
 

 

 

Improving the outcome of liver surgery : towards
scarless treatment of liver lesions
Citation for published version (APA):

Stoot, J. H. M. B. (2012). Improving the outcome of liver surgery : towards scarless treatment of liver
lesions. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
https://doi.org/10.26481/dis.20121221js

Document status and date:
Published: 01/01/2012

DOI:
10.26481/dis.20121221js

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20121221js
https://doi.org/10.26481/dis.20121221js
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/4afe9e18-3fd2-45f7-aa8d-89323c1b5b44


 281 

Hoofdstuk 17 
Nederlandse samenvatting 
 
 



Chapter 17 

 282 

INLEIDING 

In dit proefschrift wordt de verbetering van chirurgische zorg bij patiënten met een 
leverafwijking behandeld. De doelstellingen waren de huidige behandelingen van 
zeldzame afwijkingen van de lever te evalueren, nieuwe technieken te onderzoe-
ken voor de behandeling van levensbedreigende bloedingen van leverafwijkingen 
en minimaal invasieve ofwel laparoscopische chirurgie te onderzoeken in combina-
tie met peri-operatieve zorgprotocollen. Dit proefschrift kent drie thema’s: Chirur-
gische behandeling van echinokokkose (infectie van de lever), embolisatie van 
leveradenomen (goedaardige levertumoren) en laparoscopische leverchirurgie. Het 
huidige hoofdstuk is een samenvatting van elk van de voorafgaande hoofdstukken. 

HISTORISCH OVERZICHT 

Het eerste hoofdstuk beschrijft een historisch overzicht van de zoektocht naar 
verbetering van leveroperaties. De behandeling van levertumoren heeft de laatste 
decennia een enorme vlucht genomen. Het operatief verwijderen ofwel reseceren 
van een deel van de lever is tegenwoordig een gebruikelijke procedure voor ver-
schillende goedaardige (benigne) en kwaadaardige (maligne) levertumoren. In de 
tachtiger jaren van de vorige eeuw ging deze ingreep nog gepaard met een hoog 
ziekte- en sterftecijfer (morbiditeit en mortaliteit). Inmiddels is het resultaat na een 
leverresectie verbeterd dankzij de toegenomen kennis van de leveranatomie en -
functie, de verbetering van operatietechnieken en de verbeteringen in de anesthe-
sie en post-operatieve zorg.  

CHIRURGISCHE BEHANDELING VAN ECHINOKOKKOSE 

Echinokokkose van de lever 

In hoofdstuk 2 wordt de behandeling beschreven van een goedaardige leverziekte 
‘Echinococcus multilocularis’ (echinokokkose van de lever), die gelijkenis vertoont 
met uitzaaiingen in de lever. Voor zover wij weten werd in deze studie de eerste 
patiënt onderzocht die Echinococcus multilocularis heeft opgelopen in Nederland. 
Artsen dienen deze diagnose te overwegen indien ze geconfronteerd worden met 
(asymptomatische) leverafwijkingen. 
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Chirurgische behandeling van de echinokokkose in de lever  

In hoofdstuk 3 wordt een studie gepresenteerd van de chirurgische behandeling 
van echinokokkose van de lever in een niet-endemisch1 gebied als Nederland. In 
deze retrospectieve studie2 werden 112 opeenvolgende patiënten onderzocht die 
chirurgisch werden behandeld tussen 1981 en 2007 met de ‘frozen seal'-methode3 
(zie figuur 3, hoofdstuk 1). De ziekte keerde terug ofwel recidiveerde bij 9 patiën-
ten (8%) en 20 patiënten (18%) werden complicaties (morbiditeit) vastgesteld, 
zonder dat er sterfte was ten gevolge van deze behandeling. Dit toont aan dat de 
‘frozen seal’-methode nog steeds veilig en effectief is in het nieuwe millennium. 
Echter, toekomstige studies zullen deze chirurgische techniek van echinokokkose 
van de lever verder moeten beoordelen, nu minder invasieve technieken veelbelo-
vende resultaten laten zien. 

Nederlandse studie naar behandeling van echinokokkose. 

In de studie beschreven in hoofdstuk 3 vonden wij ook een geleidelijke afname van 
het aantal operaties voor echinokokkose. Dit kan worden veroorzaakt door een 
daling van de incidentie van deze zeldzame ziekte of door verschillen in behande-
lingsmethoden (bijvoorbeeld minder invasieve technieken of andere medicinale 
therapie). Om deze bevinding nader te bestuderen, onderzochten we in hoofdstuk 
4 de incidentie van echinokokkose in Nederland en enquêteerden wij deskundigen 
over de behandeling hiervan. Daarvoor werden alle rapporten onderzocht van 
aangeprikte en chirurgisch verwijderde weefsels met echinokokkose vanuit de 
nationale database van pathologie (PALGA). De uitkomsten werden vergeleken met 
de resultaten van serologisch onderzoek van 1997 tot 2008. Tot slot, om een 
overzicht van de behandelingen van echinokokkose te krijgen, werd een vragenlijst 
gestuurd naar chirurgen in 20 levercentra in Nederland met betrekking tot inciden-
tie, diagnose, therapie en follow-up. Deze gegevens uit de gecombineerde databa-
ses van pathologie en serologie tonen aan dat de incidentie van echinokokkose is 
afgenomen in Nederland in de laatste 10 jaar. Opmerkelijk is dat de initiële behan-
delingen in de gespecialiseerde centra verschillen. De werkelijke incidentie is laag 
en daarom blijft deze ziekte nog steeds zeldzaam.  

                                                                 
1 niet inheems 
2 met reeds verzamelde gegevens 
3 Soort open kegel die wordt vastgevroren aan het leveroppervlak tijdens de chirurgische ingreep.  
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EMBOLISATIE VAN LEVERADENOMEN 

Evaluatie van de behandeling van leveradenomen  

Het beleid bij goedaardige levertumoren (leveradenomen) staat nog steeds ter 
discussie. In een zeer selecte groep, namelijk zwangere vrouwen met pre-eclampsie 
(zwangerschapsvergiftiging), is er een verhoogd risico op scheuren (ruptureren) van 
deze levertumoren. In hoofdstuk 5 beschrijven wij een patiënte met een levensbe-
dreigende leverruptuur na de bevalling. Bloeding van gescheurde leveradenomen 
in de zwangerschap is zeldzaam, hetgeen de kans op een verkeerde diagnose ver-
groot. Ernstige pijn gelokaliseerd boven in de buik of in het rechter bovenkwadrant 
met uitstraling naar de rug of rechterschouder kan verkeerd worden geïnterpre-
teerd als dyspepsie (spijsverteringklachten) of cholecystitis (galblaasontsteking). 
Vertraging bij het stellen van de diagnose van gescheurde leveradenomen zal bij-
dragen tot hoge mortaliteit. Het is daarom essentieel om de diagnose direct in het 
kraambed te stellen, bij voorkeur door middel van een CT-scan. Wanneer de dia-
gnose van een gescheurde leveradenoom bij een zwangere is gesteld, is selectieve 
embolisatie (bloedvatafsluiting) een geschikte behandeling.  

Chirurgie na selectieve arteriële embolisatie 

In hoofdstuk 6 wordt een leverresectie (verwijdering van een deel van de lever) 
beschreven na een succesvolle eerste behandeling met selectieve arteriële emboli-
satie4 van een bloedend adenoom. Met deze techniek wordt via een catheter in de 
lies, de slagader naar de tumor afgesloten. Over het algemeen wordt aanbevolen 
om bij patiënten met afwijkingen ≥ 5 cm deze tumor te verwijderen vanwege een 
verhoogd risico op scheuren en/of maligne (kwaadaardige) ontaarding. Enkele 
maanden na een succesvolle selectieve arteriële embolisatie, is een resectie uitge-
voerd. Het bleek dat de tumor bestond uit necrotisch (dood) weefsel bij de be-
schreven patiënte en er geen specifieke histologische diagnose5 kon worden ge-
steld. Dit zou passen bij het feit dat deze adenomen via de arterie (slagader) van 
bloed worden voorzien. De necrose van de tumor maakt een toekomstige rol voor 
selectieve arteriële embolisatie in de behandeling van leveradenomen mogelijk. Dit 
zou in een geselecteerde groep patiënten verdere inperking van de indicatie voor 
chirurgie betekenen, hetgeen leidt tot vermindering van morbiditeit en mortaliteit. 
Er is nog steeds controverse over de acute behandeling van patiënten met ge-
scheurde leveradenomen. Sommige auteurs adviseren acuut chirurgisch ingrijpen 
met resectie als primaire behandeling, ondanks een bijbehorend sterftecijfer tot 

                                                                 
4 afsluiting van de slagader 
5 van het weefsel 
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8%. Om dit sterfterisico te verlagen, in het bijzonder in een acute setting, is selec-
tieve arteriële embolisatie een nieuwe methode voor de behandeling van intra-
abdominale6 bloedingen van leveradenomen. Andere auteurs echter, stellen een 
meer conservatieve aanpak voor met in de eerste plaats bloeddruk (hemodynami-
sche) stabilisatie, later gevolgd door preventieve partiële leverresectie voor tumo-
ren van meer dan 5 cm vanwege mogelijk risico op maligne ontaarding. 

De acute behandeling met selectieve arteriële embolisatie 

In hoofdstuk 7 wordt aangetoond dat selectieve arteriële embolisatie voor ge-
scheurde en bloedende leveradenomen een veilige en effectieve methode is om 
hemodynamisch onstabiele patiënten te stabiliseren. Bij geen van de 11 opeenvol-
gende patiënten was chirurgisch ingrijpen noodzakelijk en slechts een enkele pati-
ent moest een extra embolisatie-behandeling ondergaan. In de controleperiode na 
de behandeling waren alle adenomen kleiner geworden, ook degene die geen te-
kenen van bloedingen hadden vertoond. Sommige waren zelfs niet meer aantoon-
baar op de CT-of MRI-scans. Geconcludeerd wordt dat selectieve arteriële emboli-
satie een waardevolle behandeling is bij acute bloedingen van leveradenomen en 
dat deze techniek als de eerste keuze beschouwd moet worden. Hierdoor kan een 
acute operatie worden vermeden en is een vermindering in de morbiditeit en mor-
taliteit te verwachten. Wanneer er geen secundaire leveroperatie volgt, is lange 
termijn controle van deze patiënten nodig.  

Onderzoek van alle gerapporteerde leveradenomen in de literatuur 

In hoofdstuk 8 wordt een systematische review van de literatuur gepresenteerd 
met een focus op het risico van maligne ontaarding van goedaardige leveradeno-
men in kwaadaardige levertumoren (carcinomen). Op basis van systematisch stu-
dieonderzoek naar deze goedaardige leverziekte in de afgelopen 40 jaar zijn 1.568 
gemelde leveradenomen gevonden. De totale frequentie van maligne ontaarding 
was 4,2% onder alle leveradenomen en 4,5% onder alle geopereerde leveradeno-
men. Uit dit onderzoek blijkt dat de kwaadaardige verandering een zeldzame com-
plicatie is van deze goedaardige tumoren. In de literatuur blijft de aanbeveling om 
leveradenomen groter dan 5cm te opereren. Echter, indien slechts bij 4,2% van alle 
leveradenomen kwaadaardigheid wordt gevonden, zullen vele operaties onnodig 
worden verricht. Er zal meer onderzoek nodig zijn om het mechanisme van maligne 
ontaarding te onderzoeken. Alleen dan kan deze groep van voornamelijk jonge 
patiënten een mogelijk onnodige leverresectie worden bespaard. Deze chirurgische 
behandeling heeft immers nog steeds een morbiditeit van 27% en mortaliteit van 

                                                                 
6 in de buikholte 
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3%. Veelbelovende methoden om de hoog-risico adenomen te identificeren, zijn de 
Bordeaux leveradenomen markers, waarvan β-catenine de belangrijkste is. Door 
een zorgvuldige selectie voor chirurgische behandeling van alleen die patiënten 
met leveradenomen met een verhoogd risico voor maligne ontaarding, zullen min-
der patiënten onnodige leveroperaties ondergaan.  

LAPAROSCOPISCHE LEVERCHIRURGIE 

Evaluatie invoering laparoscopische leverchirurgie  

In deel 4 van dit proefschrift, beginnend met hoofdstuk 9, ligt de nadruk op de 
invoering van een nieuwe chirurgische aanpak voor leverresecties: de minimaal 
invasieve ofwel laparoscopische techniek. Ook is het effect onderzocht van laparo-
scopische leverchirurgie en van een multimodaal peri-operatief programma7 dat is 
uitgevoerd. De eerste resultaten van deze nieuwe techniek voor leveroperaties in 
Nederland zijn geëvalueerd. Hoewel veel expertcentra laparoscopische leverchirur-
gie uitvoeren, moeten conventionele leverchirurgen een aantal hindernissen ne-
men voordat ze deze nieuwe operatietechniek beheersen. Met de laparoscoop 
wordt vanaf grotere afstand, met minder weefselgevoel en twee dimensionaal 
geopereerd. Een ander nadeel van deze techniek zouden de hoge kosten kunnen 
zijn. Echter, de introductie van deze nieuwe techniek in Maastricht Universitair 
Medisch Centrum (MUMC) liet zien dat de kosten van laparoscopische leverresec-
ties gelijk waren aan open operaties. Daarnaast bleek dat de implementatie van 
een laparoscopisch leverresectie-programma goed uitvoerbaar en veilig was, met 
beperkt bloedverlies en operatietijd. De morbiditeit en duur van het verblijf in het 
ziekenhuis verschilden niet.  

Enhanced Recovery after Surgery (ERAS) ofwel versneld herstelprogramma 

ERAS, een multimodaal herstelprogramma ter bespoediging van het patiëntherstel 
na chirurgie, is reeds goedgekeurd door vele centra over de hele wereld en is mo-
menteel steeds meer de standaardzorg. De gunstige effecten ervan zijn bewezen in 
vele publicaties over darm- en leverchirurgie: er is eerder functioneel herstel en 
een kortere ziekenhuisopname. Dit multimodale herstelprogramma is evidence 
based8 en combineert een aantal interventies in de peri-operatieve zorg om de 
stressrespons en orgaanfalen te verminderen met het doel het herstel te verbete-
ren. Desondanks is zelfs in een klein land als Nederland dit protocol niet in alle 

                                                                 
7 programma voor, tijdens en na de operatie bestaande uit meerdere aspecten die herstel bevorderen 
8 gebaseerd op onderzoek / wetenschappelijk bewijs 
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ziekenhuizen ingevoerd. Hierdoor kon de toegevoegde waarde van een ERAS-
programma voor laparoscopische leverresecties bij solide tumoren in Nederland 
worden geëvalueerd. In hoofdstuk 10 zijn twee groepen patiënten vergeleken: een 
groep patiënten dat laparoscopische leveroperaties onderging in ERAS-setting en 
een groep patiënten dat een laparoscopische leveroperatie onderging zonder 
ERAS-programma maar met traditionele nazorg. Dit multicentre, laparoscopische 
leverresectie-onderzoek naar versneld herstel is de eerste studie van dergelijke 
opzet.  

De resultaten tonen aan dat een multimodaal herstelprogramma voor laparo-
scopische leverchirurgie goed werkt en een gelijk aantal complicaties heeft. Tussen 
de ERAS behandelde groep en de traditioneel behandelde groep werd een verschil 
van twee dagen waargenomen in functioneel herstel. Het verschil van twee dagen 
in hospitalisatieduur tussen deze twee groepen was echter niet statistisch signifi-
cant. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het kleine aantal patiënten in deze studie. 
Desondanks suggereert deze studie dat een multimodaal versneld herstelpro-
gramma (ERAS) voor laparoscopische leverchirurgie haalbaar en veilig is en kan 
leiden tot versneld functioneel herstel en vermindering van de duur van verblijf in 
het ziekenhuis. Met deze resultaten kan worden geconcludeerd dat het aanvullen-
de ERAS-effect bij de laparoscopische operatietechniek kan leiden tot een verbete-
ring van het resultaat van leverchirurgie. Het is een uitdaging om het effect van 
ERAS-programma's op laparoscopische leveroperaties te onderzoeken in een ge-
randomiseerde gecontroleerde studieopzet, zoals voorgesteld in hoofdstuk 15. 

Laparoscopische leverresecties in Nederland 

In hoofdstuk 11 worden de eerste ervaringen met laparoscopische leverresecties in 
Nederland beschreven met de nadruk op factoren die van invloed zijn op de duur 
van het ziekenhuisverblijf. Voor dit doel werden alle 30 patiënten die laparoscopi-
sche linker laterale segment resectie9 ondergingen in Nederland in de jaren 2000 
tot en met 2008 vergeleken met een groep van 90 patiënten in dezelfde periode 
die een open procedure ondergingen voor hetzelfde type leverresectie. Deze multi-
centre studie toont aan dat de verblijfsduur in het ziekenhuis voor de laparoscopi-
sche benadering voor de linker laterale leveroperatie werd verlaagd met twee 
dagen in vergelijking tot de open procedure. Bovendien werd vastgesteld dat de 
laparoscopische benadering resulteerde in snellere operaties met minder bloedver-
lies en vergelijkbare morbiditeit. In een multivariaat regressiemodel10 bleken ASA 

                                                                 
9 verwijdering van de linker (laterale) leverkwab 
10 een statistische berekenmethode 
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classificatie11, complicaties en ERAS belangrijke prognostische variabelen voor een 
kortere verblijfduur in het ziekenhuis. 

Internationale enquête  

Met laparoscopische chirurgie en verbeterde herstelprogramma's is aangetoond 
dat het herstel versneld en het ziekenhuisverblijf verkort kan worden. Hoofdstuk 
12 omschrijft laparoscopische chirurgie als een uitdagende chirurgische techniek, 
die vaak wordt ingevoerd zonder duidelijk bewijs ter ondersteuning van haar supe-
rioriteit in vergelijking met een open operatie. Dit in tegenstelling tot de peri-
operatieve zorgprotocollen, die niet gemakkelijk over de hele wereld zijn toegepast 
maar wel evidence based zijn. In het kader van dit proefschrift werd een enquête 
uitgevoerd onder de internationale leverchirurgen om het verschil van deze twee 
chirurgische ontwikkelingen te verduidelijken. De meerderheid van de levercentra 
werkte zonder een verbeterd peri-operatief zorgprogramma maar voerde wel lapa-
roscopische leveroperaties uit, hoewel de aantallen per centrum laag waren. Aan-
gezien beide werden geassocieerd met een sneller herstel, werd geconcludeerd dat 
versneld herstelprogramma’s meer aandacht moeten krijgen. Bovendien werd de 
noodzaak van een gerandomiseerde studie bevestigd door deze recente enquête 
onder de internationale leverchirurgische gemeenschap. 

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN 

Levervolumetrie 

Een ernstig risico van leveroperaties is leverfalen na de operatie. Dit kan voorko-
men als een te groot gedeelte van de lever wordt weggehaald tijdens een operatie. 
Naarmate er meer grote leverresecties worden uitgevoerd, is het van belang om 
voor de operatie het te verwachten restant levervolume te meten om dit risico van 
leverfalen te verminderen. In hoofdstuk 13 wordt de vergelijking beschreven van 
twee ‘open source software pakketten’12 die zijn gebruikt om prospectief13 het te 
verwachten restvolume van de lever te meten. Van 15 opgenomen patiënten wer-
den volumes van de totale lever, de tumor en het toekomst resectiepreparaat pre-
operatief gemeten met ImageJ en OsiriX® door twee chirurgen en een onderzoe-
ker. De resultaten werden vergeleken met het werkelijke gewicht van de verwij-
derde weefsels en de afmetingen van de radioloog met de professionele CT-
                                                                 
11 de ASA (American Society of Anesthesiologists): klassering van te opereren patiënten volgens ernst 
van voorafbestaande ziekte/orgaanlijden.  
12 beschikbare software, in dit geval ImageJ en OsiriX®. 
13 Voor de operatie 
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scanner en de hieraan gekoppelde software iNtuition®. Wij vonden dat de lever-CT-
volumetrie met ImageJ of OsiriX® betrouwbaar was en nauwkeurig kon worden 
gebruikt op een Personal Computer door niet-radiologen. Het ImageJ en OsiriX® 
resultaat is vergelijkbaar met de professionele radiologische software iNtuition®. 

‘SILVER’trial: Selectieve arterIële emboLisatie VErsus Resectie van leveradenomen 

In hoofdstuk 7 hebben wij laten zien dat embolisatie van geruptureerde adenomen 
latere groei van deze afwijkingen kan voorkomen. Ook werd selectieve arteriële 
embolisatie gebruikt in een aantal niet-bloedende adenomen. Gedurende de con-
troleperiode hierna groeide geen van deze adenomen en toonde het merendeel 
zelfs regressie. Bij het afzonderlijk onderzoeken van grootte van bloedende en niet-
bloedende leveradenomen, werd een statistisch significante verkleining vastgesteld 
in beide groepen. Het is vanwege deze tumorregressie en de te verwachten verde-
re verlaging van het risico op ernstige bloedingen en kwaadaardige ontaarding, dat 
selectieve arteriële embolisatie als een nieuwe behandeling voor grote niet gerup-
tureerde leveradenomen aantrekkelijk is. Aangezien er geen statistisch significante 
complicaties van deze behandeling werden gemeld, kan arteriële embolisatie van 
leveradenomen de richting zijn voor verder toekomstig onderzoek. In hoofdstuk 14 
wordt een gerandomiseerde gecontroleerde trial voorgesteld met een twee-armig 
experimenteel ontwerp om deze nieuwe aanpak te onderzoeken bij de behande-
ling van leveradenomen. Het doel is nagaan in hoeverre minimaal invasieve embo-
lisatie bij niet-geruptureerde leveradenomen leidt tot een vermindering van de 
morbiditeit en mortaliteit vergeleken met een operatieve benadering. Na een be-
schermde, fijne naald biopsie, zullen patiënten met een negatieve β-catenine-
status (‘laag risico adenomen’), die in aanmerking komen voor resectie van hun 
leveradenoom, worden gerandomiseerd voor ofwel resectie of selectieve arteriële 
embolisatie. Het primaire eindpunt is de met behandeling gerelateerde morbiditeit 
en mortaliteit (binnen 90 dagen na de behandeling). Secundaire uitkomsten zijn: 
functioneel herstel, kwaliteit van leven en, na de behandeling, veranderingen in 
lichaamsbeeldperceptie, naast directe en indirecte medische kosten. De verwach-
ting is dat deze studie gegevens zal opleveren over de voordelen van selectieve 
arteriële embolisatie van leveradenomen. 

ORANGE II trial: Laparoscopische versus open leverresecties met ERAS 
programma 

Ten slotte wordt in hoofdstuk 15 een tweede trial voorgesteld om de effecten van 
ERAS-protocollen bij laparoscopische en open leveroperaties te evalueren. Het is 
een internationale, multicentrisch, gerandomiseerde studie gebaseerd op de waar-
nemingen van een sneller herstel en ontslag na laparoscopische leverresectie, 
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evenals een sneller herstel en ontslag na een open leverresectie met een ERAS-
herstelprogramma. Ook hier verwachten wij dat deze studie gegevens zal opleve-
ren over de voordelen van laparoscopische chirurgie bij patiënten die een lever-
operatie ondergaan binnen een versneld herstelprogramma. 
 
De hoofdstukken 16 en 17 behoeven geen nadere toelichting, daar het de general 
discussion is in het Engels (hoofdstuk 16) en bovenstaande Nederlandse samenvat-
ting daarvan (hoofdstuk 17).  




