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Chapter 3 24

Hospital from 1st June 1999 - 31st May 2000. Excluded were patients with 
abdominal pain on the basis of extra-abdominal pathology. 

For each patient a medical history was taken, followed by physical 
examination and laboratory testing of blood collected in vacuette ® or 
minicollect ® capillary blood collection tubes (sedimentation, differential 
leukocytes count with differentiation) and urine (sedimentation). 
Sedimentation rate above 20 mm, and leukocyte count exceeding 12.0 x 
109/l, were considered indications for an inflammatory process. Local 
peritonitis at physical examination in combination with elevated 
temperature and leukocytosis led to the clinical diagnosis of acute 
appendicitis. If one of these criteria was lacking the clinical diagnosis of 
acute appendicitis was rejected. A urinary tract infection was excluded if 
the sediment was negative. Frequent defecation was considered to be 
consistent with the diagnosis of gastroenteritis. On the basis of these data 
the clinical diagnosis was made (diagnosis I). The attending physician was 
asked to formulate a theoretical policy (policy I), i.e. opting between 
outpatient observation, clinical observation or laparotomy.  

All patients were subjected to abdominal ultrasound within 1 hour after 
the clinical diagnosis had been made. The attending pediatric radiologist 
was not aware of the clinical diagnosis. A high-frequency transducer was 
used with the graded compression technique according to Puylaert.3

Incompressibility of the appendix and/or the presence of an appendicolith, 
periappendicular fluid or infiltrate led to the ultrasound diagnosis of 'acute 
appendicitis'. The presence of lymph nodes next to a normal aspect of the 
appendix on ultrasound was reason for making the diagnosis mesenteric 
lymphadenitis. For the probable diagnoses 'enteritis' or 'urinary tract 
infection' ultrasound was of help in excluding other pathology. Frequent 
defecation or contaminated urine sediment was then decisive for the 
diagnoses mentioned above. Using the ultrasound findings the attending 
physician established the working diagnosis (diagnosis II) and on this 
basis decided on the policy to be pursued (policy II): outpatient 
observation, clinical observation or laparotomy. During observation the 
patient might recover or deteriorate, after which a laparotomy could still 
be decided upon.

The findings at laparotomy (in particular yes/no appendicitis) were 
recorded. The definitive diagnosis (diagnosis III) was based on histologic 
findings after laparotomy and after clinical or outpatient observation.  
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Which children could benefit from additional diagnostic tools in case of suspected appendicitis? 37

higher chance of having appendicitis. The odds ratio of score in group 2 
was comparable, namely 3.2 which validates it as a reproducible scoring 
system in this setting. Because the findings in group 1 and group 2 do not 
differ they have been combined for further analysis to evaluate its 
efficiency in the clinical setting. 

Table 4.3 Distribution of appendicitis among the different scores in group 1, 2, and 3 

Group1 Group 2 Group 3 
score Normal Appendicitis Normal Appendicitis Normal  Appendicitis 

0 11 0  (0%) 1 0  (0%) 22 1  (4%) 
1 10 1  (9%) 1 0  (0%) 5 0  (0%) 
2 4 8  (67%) 1 2  (67%) 5 0  (0%) 
3 5 10 (67%) 0 7  (100%) 8 3  (27%) 
4 2 10 (83%) 0 9  (100%) 7 19 (73%) 
5 2 36 (95%) 2 21 (91%) 3 21 (88%) 

Observed results 
From 143 children, all evaluated variables could be retrieved and were 
amenable for comparing with the scoring system. The 18 remaining 
children were not amenable because the variable temperature was 
lacking. Clinical practice led to an overall 6% negative appendectomy rate 
and 6% missed appendicits rate. Thirty-one percent of the patients 
underwent primary diagnostic laparoscopy. In the 3 different groups 
created by clinical judgment the percentage appendicitis was respectively 
17%, 82% and 97%, shown in table 4.4.

Table 4.4 Outcome of treatment of patients by clinical practice, patients group 1 and 2 

 Patients Appendectomy Appendicitis Normal Appendix 
removed 

perforation

Observation 35 7 (20%) 6 (17%) 1 (3%) 4 (11%) 
Laparoscopy 45 41 (91%) 37 (82%) 4 (9%) 4 (9%) 
Open Operation 63 63 (100%) 61 (97%) 2 (3%) 9 (14%) 

Total 143 111 (78%) 104 (73%) 7 (6%) 17 (12%) 

Note: Missed appendicitis rate, 6 of 104 (6%); negative appendectomy rate, 7 of 111 (6%) 

Clinical testing of the scoring system 
The scoring system was used with 2 cut-off points to determine a 
treatment strategy: observation, laparoscopy, or appendectomy. The low 
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Adhesive bonds or percutaneous absorbable suture for closure of surgical wounds in children 69

of the patients. In one patient, the wound needed secondary closure with 
sutures. None of the wounds closed with sutures showed a dehiscence. 
Granuloma formation was seen 3 times after the use of glue. However, 
despite these bad results of short-term cosmetic appearance, we found 
better cosmetic results after 6 weeks. However, displeasure and anxiety 
on behalf of the parents in the first period after operation is an important 
factor in disadvantage of the tissue glue. Singer et al.13 and Osmond et
al.17 performed an economic comparison between glue and suturing and 
found that glue was substantially cheaper than nondissolving sutures if 
the glue vial was used for at least 10 patients. Under sterile conditions, 1 
vial of glue cannot be used in several patients, so if we compare the costs 
of 1 vial of glue (€ 12.15) with the costs of 1 polyglactin  suture (€ 2.30), 
we can conclude that suturing is 4 times cheaper. Other costs as operation 
time, necessity to remove sutures, and number of outpatient visits is the 
same for both groups.  

The cosmesis of wounds closed with tissue glue was considered 
significantly worse than the cosmesis after suturing by the parents and 
observing doctor (P < .001). Furthermore, the costs of a vial glue was 4 
times more expensive then a suture. So closure of sterile surgical wounds 
in children with absorbable suture results in a cosmetic nicer appearance 
after 10 days and is less expensive than tissue glue for wound closure. 
Therefore, we advise, as a result of this prospective randomized trial, 
closure of surgical wounds in children with intracutaneous absorbable 
sutures.
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Samenvatting 89

SAMENVATTING

Het doel van dit proefschrift was om de diagnostiek naar en resultaten van 
de chirurgische behandeling van veel voorkomende ziekten op de 
kinderleeftijd in de kinderchirurgisch centra en de algemene ziekenhuizen 
van Nederland te analyseren. Om dit doel te bereiken hebben wij gekeken 
naar de verdeling van drie veel voorkomende ingrepen op de kinderleeftijd 
tussen algemene ziekenhuizen en de universitaire kinderchirurgische 
centra in Nederland. Voor enkele veel voorkomende chirurgische ingrepen 
op de kinderleeftijd hebben wij de waarde van non-invasieve diagnostiek 
en de behandelingsresultaten onderzocht. Tenslotte deden wij een 
aanbeveling ten aanzien van 'chirurgie op de kinderleeftijd' gebaseerd op 
de samenwerking tussen een universitair kinderchirurgisch centrum en 
een algemeen (opleidings)ziekenhuis. 

In een advies van de Gezondheidsraad in 1989 werden chirurgische 
ingrepen bij kinderen onderverdeeld in twee aandachtsgebieden: 
'gespecialiseerde kinderchirurgie' en 'chirurgie bij kinderen'. Het 
betreffende advies omschreef 'gespecialiseerde kinderchirurgie', idealiter 
uit te voeren door kinderchirurgen, als de chirurgische behandeling van 
zeldzame en/of congenitale misvormingen, ziekten en solide tumoren op 
de kinderleeftijd. Het advies luidde om alle kinderen jonger dan een week 
en prematuur geboren kinderen onder de leeftijd van zes maanden te 
laten opereren door kinderchirurgen. Daarnaast werd de term 'chirurgie 
bij kinderen' of zoals wij het noemen 'chirurgie op de kinderleeftijd', 
gedefinieerd als de chirurgische behandeling van veelvuldig voorkomende 
ziekten op de kinderleeftijd. Deze chirurgie kan worden uitgevoerd door 
algemeen chirurgen. Later veranderde de Nederlandse Vereniging voor 
Heelkunde de leeftijdslimiet voor de à terme geboren kinderen van een 
week naar een maand. Vervolgens bracht de Nederlandse Vereniging van 
Anesthesiologen de richtlijn 'Anesthesie bij kinderen' uit, met het advies 
kinderen onder de leeftijd van een maand en prematuur geboren kinderen 
tot de leeftijd van 60 weken postconceptie te laten behandelen door 
kinderanesthesiologen.  

In hoofdstuk 2 wordt een analyse gepresenteerd van alle, in Nederland 
uitgevoerde, chirurgische ingrepen bij patiënten op de kinderleeftijd, over 
een periode van zes jaar. Van drie vaak gedane chirurgische ingrepen – 
de pyloromyotomie, de appendectomie en de inguinale herniotomie – 
wordt de verdeling van deze operaties tussen de universitaire 
kinderchirurgische centra en de algemene ziekenhuizen geëvalueerd. De 
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Chapter 9 90

zes kinderchirurgische universitaire centra in Nederland verrichtten 23% 
van het totale aantal chirurgische ingrepen bij kinderen. Van de 
pyloromyotomieën werd 52% in de kinderchirurgische centra verricht, van 
de appendectomieën 7% en van de herniotomieën 25%. Wij zagen wat 
betreft aantallen pyloromyotomieën een verschuiving in de 
kinderchirurgische centra van 40% in 1998 naar 60% in 2003. Deze 
verschuiving zou verklaard kunnen worden door de leeftijden in deze 
patiëntengroep en de adviezen die de Nederlandse Verenigingen voor 
Heelkunde en Anesthesiologie in 1996 hebben uitgebracht om de zeer 
jonge kinderen in kinderchirurgische centra te concentreren. 

Wanneer gespecialiseerde kinderchirurgische ingrepen daadwerkelijk in de 
zes kindercentra zouden worden verricht, en chirurgie bij kinderen in de 
algemene 'omringende' ziekenhuizen, dan zou een groter percentage van 
de genoemde ingrepen in de algemene ziekenhuizen kunnen worden 
verricht. Dientengevolge zou de werklast van de tertiaire centra 
verminderen en kunnen deze centra zich in toenemende mate 
concentreren op chirurgische procedures die een academische aanpak 
vergen.

Hoofdstuk 3 beschrijft de diagnostische meerwaarde van de echografie 
bij kinderen met acute buikklachten. Over een heel jaar werd echografie 
verricht bij kinderen die waren verwezen naar de spoedeisende hulp met 
acute buikklachten. De echografie werd echter alleen gedaan als de 
klachten korter dan twee weken bestonden en kinderen met buikklachten 
door een extra-abdominale oorzaak werden ook uitgesloten. Op basis van 
de anamnese, lichamelijk onderzoek en laboratoriumgegevens werd een 
klinische diagnose gesteld. Vervolgens werd echografie van het abdomen 
verricht, waarbij de echografist niet op de hoogte was van de klinische 
diagnose. De klinische en echografische diagnosebevindingen leidden tot 
de werkdiagnose. De definitieve diagnose werd gesteld op basis van 
histologisch onderzoek na operatie of op de klinische toestand bij ontslag. 
De klinische diagnose, werkdiagnose en definitieve diagnose werden met 
elkaar vergeleken om zo de sensitiviteit, de specificiteit en de positief 
voorspellende waarde van de echografie voor de diagnostiek bij acute 
buikklachten bij kinderen te bepalen. De sensitiviteit van de klinische 
bevindingen was 88% en de specificiteit 70%. De sensitiviteit van de 
echografie was 88% en de specificiteit 91%. De positief voorspellende 
waarde van de klinische bevindingen alleen was 69% en die van de 
combinatie van klinische en echografische bevindingen 88%. Echografie 
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Dankwoord100

Mijn paranimfen, M. Cramer en E.J.C. Vriens-Nieuwenhuis. Monique en 
Eline, al voordat de eerste letter op papier stond, wist ik dat ik jullie wilde 
vragen mijn paranimfen te zijn. Beide arts en zeer dierbare vriendinnen. 
Ik ben ongelooflijk blij dat jullie dit met zoveel enthousiasme hebben 
geaccepteerd en enorm trots om jullie aan mijn zijde te hebben op de dag 
van de verdediging.  

Jos, veel te veel achter de schermen, maar daarom niet minder aanwezig. 
Altijd een luisterend oor met daarop volgend jouw advies en hulp…. zelfs 
nu je eigen werkzaamheden alle aandacht en inzet vergen.  

Joke en Theo, lieve ouders. In de vierde klas van de middelbare school 
kon ik 'toch over' door de stap van gymnasium-� naar atheneum-A te 
maken. Jullie hebben mij geadviseerd, dat niet te doen en gymnasium-�
af te maken. Tijdens de studie geneeskunde hebben jullie vele weken op 
jullie tenen door het huis gelopen, als ik weer eens binnen een week de 
tentamenstof probeerde te bevatten. En niet te vergeten alle verhuizingen 
tijdens de studie en erna, steeds maar weer op komen draven met 
verhuiswagen en nieuwe gordijnen. Ik ben enorm dankbaar voor jullie 
continue hulp en advies. Ik heb ontzettend veel bewondering en 
waardering voor jullie. Het is vooral door jullie liefdevolle steun en 
doorzettingsvermogen, dat ik tot hier ben gekomen.  

Lieve Julia, mijn petekind, fantastisch, hoe je zo je best hebt gedaan om 
de tekeningen voor de omslag te maken. Het is een prachtige weergave 
van hoe jij, bijna 7 jaar oud, verschillende zaken met betrekking tot een 
ziekenhuis interpreteert. Daarnaast hoop ik dat wij nog vaak samen 'op 
pad' gaan.  
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Astra Zeneca 


