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HIPEC staat voor cytoreductieve chirurgie in combinatie met per-operatieve hypertherme 

intraperitoneale chemotherapie. Eenvoudig gezegd: een tumorverwijderende buikoperatie 

waarbij na uitgebreide tumorresecties de buik wordt gespoeld met warme chemotherapie. 

Patiënten met peritonitis carcinomatosa, uitgaande van o.a. colorectale en gynaecologische 

tumoren komen hiervoor in aanmerking. Voor patiënten met de blinde darm tumoren en 

pseudomoxoma peritonei is dit de standaardbehandeling. 

De standaard behandeling voor patiënten met colorectale tumoren is op dit moment palliatieve 

chemotherapie (5FU/leucovorin) met een gemiddelde levensverwachting van ongeveer 9 a 10 

maanden. Het doel van de HIPEC behandeling is het bewerkstelligen van curatie of verlengen 

van de ziektevrije overleving. 

Deze uitgebreide techniek vereist niet alleen bijzondere vaardigheden van de operateur doch 

heeft ook voor de verpleegkundige zorg en organisatie gevolgen. Een multidisciplinaire 

aanpak is noodzakelijk. 

Voor de verpleegkundige zorg betekent dit dat er sprake is van hoog complexe zorg en 

intensieve zorgverlening gedurende een langere periode. Met problemen op het gebied van de 

voeding, uitscheiding, mobiliteit en wondzorg. 

Een combinatiebehandeling als deze vraagt om specifieke verpleegkundige interventies. 

Hiervoor zijn gekwalificeerde verpleegkundigen, een hoge mate van flexibiliteit en creativiteit 

en extra scholing nodig. 

Het brengt ook ethische dilemma’s met zich mee. Niet alleen voor de individuele 

verpleegkundige, de afdeling of ziekenhuis maar ook in een maatschappelijke context. 

 

Tijdens de presentatie zullen de volgende items aan bod komen:  

 technische uitleg over de procedure,  

 de consequenties bekeken vanuit de gezondheidspatronen van Gordon, 

 de verpleegkundige interventies en zorgstrategieën, 

 de ethische dilemma´s en  

 de toekomst voor dit soort behandelingen. 
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