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Summay, conclusions enid reeomnaenda'tions 

Chapter 9 

SUMMARY, CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

'We should remember, however, that the surgeons who reporr moss of the resulls do 
n~tpel;rar~n mast ofthe hernia csepalrs. " 

*# 
Kjrk RM 1983 



Summary, conclusions and r@cammendakiarrs 

IN chapter 5: the principle of a large prepedtoneal smlesh repair is shown to be very 
effective. In a group of patients with complex recurrent inguinal hernias, rnostly 
bilateral recument and oflern repeated recurrent I?emias, treated with Stoppa's giant 
prosthetic reinhrcement of the visceral sac procedure, the recurrence rate after 4-9 
years is only 1%. Failures after this procedure generally occw early in tlze 
postoperative course, and Eire due to surgical teclznique. Because of the excellent. 
results, the ease ofthe procedure, and the low complication sate, GPRVS had become 
our operation of choice for any recurrent inguinal hernia. 

?"he anatomical study in clxapter 6 has demonstrated imgoirrmt features of h e  groin 
anatomy %om within'. Surgeons have not bcen familiar with the lapatoscopic pre- 
peritoneal view. For safe perforn~~mce of lapaoscopic inguinal hernia repair, 
howledge of the exacl location of arteries, veins and nerves is a prerequisite. The 
study demonstrates the superficial location1 and considerable variation in the course of 
the smaller sensory nerves (genitofemoral, lateral fernoral cutaneous, ilioinguinal) and 
the small blood vessels. The nerve in.juries that have beela associated with lapwoscopic 
hernia repair are ofien caused by hernia-s.taples. The study identifies areas where 
slaplles can be used with relatively safety. Nerve injuries can be prevented by avoiding 
the use of staples. 

The randomized trial in chapter 7 compares the Bassini-repair wid1 the 
transabdominal preperitoneal lapaoscopic repair for primacy inguinal hernia. At the 
time the study was started, the Basshni repair was still our standmd repair for primary 
inguinal hernia, as it was in the majority of 1)ulch surgical departments. Subsequently, 
reports of randomized trials, including our own (chapter 21, have established the 
superiority of the Shouldice repair, which should now be considered as khQ gold 

% 

standard of conventional repair against which any new methad should be ~otnpared. - 

Laparoscopic hernia repair is a safe operation, which has obvious advantages ovcr 
the Bassini repair regarding pain, analgesia use, resumption of activities, and 
recurrence rate. The recurrence rate is 6.1% for the laparoscopiic repair and 2 1.4% for 
tlx Bassini repair after a mean follow-up period of 2 yew. The dxceptionally high 
recumence rate afller a Bassini rcpair is difficult to explain. The Lase of absorbable 
suture inaterial may he one of the reasons. Disadvantages of the Iaparo~capic repair 
are the technical dilliculty of the procedure and d ~ e  longer operating time. 

The randomized trial in chapter 8 has compared the open preperitoneal mesh repair 
(Stoppa" giant prcrslhelic reinforcement of he visccral sac) with the laparoscogic B transabdominal preperitoneal mesh repair 1~ recurrent inguinal hernia. Although the 
lapasoscapic repair has the benefits of a less invasive repair with regard to 
postoperative pain and activity resumption, the potential h r  technical failure is higher. 
This is reflected in the recurrence rates of I .9% for the open rcpair, and 12.5% for the 





Slumrnav, cicvncluslons artd ree:ommendat~ions 

The studies in this thesis reflect the pmctice olf inguinal hernia repair in issr wcadenlic 
surgical department over a period of 15 y e m .  This practice has been subject to 
change, and this is reflected in differences in set-up of the trials. Whereas in the early 
eighties the distinction between direct and indirect hernias strongly influenced d ~ e  
design of the trial, it was of no importance in the more recent trials. l'lze slaort-term 
results of the early trial had shown no advantage of the Shouldice repair, md therefore 
the Bassinri remained the standard repair. O~lly recently k has become clew that the 
Shouldice repair has better long-term results, and should have become the stastdaard 
repair. Tile subcutaneous transposition of the spermatic cord that was performed in the 
Bassini-Stetten repair in the early eighties was no longer considered essential in the 
Bassii~i repair in the nineties. Conventional repairs in the eighties were perfamed with 
nan-absorbable sutures (nylon). Because of tlae occasional clilronic wound probleins 
associated with the use of nylon sutures, it became practice to perform the repair with 
absorbable sutures (polyglactin). Of considerable interest, and somewhat contradictory 
to the previous, is the gradual increase in the use of non-absorbable prosthetic mesh. 
When introduced in our depastn~ent in the mid-eighties, i t  was strictly resewed for 
patients with bilateral, multiple recurrent inguinal hernia. Because of its succes in this 
group of patients, the indicatioris for the use of mesh were expanded to include all 
recurrent inguinal hernias. 'The n~ost recent trend is to use prostl~eljc mesh for prin~ary 
inguinal hernia repair. 

The definition of a recurrent hernia that is used throughout the previous chapters is 
that of any symptomatic or asynaptomatic defect in tbc abdominal wall with herniation 
of abdominal contents, exacerbated by a Valsalva manoeuvre. This includes the small 
asymptoanatic hernias discovered during follow-up by physical examination, somc of 
which may never require n repair. 'l'he recurrence rates obtained with this dcfinidion 
may be slightly higher than clinically relevant. However, every other definition would ." 
involve a subjective decision on which llernia requires a repair and wlzicll hernia can 
be left alone, and could be a source oS bias fiom the p u t  ofthe examining surgeon. 



Summary 

The aim of this thesis is to determine how the results of inguinal hernia repair can be 
improved. l%erefore we evaluat~e and compare swgical techniques of inguinal hernia 
repair based on Eassini's concept of suturing the musculo-aponewo'tic edges of the 
posterior inguinal wall defect, techniques biased on the more recent concept of a 
preperitoneal prosthetic mesh, and techniques using minimally invasive surgical 
technology. 

The randomized trial in chapter 2 shows that the long-term (32-  15 yr] recurrence rate 
a f  cr repair of an inpinall hernia with a deficient posterior wall is significantly lower 
with the Shouldice repair (15%) than with the Bassiazi-Stetten repair (32%). However, 
a 15% recurrence rate for the Shouldice repair is higher than what is usually reported. 
It is well known that reported recurrence rates are not only influenced by surgical 
expertise and nrethod of repair, but also by the length and method of follow-up. With a 
physical examination in 80% of remaining patients after a follow-up period of 12 - 15 
years, the results of our study are probably close to reality. 

There is no difference in recurrence rates of a Bassini-Stetten repair and a high 
ligation and ring nmowing for the indirect hernia with a firm posterior wall. The 
recurrence rates in both treatment a m s  are unacceptably high (33%). They are not 
different from tlae results for the Bassini-Stetten repair of a hernia with a weak 
posterior wall (32%). These findings support the view that the adult inguinal hernia, 
direct or indirect, is the resullt of a weakening of the supporting structures in the gain,  
the transvet-sus abdominus aponeurosisJtr~nsversalis hscia layer. 

In all treatment arms, there is a continuing risk for recurrence. Seventy-three per 
cent of the recurrences have occurred more than 2 years after the operation. AIP this 
again suggests a detesioratiol? ofthe groin structures as an etiological factor for hernia. 

Although the Sbouldicc repair has the best results, all three conventional repairs 
[lave high long-term recurrence r~tes .  

161 chapter 3, hi l  is slhown that, in a pig model for Paparoscopic preperitoneal hernia 
repair, a rnultifilamenfi. polypropylene mesh induces mere foreign body gimt cell 
reaction than a monafilnn~ent polypropylene rnesla. In chapter 4, this foreign body 
glmt cell reaction is shown to increase until the third week after implantation. 
Thereafter, it galdually decreases, and at six months, it persists at half the maximal 
level at 3 weeks. 

The clinical tclevance of a continuing law level of foreign body reaction remains 
to be established. There are no reports suggesting any adverse long te rn  effects of 
polypropylene sutures or meshes, despite its extensive worldwide use in clinical 
practice since 1962. l'herefore, the chances of any serious adverse long term effects 
must be very low. 



Chapter 9 

lapasloscopiu: repair after a mean follow-up period of 21 months. With regard to 
recurrence rates, the open preperilosueal mesh repair remains the best repair. 







Ghapter 10 

SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANEEV'ELIW~GEN 





De onderzoeken die de basis vomea voor dit proefschriN bestrijken een perinde vuri 
ruim 15 jaar. De chirurgische praktijkvoering in een acoidemisd~e afdeling is in een 
dergelijke periode uiteraard aan vemderirrg onderhevig, en dit is terug te vinden i11 de 
opzet van de verschillende trials. In, het begin van de jaren tachtig Iiad het. aniderscheid 
tussen een laterale en een ~nediale breuk nog een belasrgri~ke invloed op het design van 
de trial, terwijl dit in de latere trials geen enkele rol speelde. De korte temijmesuharen 
vm de eerste trial toonden geen belmgrij~ke verschillen en damom bleef het herstel 
volgens Bassini de staldaarei. Later is duidelijk geworden dat helt Sl~oulldice herstel 
betere Iwge termijnresultaten heeit, en dat dit het nieuwe stmdaiadhers(e1 had moeten 
worden. Het subcutaan plaatsen van de hni~uli1s in de Beassini-Sletten operatie van 
begin jaren tachtig werd Bater, met de Bassiniplastilek, niet naeen uitgevoerd. Niet 
conventioneel herstel werd in her begin van de jaren tachtig uitgevoerd met niet- 
resorbeerbaar hechtmatesiaal (ny Ion). Het gebmik van uixylan was gemsaciieerd met een 
klein percentage chronische wondproblemen, en later werd het conventieneel herstel 
stmdaard uitgevoerd met resorbeerbaar heclutniateriaal (polyglsictine]. Ysun be8mg is 
verder het toenemend gebruik van niet-resorbeerbare kuruststofprothesen i11 deze 
periode. Vanaf het midden van de jaren tachtig worden deze gebruikt voor hel I-~ersrel 
van liesbreuken. Initieel werd het gebruik van kunststofprathesen voorbehouden voor 
patienten nnet beideirzî~dse herliaalde recidlefbreuken. Dit bleek erg succesvol en de 
indicatie werd uitgebreid naar alle recidieibreuken. Recent is er een trend om ook 
primaire breuken met kunststoQrothesen te herskelle~z. 

De in dit proefsch-ift gehanteerde definitie van een recidiefiernia is deze van elk 
symptomatisch of asymptornaitisch defect in de buikwand mes hemintie van 
abdominale inhoud, roenemend met een Valsalva-manoeuvre. Met deze definitie 
worden ook de kleine asyrnptomatische recidieven meegerekend, die tijdens een 
fo'ollow-up ondcrsoek gevonden worden. Sorniinìgc van de op dete ia-i~nier antdakte b 

breuken hoeven wellicht nooit hersteld te wordei?, en de recidiefpercentages gebaseerd 
op de bovenstaaride definitie zijn dan ook iets Ozoger daii de klinlsc1.i rchevante 
recidiefpercentages. Om dit te verinijden zou de onderzoekende arts telkens eeiz 
uitspraak moeten doen over de wenselijkheid en/ol'noodzakeliijkheid van een operatief 
ingrijpen bij een vastgestelide recidiefl~ernia. Dit is uiteraard ;een erg subjectieve 
beslissiilg, en om deze reden is in dit proefschrifl de eerdilergenoemde mime definitie 
gehanteerd. 



Het doel van dit proefschriff is te onderzoeken hoe de resultaten van liesbreu&erstel 
kunmcn worden verbeterd. Hiervoor worden versxvhillende heelkundige tectmieken van 
liesbreukherstel geEvalueerd en vergeleken. Behandeld worden: technieken gebaseerd 
op het concept wal Bassini waarbij het defect in de achterwand van het lieskariaal 
geslorcn wordt door heir aan elkmr Ireehten van rnusculo-apcrnewotische structuren, 
technieken gebaseed op het meer recente concept van de preperitoneale kunststof- 
prothese, en mlnlmiml-invasieve technieken. 

Uit het gerandomiseende onderzoek in hoafelstuk 2 blijkt dat het lange-termijn 
recidiefperleentage (12-15 jaar) na het herstel van een liesbreuk met een insuffrciente 
achterwand significant lager is na een Shouldiee-plastiek ( l  5%) dan na een Bassini- 
Stctten plastiek (32%). Het recicliefpercenhge van 15% ma een Shouldice herstel is 
hoger dam1 wat doorgaans gerlzpoppofleerd wordt. IiecidieQescentages worden niet alleen 
beïnvloed door cliirurgieche techniek en expertise, maar ook door de lengte en de 
kwaliteit van de follow-up. Met eeii lichamelijk onderzoek in 80% van de beschikbare 
palidilten na leen .Ecillow-up duur van 12 tot 15 jaar, zullen de resultaten van ons 
oirdeirzoek de rek% situatie goed benaderen. 

Er is geen verschil in recidiefpercenlages tussen een Bassini-Stetten herstel en een 
hoge breukzakresectie nret anulusvernazlwing voor de laterale breuk met een stevige 
achterwand. Dit recidiefpercentages van 33% is onacceptabel hoog, en, verschilt 
nauwelijks van de 32% recidieven na Bassini-Stetten voor de breuk met een verzwakte 
axvhrerwlziid. Deze bevindingen ondersteunen het idee dat zowel de mediale als de 
laterale liesbreuk bij de volwassene veroorzaaki wordt door een verzwakking van de 
steungevende weefsels in I~ct liesgebied, de aponeurose van de rnusculus transversus 
nbdorninus ei1 de fascia f.ra~.isvcrsalis. 

111 cl  k van cl@; vier armesi val? de trial is er een blijverid risico op recidief. Het blijkt 
clal 73% vun alle recidieven onilslaa~~ ~i-in mcer dan 2 jaar na de operatie. Ook deze 
bevinding oiiiderstcriiit de hypothese van weefselverzwakking als een belangrijke 
etiologisclic hctor voor het ontstaan van liesbreiiken. 

De ineest opvallende bevindailig van hei onderzoek is dal de resultaten van alle drie 
onderzocl.rte conveiilionele beJliandelnierl~oden teleurstellend zijn, ook al heeft het 
Sho~ildice-herstel de laagste recidief percentages. 

En Iioofdstuk 3 wordt in een dierrriodel voor laparoscopisch preperitoneaal Ilesbreuk- 
herstcl azriigctoanid dat ecti n~ultifilaraienl polyprapyleen prothese meer vreemd- 
lichnain reuscelrealctie opwekt dan een monofilan~ent polypropyleen prothese. In 
hoofclsitiik 4 word1 aangetoond dat deze vreemd-lichaam reuscelreaktie dn de eerste 
drie weken na irnplanlatie toeriecmt, en daarna geleidelijk daalt. Na B maanden is deze 
reactie gedaald tiril de henfl vaia I-iet inaximale niveau op 3 weken. 



De klinische relevantie van een persisterende vreemd-lichaam reactie is nog niet 
duidelijk. Ondanks het wereldwijd gebruik op grote schaal sinds 1962 zijtl er rot 
dusverre geen aanwijzingen voor nadelige lange-termijn etTeclen van polyprrtpyleen 
hechtmateriaal en prothesen. IIieruit kunnen we concluderen dat het risico op ernstige 
nadelige effecten bijzonder hein is. 

IR hoofdstuk 5 wordt de degelijkheid aangetoond van hd principe van liesbreuk- 
herstel met een grote preperitoneale kunsiastolFprc~these. In een groep patiëciten inlet 
complexe reeidiefbreuken - beiderzijdse recidieven en herhaalde recidiafbreukera - 
bedraagt het reeidiefpercentaige 4 tot 9 Jlaar na de ingreep slechts 1%. De zeldzame 
recidieven na deze operatie volgens Sioppa (of giant prosthetic reinforcement of &e 
visceral sac) treden meestal op kort na de operatie, en berusten op ehimrgisch- 
technische fouten. Oniwilie van de uitstekende resultden, de relatieve eenvoud van de 
procedure en de lage kans op complicaties is de operatie volgens Sioppa 011ze 
voorkeursoperatie voor de recidiefbreuk. 

De anatomische studie in hoofdstuk 6 benadrukt belangrijke aspecten van de 
anatomie val? de liesregio van "binnen uit: Het 1ap;;asoscopischc zicht op de pse- 
peritoneale regio is de meeste chirurgen ixinder goed bekend. KernPS van de exacte 
ligging van arteriën, venen en zenuwen is absoluut noodzakelijk voor het veilig 
uitvoeren van een laparoscopische liesbreukoperatie. In de studie wordt aanangeaoand 
dat de kleinere bloedvaten en vooral de sensibele zenuwen (n. genitofernoriills, n. 
cutaneus femorPs lateralis, ir. ilioinguinalis) wij oppervlailikig liggen en een variabel 
verloop k~rnnen hebben. Dc zenuwletsels die 'beschreven zijn bij laparoscopisch 
liesbreukherslel warden vaak veroorzaakt door het gebruik van de zgn. hernia-staplies 
om de pronhese te fixeren. In de anatomische studie worden zones beschreven waar 
dere lrcrnia-staples relatief veilig gebruikt kunilen worden. Met aantal zenuwlelsels 
kan beperkt wordcri door de hernia-staples heleinael niet re gebruiken. 

Het gerandomiseerde onderzoek 111 hoofdstuk T vergelijkt hel Bassini-herstel met ket 
transabdominaal preperitoneaal laparoscopisch l~erstel voor de behandeling van de 
primaire liesbreuk. Zoals in de mceste chirurgische afdelingen in W6dcrlmd was de 
standaard-techniek voor primair liesbreukherstel ook bij ons nog steeds de Bassini- 
operatie. Later is aangetoond daar verschililende geraindomiseerde onderzoeken, 
waaronder ons eigen onderzoek beschreven in hoofd~tuk 2, dat het herstel volgeris 
Shouildice het beste conventionele herstel is, de gouden standaard waarmee elke 
nieuwe metliode ~ n o d  vergeleken worden. 

E,aparascopisch herstel is veilig, en heeft u ordelen ten opzicht van het Bassini- P 
herstel Inel betrekking tot pastoperatieve pijn";.-analgetica-gebmjk* hervatting van de 
normale activiteiten, en recidieven. Het recidie~ercenilage na een foIOIIow-21p duur van 
gemiddeld 2 jaar bedsaagí 6,1% voor het lapwoscopiscln herstel en 21,4% voor het 
Bassini-lrerstel. Het eiitzcanderlijk hoge recidicfpercentage na de Bassiniplastilek is 



moeilijk te verklaren. Het gebruik van resarbeesbmr hechtmateriaal zou één van de 
redmien kunnen zmjn. De nadelen van het Eaparoscopiscch herstel liggen in de 
teclrnische mioeilUkheidsgn~d van de operatieve procedure, en de langere operatietijd 
die hiervoor nodig is. 

I-lel gerandonriseerde onderzoek in haofd~fuk 8 vergelijkt ket open preperitoneiral 
prosthetische herstel volgens SSzoppsr met het laparoscopische hansabdominaal 
preperitoneaal prosthetisch herstel voor de behandeling van de aecidiefliesbreuk. Het 
laparoscopisch berstel heeft ook hier de voordelen vara de minimaal invasieve 
technieken met betrekking tot postoperatieve pijn en activiteitenhemauing. De kans op 
recidieven door operatief-technische fouten is echter hoger bij de laparoscopische 
operatie. Na cen gemiddelde follow-up duur van 21 maanden bedragen de 
rccidiefpercei~tages l,9% voor het open herstel en 12,5% voor het laparoscopische 
herstel, Wal reeidiefpercentages betreft blije het open preperitoneale herstel met een 
Ecunstcifprsihese de beste operaitietechniek. 



Samenvattitig~, conclusies en eiankv@lrngli~?~r 

Conclusies en aanbevelingen 

Convenlianeel liesbreufierstel is gebaseerd op l.iet concept vm B~assini wambij het 
defect in de a c h t e ~ ~ s m d  van hel lieskanadl gesloten wordt doer het aan elkaar l~ect~ten 
van de musculo-aponeurotische structuren. De recidielpcrcentages van deze conven- 
tionele liesbreukoperaties zi.jn teleurstellend hoog. De plastiek volgens Shouldice Ss 
het beste conventionele herstel, tliaar' ook hierbij zijn de recidie@ercentages op h i g e  
termijn aanzienlijk. Binnen onze eigen chinirgische afdeling bedroeg het 
recidiefpercentage 12-15 jaar na de operatie meer dan 110%. Het Bassinl herstel, de 
traditionele operatie, zou tiiet tiieer uitgevoerd magen worden oniwillle van hel 
inacceptabel hoge recidief percentage. 

De traditionele iiudeling in mediale en laterale liesbreuken heeft geen klinisch belarag. 
In tegenstelling tor de liesbreuk bij een kind, is een laterale liesbreuk bij een 
volwassene niet adequaat behandeld met een hoge breukzakresektie. Liesbreuken bij 
kinderen en vo!wassenen moeten beschouwd worden als verschillende aandoeningen, 
met een verschil lende etiologie. Bij l.iel kind wardt een liesbreuk veroorza~h door een 
persisterende processus vagil~alis. Wij de volwassene dadarentegen ligt de oorzaak in 
eesa verzwakking van de steungevende weefsels In het liesgebied, de aiponeurose vmm 
de rnusculus transversus abdominvs en de fascia transversalis. Bij een volwassene 
moet dan ook steeds de gehele achterwand hersteld ofverstevigd worden, ongeacht lnet 
type van de breuk. Na een converiitiotieel herstel is er, omwille van de verdere 
verzwakking van de steungevende weefsels, een blijvend risico op een recidlefbreuk. 

Met de operatie vialgens Stoppa, waarbij een grote preperitoileaPe kunstsilofi 
prothese over de binnenkant van het buikwanddefect aangebracht wordt, zi-in rceidie- 
ven seldzaann, en dit zelfs bij de i~ioeiii~kste liesbreuken. De intra-abdominale druk, 
die I-ierniatie bevordert, wordt bij deze techniek gehniikt onn de grote kunslstofpro~hcslr 
ap zijn plaats te houden. Op de7e nnanier is de buikwand blijvcnd Iierstceld. Recente 
ku~is~stofprathesen~ateria~en zoals polypropyliren, polyester and e-PTFE zijn veilig en 
betrouwbaar. Polypropylecn is bljzoilder resistent tegen infectie, en de prothesen 
worden reeds sedert 1962 uitgebreid gebruikt voor IicsbrcukJnersXel. Omwille vain deoc 
redenen gaat onze voorkeur uit naar dit matcria~l. 

Laparoscopischa liesbreuklierstel is gebaseerd op l-iea. principe van de preperitoneale 
kisnstsrafprothese. Het laparoscopisch herdel is minder invasiei dan het open herstel, 
en \,croorzaalnt mililder wniidprobleinerr. Patienten I~ebben minder postoperatieve pi-jn, 
en bet postoperatieve herstel is sneller. B-Iet laparoscopisch liesbreukherstel is geen 
eenvaeidige opesalie. ei1 vereist een uitgefproken laparescopische vaardigheid. 
Hierdoor is in de beginperiode dat een chirurg deze operaties uitvoert de kans op 
recidieven door iechnische fouten hoger, en is ook dl: operatieduur Uangcr. Na deze 
zogenaamde 'Iearning ~mnire' kunnen recidiefpercerrtages behaald worden wan 5% of 
niiinder, en is de operatleduur vergelijkbaar rncl die wan een conventioneel herstel. 



Voor ~himrgen rik laparoscopisch liesbreukherstel willen uitvoeren gelden de 
volgende aanbevelingen: een goede training ini &aparoscopisch liesbreuhesstel, goede 
na-~ciontroles door lichamelijk onderzoek bij de eerste 25-50 patienten, en heroperatie 
van de recidieven om de oorzaak wan hel technisch falen te achterhalen. 

Elke discussie over liesbreukher~tel is onvolledig zonden. een bespreking van de 
zogenaamde "rension-free repairs', waarwan de Li~htensteinplastiek de belangrijkste is. 
Bij deze plastiek wordt, via cen liesincisie, het defect in de achterwand bedekt door 
een k~mststafpuothesie. I-Iet is een eenvoudige operatie, die goed onder lokale 
anesthesie uitgevoerd kan worden. De korte termijnresulhen zijn bijzonder goed, 
maar dc lange termijnresultaten zijin nog niet voldoende geEvalueerd. Wanneer deze 
vergelijkbasnr zouden zijn met de resultaten vain de preperitoneaal geplaatste 
kunsutofprothesen, dan wordt deze operatie volgens Lichtenisrein een bijzonder 
aantrekkelijke alternatief. 

Dc cl~irurg die een patient met een liesbreuk wil behandelen, heeft de keuze uit vier 
soorten ingrepen: een conventionele ingreep van het Shornldlce-type, een anterieur 
'tension-fi-ec' operatie, een laparoscopische operatie, en een open preperitoneaal 
operatie van het Stoppa-type. De Stoppa ingreep is zonder twijfel te verkiezen voor de 
ingewikkelde, moeili.jke breuken zoals grote scrotaalbreuken, beiderzijdse grote 
breuken, en liesbreuken in combinatie met littekenbreuken. Recidiefi~boeuken worden 
het best hersteld mei een kwnslstofpr~these. Voor alle andere liesbreuken moeten de 
voor- en nadelen van de verschillende nrethodes met de patiënt besproken worden. 
Uiteindelijk moet een herstel gekozen worden, rekening houdend met de voorkeur en 
vewachtingen van de patiënt, en de voorkeur, ervaring en handigheid van de chirurg. 

Hen doel vara. dit paocfschriil was te onderzoeken hoe de resultaten van liesbreukherstd 
kunnen worden verbeterd. Aangetoond is dat operatieteclinieken waarbij 
prepedtoricale k~unststofprothese~~~ gebruikt worden beduidend lagere recidief- 
percentages hebben dan de conventionele operaties via antierieure weg waarbij geen 
prothesen gebruikt worden. Elel leparoscopisch IiesbreuWaerstel Is een technisch 
moeilijke opertitie. maar biedt de pali21it de voordelen eigen aan minimaal invasieve 
cliir~nrgic. 011-1 ioptitnale resultaten te bekomen moet de operatie uitgevoerd worden 
door chirt~rgerr mei ervaring in laparoscopische technieken. 




