aan inclusiecriteria

• 75% wil meedoen (n=15): 73% ♀; gem. leeftijd 70,1 jaar

• Redenen om niet deel te nemen: ‘hoofd staat er niet naar’ (n=4, 80%), 
‘wil geen OK’ (n=1, 20%)

• 86,7% rondt training af: 91% van alle trainingen gevolgd; 

• VO2 op VAD gemiddeld met 13,3% verbeterd (P=0.034)

• VO2 op VAD bij 3 patiënten gedaald: ‘failure to prehabilitate’

• Uitval door progressie ziekte (n=2, 13,3%)

Voorlopige conclusie 

• Gedeeltelijk gesuperviseerde thuistraining voorafgaand aan 
pancreaschirurgie is haalbaar voor de meeste patiënten

• Preoperatieve aerobe capaciteit na thuistraining neemt toe
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Figuur 2: Voorlopige resultaten van veranderingen in VO2 op de  VAD na
het voltooien van het trainingsprogramma.

Pre-interventie: 

VO2 op de VAD 

10.4 ml/kg/min 

(SEM 0.6)

Post-interventie: 

VO2 op de VAD

11.8 ml/kg/min 

(SEM 0.4) 

Wilcoxon-test (n=12): 

P=0.034

Figuur 1: Het hoog-intensief interval trainingsprogramma
op de fietsergometer.
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