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Samenvatting

Het onderwerp ‘buikwandpijnsyndromen’, waaronder het ‘anterior cutaneous nerve 
entrapment syndrome’ (ACNES) heeft nooit de aandacht gekregen die het eigenlijk 
verdient. In de afgelopen eeuw is er toch af en toe vanuit verschillende disciplines en 
landen gepubliceerd over dit syndroom1-8. Helaas heeft dit beperkt aantal studies niet 
geleid tot een voldoende kennisniveau omtrent buikwandpijnsyndromen. Een enquête 
onder Nederlandse chirurgen (n=425) en chirurgen in opleiding (n=82, 35% respons 
ratio) in 2006 toonde bijvoorbeeld aan dat 85% van de ondervraagden niet bekend was 
met dit pijnsyndroom. Van de chirurgen met >10 jaar ervaring gaf slechts 18% aan ooit 
geconfronteerd te zijn geweest met een buikwandpijnsyndroom zoals ACNES. Ook 
was slechts 9% van de chirurgen-in-opleiding bekend met de symptomen hiervan7. 
Deze percentages zijn onacceptabel laag, ook al omdat patiënten met deze klachten 
vaak worden verwezen naar een chirurg. Het vermoeden is dat kennis bij andere, niet 
chirurgische, specialismen mogelijk nog beperkter is.

ACNES is een typisch neuropatisch pijnsyndroom dat is geassocieerd met een 
hoog pijnniveau, waardoor de meeste patiënten medische hulp zullen zoeken. Als de 
geconsulteerde arts het syndroom niet herkend (gezien het bovenstaande niet ondenkbaar), 
worden vaak onnodige en kostbare diagnostische onderzoeken verricht op verzoek van 
huisartsen en medisch specialisten6, 9. Eén studie toonde aan dat er niet minder dan 418 
diagnostische procedures waren uitgevoerd bij 100 buikwandpijnpatienten10. Een ander 
onderzoek uit 1994 liet zien dat de work-up van een buikwandpijn-patiënt gemiddeld 
US$ 680 kostte5. Een derde onderzoek uit 2001 toonde aan dat een bedrag van maar liefst 
US$ 6727 per patiënt werd uitgegeven aan (uiteindelijk) niet bijdragend diagnostisch 
onderzoek en ziekenhuiskosten vóórdat de juiste buikwandpijn gerelateerde diagnose 
werd gesteld11. Deze onderzoeken tonen onafhankelijk van elkaar aan dat de economische 
belasting van diagnostische entiteiten, zoals uitgevoerd voor ACNES, substantieel is.

In de huidige medische praktijk met een bijna ongelimiteerde toegang tot diagnostische 
middelen, lijkt de rol van een gedegen lichamelijk onderzoek minder belangrijk te zijn 
geworden. Een buikwandpijnsyndroom zoals ACNES is echter juist een typisch voorbeeld 
van een klinisch syndroom, dat moet worden vastgesteld op basis van de bevindingen 
uit een gedegen anamnese en lichamelijk onderzoek. ACNES-patiënten hebben een 

karakteristiek verhaal van een continu scherpe of brandende pijn, die in bepaalde situaties 
of houdingen toeneemt12, 13. Het gebied van de maximale pijn is normaliter zeer plaatselijk 
en bevindt zich binnen laterale grenzen van de musculus rectus abdominis. De pijn is 
vaak op een acuut moment ontstaan, na bijvoorbeeld een operatie, een zwangerschap, 
sportbeoefening of een onverwachte beweging. Echter, in ongeveer de helft van de 
patiënten kan de oorzaak niet goed achterhaald worden12. Specifieke houdingen en 
lichamelijke activiteit kunnen de klachten verder uitlokken. Ook kunnen symptomen 
die een orgaan-gerelateerd probleem doen vermoeden (misselijkheid, opgeblazen gevoel, 
obstipatie, etc.), voorkomen.

ACNES is dus bij uitstek een typisch klinisch syndroom, waarbij het lichamelijk 
onderzoek cruciaal is voor de diagnose. Er is sprake van een pijnlijk gebiedje in de buik 
met een klein maximaal pijnpunt (<2 cm2, ‘top van een vinger’) binnen de grenzen van 
de rectus abdominis spier. De pijn neemt toe op het moment dat de onderzoeker het 
maximale pijnpunt palpeert terwijl de patiënt de buikspieren aanspant (Carnett’s test). 
Sensibiliteitsstoornissen rondom het pijnpunt zijn vaak aanwezig. De zogeheten ‘pinch 
test’, waarbij een kleine huidplooi ter hoogte van het pijnpunt tussen duim en wijsvinger 
wordt vastgepakt, veroorzaakt vaak een vervelende pijnsensatie vergeleken met de niet 
aangedane zijde. Als de diagnose ACNES waarschijnlijk wordt geacht, kan infiltratie 
van de buikwand met lidocaïne of bupivacaïne worden overwogen om de diagnose te 
bevestigen. Een serie van 2 of 3 injecties (vaak met 1-2 weken tussenpozen) is blijvend 
effectief bij ongeveer 1/3e van de ACNES-patienten12, 13. De tweede behandelstap bij 
patiënten die niet blijvend gunstig reageren op injecties is een chirurgische neurectomie, 
die bij ongeveer 2/3e van de overgebleven patiënten effectief is. Dit behandelprotocol 
heeft geleid tot een totaal succespercentage van ongeveer 80% bij 139 ACNES patiënten 
met een mediane follow up van 18 maanden12. Hoofdstuk 1 (chapter 1) geeft een meer 
gedetailleerde omschrijving van achtergrond, diagnose en behandeling van ACNES.

Het eerste hoofdthema van dit proefschrift is gericht op het bestuderen van de 
epidemiologie en de economische impact van ACNES. Patiënten waarbij een ‘diagnose 
per exclusionem’ zoals het prikkelbare darmsyndroom (PDS) werd vastgesteld of 
vermoed, lijden mogelijk aan een buikwandsyndroom zoals ACNES, hetgeen tot dan toe 
over het hoofd is gezien. Een PDS populatie is heterogeen en bevat een grote variëteit 
aan symptomen en klachten. Volgens de Rome III criteria is de diagnose PDS gebaseerd 
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op een combinatie van klachten, zonder de aanwezigheid van structurele anatomische 
afwijkingen. Verrassend genoeg zijn er geen bevindingen uit het lichamelijk onderzoek 
opgenomen in de Rome III criteria. Volgens de definitie moeten PDS patiënten ten 
minste 3 dagen per maand in de afgelopen 3 maanden buikpijnklachten rapporteren. 
De diagnose PDS kan worden gesteld als er aan 2 of meer van de volgende criteria 
wordt voldaan. De buikpijnklachten ontstaan met een verandering in frequentie en/
of consistentie van de ontlasting, waarbij de klachten verminderen na stoelgang14. De 
hypothese in het huidige proefschrift is dat sommige ACNES patiënten mogelijk onjuist 
als PDS zijn gediagnosticeerd, aangezien PDS en ACNES overeenkomstige symptomen 
kunnen hebben. In hoofdstuk 2 (chapter 2) worden ontwikkeling en validatie van een 
vragenlijst beschreven, die in potentie onderscheid kan maken tussen patiënten met 
ACNES en PDS. Een simpele lijst van 18 vragen (0 – 18 punten) blijkt een sensitiviteit 
van 0.94 te hebben, gecombineerd met een specificiteit van 0.92 bij een afkapwaarde van 
10 punten. Deze vragenlijst kan dus effectief beide patiëntengroepen onderscheiden. 

De studie die wordt beschreven in hoofdstuk 3 (chapter 3) laat zien dat ACNES-
patiënten inderdaad onterecht gediagnosticeerd kunnen worden met een functionele 
buikpijndiagnose zoals PDS. Vier Nederlandse huisartsen die niet van het bestaan van 
ACNES afwisten werden geselecteerd in deze cross-sectionele analyse. 535 patiënten 
ouder dan 18 jaar die in deze praktijken waren geregistreerd met een functionele 
buikpijndiagnose werden benaderd om de ontwikkelde 18 item vragenlijst in te vullen. 
Van de 167 symptomatische respondenten scoorden 18 individuen boven de vastgestelde 
afkapwaarde van 10 punten, en hadden dus mogelijk een buikwandpijnsyndroom. 
Zij ondergingen een diagnostische evaluatie bestaande uit anamnese en lichamelijk 
onderzoek om tot een definitieve diagnose te komen. De helft van deze patiënten (n=9) 
bleek inderdaad een buikwandpijnsyndroom te hebben, en 6 hiervan voldeden aan de 
kenmerken van ACNES, hetgeen overeenkomt met een prevalentie van 3.6% (95% CI, 
1.7–7.6) binnen de onderzochte prikkelbare–darm-populatie. Gebaseerd op de geschatte 
prevalentie van PDS (Nederlands Huisartsen Genootschap), zoekt in Nederland ongeveer 
een half miljoen mensen met PDS medische hulp voor hun buikpijnklachten. Op basis 
van deze aanname is het mogelijk dat zo’n 20 duizend individuen, bij wie eigenlijk de 
diagnose PDS is gesteld, in werkelijkheid lijden aan ACNES (95% CI, 9.500 – 42.000). 
De totale aantallen ACNES-patiënten in huisartsenpraktijken in het algemeen zijn 
mogelijkerwijs nog hoger, aangezien bij deze studie alleen is gekeken binnen de PDS 

populatie en niet bij andere (buik)pijn-patiënten. Resultaten in deze studie kunnen een 
eyeopener voor huisartsen zijn.

Het doel van de observationele studie van hoofdstuk 4 (chapter 4) is om een indruk te 
krijgen van de incidentie van ACNES op de spoedeisende hulp (SEH) van een Nederlands 
opleidingsziekenhuis. Samen met de verkregen incidentiecijfers van patiënten die werden 
geëvalueerd op de chirurgische polikliniek kan zo een algemene incidentie worden bepaald. 
Eerst werden patiënten die de SEH van Máxima Medisch Centrum (MMC) in 2011 of 
2012 bezochten met de zoektermen ‘ACNES’ ‘intercostaalneuralgie’ en ‘buikwandpijn’ 
geïdentificeerd. Dossiers van potentiële patiënten die binnen het adherentiegebied 
van het ziekenhuis woonden, werden beoordeeld op de aanwezigheid van ACNES 
aan de hand van bestaande en geaccepteerde criteria van anamnese en lichamelijk 
onderzoek. De ziekte-incidentie kon vervolgens worden bepaald aan de hand van het 
eigen MMC-adherentiegebied met de daarbij behorende patiëntaantallen. De incidentie 
van ACNES-patiënten die in het daaropvolgende jaar (2013) via de polikliniek werden 
gediagnosticeerd, werd op een gelijke wijze berekend. Gedurende de studieperiode van 
2 jaar, werd bij 88 patiënten binnen het adherentiegebied van MMC na een SEH-bezoek 
de diagnose ACNES gesteld, hetgeen neerkomt op een jaarincidentie van 22/100.000. Dit 
betekent dat ongeveer 1 ACNES diagnose wordt gesteld per 50 patiënten die zich met 
acute buikpijn melden op de SEH. Hiernaast kon over 2013 een 35/100.000 jaarincidentie 
worden bepaald van ACNES patiënten die via de polikliniek werden geëvalueerd. Het 
combineren van deze twee incidentiematen leidt tot een totale ACNES incidentie van 
1:1.800 per jaar in de algemene populatie.

Eerdere studies hebben de hoge diagnostische kosten bij ACNES-patiënten al onder 
de aandacht gebracht. Deze onderzoeken dateren echter van decennia geleden en zijn 
uitgevoerd in buitenlandse gezondheidssystemen. Een analyse van directe medische en 
indirecte productiviteitskosten in het jaar voorafgaande aan de diagnose in een ACNES-
populatie wordt beschreven in hoofdstuk 5 (chapter 5). Patiënten die van buiten het 
adherentiegebied van MMC kwamen en waarbij de diagnose ACNES in MMC werd 
gesteld tussen september 2012 en augustus 2014 waren geschikt voor studiedeelname. 
De onderzoekspersonen werden verzocht een medische consumptie vragenlijst (iMCQ) 
en een productiviteitsvragenlijst (iPCQ) in te vullen. De aantallen uit de zorgconsumptie 
vragenlijst werden vermenigvuldigd met de kostprijs per eenheid, om zo de diagnostische 



Samenvatting (Dutch summary)

173

11

172

11

Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome / Epidemiology and surgical management

en therapeutische kosten te kunnen berekenen. Productiviteitsverliezen werden 
gecalculeerd door kosten van absentie, productiviteitsverlies zonder absentie en verlies 
van onbetaalde arbeid bij elkaar op te tellen. 94 patiënten voldeden aan de studiecriteria 
(vrouw n=74, 79%; gemiddelde leeftijd 41 jaar, SD 17). Totaal berekende kosten van 
zorgconsumptie kwamen neer op gemiddeld €5,400 per patiënt. Extrapolatie naar de totale 
klachtenduur voordat de diagnose werd gesteld (mediaan ongeveer 4 jaar), leidde tot een 
gemiddelde van €16,600 aan directe zorgkosten per patiënt. De productiviteitsverliezen 
werden berekend op €13,800 per patiënt in het jaar vóórdat de diagnose werd gesteld. 
Deze calculaties leiden tot een totaal van €19,200 aan kosten in het jaar vóór de diagnose 
ACNES per patiënt. Concluderend kan gesteld worden dat ACNES-patiënten een hoge 
zorgconsumptie en veel productiviteitsverliezen vertonen in het jaar voorafgaand aan 
de diagnose. Eerdere herkenning van dit syndroom zal deze kosten waarschijnlijk sterk 
verminderen.

Het tweede hoofdonderwerp van dit proefschrift betreft de chirurgische behandeling 
van ACNES. Hoewel ongeveer 1/3e van de ACNES-patiënten op de lange termijn succesvol 
met behulp van lokale injecties kan worden behandeld, ervaren de meeste andere 
patiënten geen blijvend resultaat van deze initiële behandelstap. Deze restgroep wordt 
een anterieure neurectomie aangeboden, hetgeen in een eerdere retrospectieve analyse 
succesvol is gebleken bij ongeveer 2 van de 3 geopereerde patiënten19. De goede resultaten 
van een dergelijke chirurgische interventie bij deze patiëntenpopulatie was echter nog niet 
aangetoond in een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. In hoofdstuk 6 (chapter 6) 
wordt een onderzoek beschreven waarin volwassen ACNES-patiënten, die onvoldoende 
pijnvrij zijn na injecties, worden gerandomiseerd voor een anterieure neurectomie dan 
wel een ‘schijnoperatie’. Uiteraard was deze studie door de lokale Medisch Ethische 
Commissie goedgekeurd. Zowel de patiënt als de hoofdonderzoeker waren tot 6 weken na 
de operatie niet op de hoogte van de aard van de ingreep. Het pijnniveau werd genoteerd 
vóór de ingreep, direct na de ingreep en 6 weken postoperatief. Een >50% pijnreductie 
(VAS, visuele analoge schaal) en/of een reductie van minimaal 2 punten (VRS, verbale 
pijnschaal) werd beschouwd als ‘succes’. 44 patiënten participeerden in de periode tussen 
augustus 2008 en december 2010. In de neurectomiegroep reageerden 16 van de 22 
patiënten succesvol op de ingreep. In de schijnoperatiegroep daarentegen reageerden 
slechts 4 patiënten met succes (p = 0.001). Deze studie toont aan dat de pijn bij de meeste 
ACNES patiënten wordt veroorzaakt door de eindtakken van de intercostaal zenuwen en 
dat een neurectomie hierbij veelal goed kan helpen.

Een anterieure neurectomie lijkt een redelijk succesvolle behandeling bij ACNES-
patiënten, maar de studies die dit aantonen zijn relatief klein met een korte follow-up. Het 
doel van hoofdstuk 7 (chapter 7) is om de lange-termijn-succespercentages te bepalen van 
chirurgie in een grote ACNES-populatie. Alle patiënten die een anterieure neurectomie 
ondergingen tussen januari 2004 en februari 2012 werden onderzocht. Pijnscores vóór en 
na de operatie en op het moment van ondervragen werden verkregen middels een 10-punts 
pijnscore (PI-NRS) en een 6-punts verbale pijnscore (VRS). Succes werd gedefinieerd als 
≥50% pijnreductie op de PI-NRS en/of minstens 2 punten reductie op de VRS. Bij 154 
individuen werden 181 neurectomieën uitgevoerd en derhalve geanalyseerd. Op de korte 
termijn (1-3 maanden postoperatief) werd bij 70% een succesvolle respons vastgesteld. 
Na een mediane follow up van 32 maanden (3-93 maanden) kon een succesvolle respons 
bij 61% worden vastgesteld. Bij 16% (n=20) werd een recidief ACNES (klachten op exact 
dezelfde plaats) waargenomen. Concluderend kan worden gesteld dat een operatie bij 
ACNES-patiënten die onvoldoende reageren op injecties ook op de lange termijn bij 
ongeveer 2 van de 3 patiënten succesvol blijft.

Hoewel het behandelprotocol, bestaande uit lokale infiltraties gevolgd door een 
anterieure neurectomie, op de lange termijn succesvol is bij de meeste patiënten, zijn 
de opties voor het resterende kwart van de ACNES patiënten, die uiteindelijk niet 
goed reageren, nooit onderzocht. In hoofdstuk 8 (chapter 8) wordt de effectiviteit van 
alternatieve chirurgische opties na een niet succesvolle eerste operatie onderzocht. 
Dit zijn enerzijds patiënten die überhaupt nog nooit succes van behandeling hebben 
ervaren, en anderzijds patiënten die aanvankelijk wel een succesvolle respons op operatie 
hadden, maar bij wie de ACNES recidiveerde. Bij een tweede operatie zijn er twee opties, 
een secundaire anterieure neurectomie (re-exploratie) of een niet nog nooit eerder 
beschreven techniek, de zogenaamde ‘posterieure neurectomie’. Volwassen patiënten 
met recidiverende klachten of een initieel niet succesvolle respons, werden voor deze 
studie geselecteerd uit een database van 181 chirurgische procedures die tussen 2004 
en 2012 in het Máxima Medisch Centrum zijn uitgevoerd. De pijnniveaus rondom de 
re-exploratie of posterieure neurectomie werden opnieuw middels de PI-NRS en VRS 
bepaald, waarbij postoperatief succes werd gedefinieerd als minstens 50% pijnreductie 
op de PI-NRS en/of minimaal 2 punten reductie op de VRS. 51 patiënten die na een 
eerdere neurectomie onacceptabele pijnniveaus rapporteerden, en 20 patiënten die 
recidief klachten ontwikkelden, konden voor deze studie worden geselecteerd. Van 
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deze 71 patiënten ondergingen 41 uiteindelijk opnieuw een chirurgische ingreep (re-
exploratie, n=10; posterieure neurectomie, n=31). Na een mediane follow up van 25 
maanden, bleek een tweede operatie bij 66% van de patiënten succesvol. Hierbij toonden 
patiënten met recidief ACNES betere resultaten (14/15) dan de patiënten bij wie al direct 
na de eerste operatie pijnklachten onverminderd aanwezig bleven (13/26, p=0.01). Op 
basis van deze studie kan worden vastgesteld dat een tweede operatie (re-exploratie of 
posterieure neurectomie) de moeite waard kan zijn bij ACNES-patiënten, die recidief of 
persisterende pijnklachten ervaren na een eerste operatie.

Conclusies van dit proefschrift

1. Een in dit onderzoek ontwikkelde 18-item vragenlijst kan een 
‘buikwandpijnsyndroom’ identificeren bij mensen waarbij in een eerder stadium 
onterecht de diagnose ‘functionele buikpijn’ is gesteld (sensitiviteit 0.92, 
specificiteit 0.94).

2. In huisartsenpraktijken blijkt een klinisch relevant deel van patiënten met 
‘functionele buikpijn’ in werkelijkheid aan ACNES te lijden (prevalentie 3.6%, 
CI 1.7 – 7.6%).

3. De incidentie van acute ACNES-patiënten op een spoedeisende hulp (SEH) 
van een regionaal opleidingsziekenhuis is 22/100.000 per jaar. Dit betekent dat 
ongeveer 2% van de acute SEH buikpijnpatiënten ACNES heeft. De algemene 
jaarincidentie van ACNES is vastgesteld op 1:1.800, hetgeen aangeeft dat er in 
Nederland jaarlijks ongeveer 9.500 nieuwe ACNES-patiënten bijkomen.

4. Patiënten met ACNES hebben een forse zorgconsumptie in het jaar voorafgaand 
aan hun diagnose (€5,400 per patiënt). Extrapolatie van deze kosten op basis 
van het aantal jaren dat patiënten gemiddeld klachten hebben vóórdat de juiste 
diagnose wordt gesteld, leidt tot een bedrag van €16,600 aan directe medische 
kosten. Daarnaast blijken in het jaar voorafgaand aan de diagnose de indirecte 
kosten gemiddeld €13,800 te zijn. Derhalve wordt per patiënt in totaal €19,200 
aan direct en indirecte kosten gemaakt in het jaar voorafgaand aan de diagnose.

 
5. Een neurectomie van anterieure eindtakken van de intercostaalzenuw leidt tot 

een significante pijnreductie bij ACNES-patiënten die niet succesvol konden 
worden behandeld met injectietherapie. Met deze ingreep kan een korte termijn 
behandelsucces van 70%, en een lange termijn succes van 61% worden bereikt. 

6. Een secundaire chirurgische ingreep zoals een re-exploratie of een posterieure 
neurectomie is succesvol bij ongeveer 2/3e van de ACNES–patiënten bij wie de 
pijn na een eerdere anterieure neurectomie persisteerde of recidiveerde.
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Toekomstperspectief

Algemene informatie rondom incidentie, prevalentie, diagnose en behandeling van 
ACNES is schaars. De inspanningen die tot nu toe in het SolviMáx Expertise Centrum 
zijn geleverd, hebben mede als doel om hiaten in deze basiskennis op te vullen. Een 
toenemend aantal verwezen patiënten voorziet ons van een unieke mogelijkheid om 
nieuwe onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Een praktische aanpak binnen 
SolviMáx heeft ertoe geleid dat een simpel uitvoerbaar behandelprotocol is ontwikkeld, 
dat voor de meeste ACNES-patiënten een goede uitkomst biedt. Echter, er is nog 
steeds een kleine minderheid binnen deze buikwandpijnpopulatie, die ondanks alle 
behandelingsopties die tot nu toe ontwikkeld zijn, nog steeds onvoldoende baat hebben.

Eén belangrijk gebied van toekomstig onderzoek betreft dus de groep patiënten die niet 
goed reageert op het bestaande behandelprotocol. Belangrijke vragen als: ‘hoe reageerden 
deze patiënten op de initiële injectietherapie?’, ‘hoe lang hadden zij al klachten?’, ‘welke 
klinische kenmerken bij lichamelijk onderzoek waren aanwezig?’ moeten nog worden 
beantwoord. Door het inzichtelijk maken van verschillen in patronen tussen hen die goed 
reageren en patiënten die niet succesvol zijn behandeld, kunnen mogelijk prognostische 
factoren worden blootgelegd. Misschien kunnen op basis hiervan verschillende ACNES 
subtypes worden gedefinieerd. Kinderen vormen mogelijk al zo’n subtype8. De etiologie 
bij kinderen lijkt veelal mechanisch van aard, wat leidt tot symptomen die enkel tot de 
anterieure tak van de intercostaalzenuw herleid kunnen worden. In de ideale situatie zullen 
deze prognostische factoren leiden tot een individueel patiënt-specifiek behandelplan. 
Ook zal, gezien het feit dat veel patiënten ook (pseudo) viscerale klachten aangeven die 
na behandeling verdwijnen, de rol van segmentale relaties moeten worden onderzocht en 
nader verduidelijkt.

Deze thesis heeft zich ook gericht op de last die ACNES met zich meebrengt 
in maatschappelijke en economische zin. Onze studies toonden het onvermogen 
van patiënten aan om gewone, dagelijkse activiteiten te volbrengen, gezien de hoge 
absentiecijfers en productiviteitsverlies in de arbeidssituatie.  Het is zeer aannemelijk dat 
de vaak langdurige zoektocht om tot de juiste diagnose te komen een serieuze impact 
heeft op de kwaliteit van leven. Voor een beter inzicht en begrip zou de rol van deze 
psychosociale factoren bij ACNES-patiënten intensiever bestudeerd moeten worden. 

Toekomstig onderzoek zou zich moeten toeleggen op een complete evaluatie van de 
gewijzigde gezondheidsstatus van deze patiëntenpopulatie.

Een kwaliteit van een niet-academisch centrum zoals MMC is het pragmatisch  
aanpakken van medische vraagstukken. Zo is een nagenoeg vergeten buikwand-
pijnsyndroom zonder een gestructureerde diagnostische aanpak en behandelprotocol 
‘(her)ontdekt’, waarvoor een wetenschappelijk programma werd opgezet, dat zich heeft 
gefocust op snelle en betere herkenning, diagnostiek en behandeling. Verschillende 
bijdragen in toonaangevende medische tijdschriften hebben geleid tot een stapsgewijs 
behandelprotocol. Dit protocol blijkt bovendien te leiden tot betere resultaten 
dan gerapporteerd in vergelijkbare andere chronische perifere neuropathische 
pijnpopulaties20, 21. Al deze inspanningen hebben in een relatief kort tijdbestek 
plaatsgevonden. De keerzijde van deze praktische aanpak is echter wel dat een aantal 
fundamentele vraagstukken nog niet opgehelderd zijn. Toekomstig onderzoek zou zich, 
bij voorkeur met een academische partner, meer moeten richten op de anatomie van de 
aangedane zenuwstructuren en pathofysiologie van dit syndroom. Deze oproep lijkt in 
te druisen tegen een logische, stapsgewijze onderzoeksaanpak, maar het kan wel nieuwe 
inzichten geven die bijvoorbeeld een duidelijke classificatie mogelijk maken met een 
daarbij behorende specifieke behandeling. Een beter begrip van de neuroanatomie kan 
bovendien bijdragen aan alternatieve (chirurgische) behandeltechnieken. Zoals ook in dit 
proefschrift duidelijk werd, hadden sommige patiënten baat bij een nieuwe chirurgische 
techniek, de zogeheten ‘posterieure neurectomie’. Bij deze benadering worden de 
intercostaal-zenuwtakjes geïdentificeerd ter hoogte van de achterste rectusfascie. Een 
succesvolle respons in sommige patiënten suggereert dat de zenuwbeknelling ook ter 
hoogte van de achterste rectusfascie kan vóórkomen. Deze redenering volgend zou een 
posterieure neurectomie, als eerste chirurgische stap, een betere behandeloptie kunnen 
zijn dan de anterieure neurectomie, aangezien de zenuw op een proximaler traject wordt 
doorgenomen. Weer een stap verder zou een neurectomie op een nog proximaler niveau 
zijn, bijvoorbeeld via een laparoscopische benadering. Ook andere, niet chirurgische 
therapeutische handelingen op een proximaler niveau zouden een optie kunnen zijn. 
Deze alternatieve behandelopties zouden in de nabije toekomst verder onderzocht 
kunnen worden.
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Vanuit onze heelkundige visie is het begrijpelijk dat de hierboven beschreven 
toekomstperspectieven veelal vanuit een chirurgisch oogpunt worden beschreven. Er 
liggen echter ook behandelopties buiten het chirurgische spectrum. Medicatie kan bij 
een deel van de ACNES-patiënten een positief effect hebben, maar goed opgezette studies 
ontbreken op dit moment20, 21. Andere therapeutische interventies zoals ruggenmerg 
of dorsale ganglion neurostimulatie-therapie, paravertebrale blokkades en manuele 
therapie hebben mogelijk ook toegevoegde waarde22-26. In onze praktijk worden deze 
behandelopties vaak pas benut als de chirurgische opties falen, doch het lijkt zinvol om 
de waarde van deze behandelingen als eerste behandelstap nader te onderzoeken.
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