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Definitie palliatieve chirurgie

- Palliatieve chirurgie = primaire intentie is het 
verbeteren en het zolang mogelijk behouden van 
de levenskwaliteit (QOL) door het chirurgische 
behandendelen van de invaliderende symptomen 
veroorzaakt door een progressieve 
levensbedreigende aandoeningen.

- Niet beperkt tot oncologische aandoeningen.

- Streeft principieel geen ‘survival benefiet’ na.

- Curatieve chirurgie: primaire intentie = curatie
- Doel = curatieve heelkunde = R0 resectie (R=resttumor).

- Men streeft wel een survival benefiet na



- Schaarse wetenschappelijke onderbouwing (RC’s) van 
de uitkomst van palliatieve chirurgie.

- De risico’s van therapeutische hardnekkigheid zowel op 
medisch als heelkundig vlak .

Multidisciplinair overleg
- Voldoende kennis van de wensen en motivatie van de 

patiënt.(oraal, wilsverklaringen, DNR codes)

Communicatie

Patiënt - Huisarts

Indicatiestelling = balans beslissing
het lijden verlichten         do no harm



Indicatiestelling palliatieve ‘heelkunde’

Doel = ‘langdurige’ symptoom controle. 

- Realistisch inschatten van de levensexpectantie

Voorwaarde voor palliatieve heelkunde  = 
betekenisvolle overleving!                 

- 3 à 6 maanden of > palliatieve heelkunde

- <3 maanden of weken of dagen             andere 
palliatieve behandelingsmodaliteit



Indicatiestelling palliatieve ‘heelkunde’

Doel = ‘langdurige’ symptoom controle. 

- Inschatten risico/benefiet verhouding van de 

behandeling 

Patiënt gebonden factoren

= ECOG performance status*  (Eastern Cooperative     

Oncology group = patiënt gebonden factoren)

Chirurg gebonden factoren



ECOG performance status*
Grade  ECOG – PS palliatieve chirurgie

0          Asymptomatisch, volledig actief = activiteit voor de ziekte.    Ja

1          Symptomatisch - ambulant, licht werk mogelijk, zelfzorg        Ja

2          Symptomatisch en ambulant,  zelfzorg, neg. werk , 

<50% in bed overdag,                                                                      ?

3           Symptomatisch, beperkte zelfzorg mogelijk, 

>50% in bed of zetel ?

4           Volledig bedlegerig, volledig zorgafhankelijk                        Neen

5           Dood 

* een hulpmiddel bij de beslissing om iemand al dan 
niet te behandelen met chemotherapie (1982).



Indicatiestelling palliatieve ‘heelkunde’

Doel = ‘langdurige’ symptoom controle. 

- Inschatten van de de kans op complicaties.

- Inschatten van de impact van de ingreep op het verlichten van 

de symptomen en dus op de levenskwaliteit (benefiet).

- Grote onbekende        chirurg gebonden



Indicatiestelling palliatieve chirurgie

- Communicatie
- De patiënt en/of zijn familie na de MOC 

(aanwezigheid HA op de MOC!).
- Kans op controle van de symptomen en impact op de 

levenskwaliteit. Kans op neveneffecten en 
complicaties. 

- Respect voor de autonomie van de patiënt.

- recht op eigen keuze van levenseindezorg ook 
als dit indruist tegen ons advies.



Vormen van palliatieve chirurgie

1. Cytoreductieve/agressieve palliatieve 
chirurgie.

2. Tumoresectie bij een symptomatische patiënt

3. ‘End-of-live’ palliatieve heelkunde.

Quality of life



1. De palliatieve cytoreductieve/agressieve
chirurgie

➢ “Het verlichten van het lijden”.

➢Potentieel benefiet (ovariumca – GI carcinomen – hersentumoren 

– hoofd en hals tumoren  etc.). 

➢Veelal na voorafgaande systemische therapie.

➢Goede symptoom- en ziektecontrole ?

➢Gunstige impact op levenskwaliteit (?) en de overlevingsduur?

➢ “ Do no harm”:

➢Risico: complicaties/mutilaties met lange revalidatie

➢ levenskwaliteit +      levensduur.

multidisciplinair overleg 
en communicatie



Voorbeeld cytoreductieve/agressieve 
palliatieve chirurgie (1)

- 65jarige fitte patiënte = ECOG graad 1
- Klachten: veranderd stoelgangspatroon, anaal bloed- en slijmverlies, 

last in de linker fossa.

- Diagnose: rectosigmoidca + multipele levermetastasen(7).

- Communicatie: patiënte wenst maximale therapie.

- MOC: 
- Fitte patiënte – primaire T niet obstructief – levermetastasen niet 

operabel. R/ chemotherapie 6 cycli.



Voorbeeld cytoreductieve/agressieve 
palliatieve chirurgie (2)

- 6 cycli: Folfiri + avastin - nog 2 kleine levermetastasen 
- MOC: - lap. resectie van het leversegment met de M+

- lap. resectie sigmoid.

- 9 m: klachtenvrij maar recidief leverM+/MOC + communicatie –

R/ folfox         succesvol

- 18m: last in de bovenbuik. opnieuw leverM+/ MOC + 
communicatie - R/ CT: oxaliplatin + ablatie leverM+

- 21m: toenemende klachten  - opnieuw progressie/MOC + 
communicatie - R/ palliatieve therapie

- 22m: overlijden (euthanasie)

- Besluit: langdurige symptoomcotrole en survival benefiet(?)



2. tumorresectie bij een symptomatische 
patiënt

➢ “Het verlichten van het lijden”.

➢Potentieel benefiet
➢ (Na al of niet systemische behandeling)

➢Goede symptoom- en ziektecontrole ?.

➢Gunstige impact op levenskwaliteit (?) en de overlevingsduur?

➢ “ Do no harm”:

➢Risico: complicaties                  levenskwaliteit

➢Benefiet (?) op de symptomen, overleving ?

multidisciplinair overleg + 
communicatie



Voorbeeld: tumorresectie bij een
symptomatische patiënt



3. ‘End of life’ palliatieve heelkunde

Het lijden verlichten! = symptoomcontrole.

- Maligne darmobstructie, maligne pleurauitstorting, 
pathologische fracturen, solitaire hersenmetastase etc.

Do no harm = patiënt in slechte algemene toestand. 

- Ziekte in zijn eindstadium, groot risico op per- en 
postoperatieve complicaties.

- Geen bewezen effect op de levenskwaliteit noch op de 
levensverlenging.

multidisciplinair overleg en 
communicatie (levenseinde)



Voorbeelden

1. Maligne darmobstructie 

2. Duodenale obstructie

3. Stenoserend slokdarmcarcinoma.

4. Maligne pleurale uitstorting



Maligne darmobstructie
geïndividualiseerde aanpak

➢Het lijden verlichten           herstel transit

➢Heelkunde: derivaties vb. gastro-jejunostomie, 
darmresecties, stoma’s.

➢Endoscopische palliatie: stents, galweg, laag colon.

➢Migratie stent, perforatie, bloeding, tumor ingroei etc.

➢Digestieve aspiratie: maagsonde – PEG sonde(?)

➢ Supportieve of palliatieve therapie

➢Do no harm: alg. toestand (ECOG), prognose etc.

multidisciplinair overleg -
communicatie (levenseinde)



Maligne darmobstructie



Maligne duodenale obstructie



Het stenoserend slokdarmcarcinoma

➢ Het lijden verlichten opheffen dysfagie 
➢CT 
➢RT: extern of intralumineel
➢Dilatatie en stenting
➢Laserbehandeling 

➢ Do no harm: 
➢ algemene conditie patiënt en prognose (evt. respons op 

systemische therapie.)

multidisciplinair overleg en 
communicatie



Stenoserend slokdarmcarcinoma



Maligne pleurale uitstortingen

➢Het lijden verlichten opheffen dyspneu en pijn

➢Doel = re-expansie van de long – initiële drainage!.

➢Complete drainage + instillatie van een sclerosans (talk)      

➢Multiloculaire pleurale uitstortingen: thoraxdrain drainage 
+ instillatie van een sclerosans

➢Thoracoscopische pleurodese (pleurectomie?). 

➢Do no harm: 

➢Algemene conditie en symptomen.

➢Prognose primaire tumor.

➢ Succesratio van een systemische therapie.

➢Graad van de re-expansie na initiële drainage



Maligne pleurale uitstortingen

12/2018: ♀ 76j. Longcarcinoom met maligne pleuritis, 
hersenmetastase en botmetastase rechter femur. 
- EGFR positief. Tarceva,             Tagrisso (80mg 1 per dag).  
- Febr.2019: effect op longtumor en hersen- en botmeta’s maar nog 

wel veel pleuravocht - punctie. 
- Mei 2019: 

– Cytologie pleuravocht: klasse II, geen maligne cellen. 
– NMR-hersenen: hersenmetastase niet meer aantoonbaar.
– CT-thorax: belangrijke verbetering van de afwijkingen 

vergeleken met vóór start. Blijvende belangrijke hoeveelheid 
pleuravocht. (21 x gepuncteerd)

– MOC: thoracoscopische pleurectomie.



Maligne pleurale uitstorting
september 2019.



Besluit palliatieve chirurgie

Doel = Het verlichten van het lijden

➢ Er is een voortdurende vooruitgang in de 
behandeling van oncologische aandoeningen.

➢Medische oncologie: nieuwe medicatie

➢Heelkunde: minimaal invasieve heelkunde

➢Radiotherapie: sterk gelocaliseerde behandelingen  

➢Niemand kent alle modaliteiten: resultaten, 
complicaties en impact op de levenskwaliteit

MOC en communicatie



lijden verlichten           do no harm

Multidisciplinair overleg

Correcte info geven (palliatieve toestand en R/mog.)

Respecteren van de patiënt zijn keuze. 

Maak duidelijke afspraken over de levenseinde aanapk

Bespreek de problematiek van het levenseinde

De balans beslissing


