
Complicatie tabellen 

 

 

Laparoscopie           Totaal 34 

  

Complicatie Aantal Extra informatie 

Infectie 19  

• Wondinfectie poort 13 Alle 12 mm poorten, n=1 

fistel 

• Urineweginfectie 4  

• Abces intra abdominaal 2 N=2 re-OK drainage 

   

Bloeding/Hematoom 6  

• Cornua bloeding 1 Geruptureerde cornuale 

zwangerschap 

• Hematoom 3 n=2 abdominaal, n=1 

buikwand 

• Nabloeding 2 n=1 vaginatop, n=1 

navelpoort. Beide overhecht 

poliklinisch 

   

Orgaanletsel 5  

• Darmletsel 2 n=1 trocar letsel, n=1 

ingeklemde darm 

insteekpoort 

• Blaaslaesie 2 Beide conservatief CAD 

• Perforatie uterus 1 Uterusmanipulator 

   

Overig 4  

• Hernia cicatricalis 1 12 mm poort 

• Subcutaan emfyseem 2 Expectatief 

• Urineretentie 1 CAD 



Laparotomie          Totaal 5 

 

  

Complicatie Aantal Extra informatie 

Overlijden 1 Zie bespreking. Patiënte H. 

   

Infectie 1  

• Sepsis 1 Patiënte H. 

   

Bloeding/Hematoom 2  

• Hematoom 2  

   

Orgaanletsel 1  

• Darmletsel 1 Patiënte H. 

   

Overig 2  

• Ileus 1  

• Hernia cicatricalis 1  



 

Hysteroscopie          Totaal 7 

 

 

 

Algemene gynaecologie        Totaal 5 

 

 

 

  

Complicatie Aantal Extra informatie 

Infectie 2  

• Endometritis 1 Novasure  

Bloeding/Hematoom 2  

• Nabloeding 1 Myosure 

• Bloeding 1 Cervix overhecht, kogeltang 

   

Orgaanletsel 4  

• Perforatie uterus 4 N=3 hysteroscopie, n=1 

novasure 

Complicatie Aantal Extra informatie 

Infectie 1  

• Endometritis 1 Mirena IUD  

Bloeding/Hematoom 4  

• Nabloeding 4 N=2 LLETZ, N=1 

marsupialisatie, n= 1 word 

catheter 

   

Overig 1  

• Perforatie uterus 1 Mirena IUD  



Complicatie toelichting 

We lichten veel voorkomende en bijzondere complicaties hieronder toe. 

 

Trocar complicaties  

Afgelopen jaar viel op dat we meerdere trocar complicaties hadden na laparoscopieën.  

Zowel infecties, als herniaties.  

We hebben deze ingrepen uitgelicht om te kijken of er een gezamenlijke oorzaak kon 

worden gevonden.  

 

Casus 

Er bleken 13 infecties na een laparoscopie. Kijkende naar de ernst van de infecties zijn er 11 

met de ernst score 1a (herstel na niet-invasieve behandeling, bijv. medicatie, fysiotherapie) 

en 2 met ernstscore 2 (herstel na operatie) 

 

Er bleek 1x darminklemming in breukpoort en 1x hernia cicatricalis. Beide behoefte een re-

operatie. 

 

Indicaties en bijzonderheden ingreep 

Er werd gekeken naar de indicaties voor de laparoscopieën en eventueel bijzonderheden 

tijdens de ingreep.  

1: Het betrof bijna allemaal diagnostische of kleine ingrepen waarbij geen preventieve 

antibiotica werd gegeven. 1 ingreep was een hysterectomie 

2: Alle infecties en herniaties waren bij het gebruik van een 12 mm trocars. Grotendeel de 

navelinsteekpoort, maar ook enkele laterale 12 mm poorten, waarbij gebruik werd gemaakt 

van een grotere endobag op specimen te verwijderen. 

 

Literatuur 

Er werd gekeken in de literatuur naar gegevens over de zin en onzin van antibiotica om 

eventueel ons beleid hierover opnieuw te overwegen.  

Algemene conclusie literatuur search 

• Meeste infecties na laparoscopie zijn op lokaal niveau (wondinfectie) 

• De meeste infecties na laparoscopie verlopen mild - herstel na niet-invasieve 

behandeling, bijv. medicatie 

• Profylactische antibiotica lijkt niet bijdragend 

 

Aanpassingen werkwijze 

1 Er is geen aanpassing geweest van het beleid ten aanzien van antibiotica gebruik 

2 Er wordt nu gezocht naar een grote endobag, waarbij er geen 12 mm trocar geplaatst 

hoeft te worden om deze in de buikholte te brengen.  

  



Complicatie overlijden- SIRE onderzoek 

Wij hebben helaas 1 patiënt gehad die is overleden aan de complicaties van een 

laparoscopische ingreep.  

 

Het betrof een 66-jarige vrouw die op 29-05 in opzet een laproscopische hysterectomie met  adnexa 

kreeg vanwege endometroid adenocarcinoom van het endometrium, maar welke werd 

geconverteerd naar een laparotomie vanwege uitgebreide adhaesies. Er trad een dunne darm 

perforatie op, welke durante OK werd overhecht. Zij werd postoperatief op de IC opgenomen in 

verband met respiratoire en hemodynamische instabiliteit bij een abdominale sepsis en ileus. 

Tentijde van IC opname was zij hemodynamisch en respiratoir instabiel en werd op de intensive care 

geintubeerd en opgelijnd. Tijdens intubatie was sprake van massale aspiratie. Zij werd behandeld 

met antibiotica. Op 04-06 werd een relaparotomie verricht waarbij opnieuw een dunne darm 

perforatie werd gevonden en overhecht. Verder was er een forse maagretentie. De bloedkweken 

toonde een gram negatieve bacterie passend bij abdominale sepsis.  

Vanaf IC opname was de beademing moeizaam en bleef patiente circulatoir instabiel ondanks vulling 

en vasopressie. Er trad verslechtering op van haar klinische toestand en op 04-06 is zij in het bijzijn 

van haar partner overleden.  

 

De casus is uitgebreid onderzocht in een SIRE rapport. 

De conclusies en aanbevelingen die betrekking hebben op onze vakgroep zijn de volgende; 

 

7.3 Aanbevelingen basisoorzaak (B) 3  

Basisoorzaak:  

B3: Het is niet gelukt om aan de hand van de schriftelijke en mondelinge overdrachten tot een totaal 

beeld van het beloop te komen, waardoor ondanks het trage herstel en de mogelijke ileus geen 

nader onderzoek plaats vindt, zoals een CT-scan. Juist na het weekend was het daarom belangrijk dat 

patiënte tijdens de ochtendoverdracht op maandag zou zijn besproken, maar dat is niet gebeurd. 
Jeroen Bosch Ziekenhuis, SIRE-onderzoek Pagina 22 van 23  

 

Aanbeveling (A) aan Vakgroep Gynaecologie  

A4: Bespreek tijdens de ochtend overdracht de post-OK patiënten op de afdeling als eerste, zodat 

deze altijd worden besproken. Pas de standaardagenda voor de ochtendoverdracht in lijn hiermee 

aan. (Verbetermaatregel is al gerealiseerd)  

7.4 Aanbevelingen m.b.t. nazorg (geen basisoorzaak)  

Aanbevelingen (A) aan de Vakgroep IC, Vakgroep Gynaecologie en Verpleegafdeling Gynaecologie 

(initiatief bij hoofd vakgroep Gynaecologie):  

A5: Borg uiterlijk per 01-12-2019 dat het unithoofd van de betreffende verpleegafdeling wordt 

geïnformeerd wanneer een patiënt overlijdt (zoals op de IC), zodat deze in staat wordt gesteld 

betrokkenen te informeren en Peer Support aan te bieden.  

A6: Borg uiterlijk per 01-01-2020 dat afspraken worden herijkt / gemaakt tussen Intensive Care en 

Gynaecologie met betrekking tot rolverdeling wanneer een patiënt van de afdeling naar de IC gaat en 

daar komt te overlijden, met name ten aanzien van de communicatie met de familie. 

 

 

 


