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Deel I - Epidemiologie

In hoofdstuk 1 wordt de actuele populatie gebaseerde incidentie en prevalentie van in-
flammatoire darmziekten beschreven aan de hand van een cohort van 1461 patiënten. 
Er werd tijdens deze 6-jaar durende studie een toename van de prevalentie van inflam-
matoire darmziekten gezien, terwijl de incidentie stabiel bleef. Dit kon niet verklaard 
worden door het lage sterftecijfer tijdens de onderzoeksperiode en evenmin door ver-
schuivingen in de leeftijdsverdeling van de populatie ten gevolge van in- en uitstroom 
van indviduen binnen diezelfde populatie. De meest waarschijnlijke verklaring lijkt dan 
ook te zijn een constante incidentie van inflammatoire darmziekten bij een verder te 
verwaarlozen sterftekans als gevolg van deze aandoeningen of van een willekeurige an-
dere aandoening bij deze gemiddeld jonge patiëntengroep. In vergelijking met eerdere 
epidemiologische gegevens uit Nederland is de gerapporteerde incidentie van colitis 
ulcerosa en de ziekte van Crohn aanzienlijk hoger dan de waargenomen incidentie in 
de afgelopen decennia. Het is een algemeen geaccepteerd gegeven dat patiënten met 
een inflammatoire darmziekte die onder behandeling zijn in een tertiair verwijzingscen-
trum, een ernstiger fenotype en een zwaardere ziektelast hebben in vergelijking met 
patiënten in een perifeer ziekenhuis. Patiënten met de ziekte van Crohn in ons tertiaire 
verwijzingscentrum werden significant vaker behandeld met thiopurines en anti-TNF, 
en zij ondergingen vaker een operatie vanwege perianale abcessen of fistelvorming in 
vergelijking met patiënten in een perifeer ziekenhuis. Dit gold ook voor proctocolecto-
mieën bij patiënten met colitis ulcerosa.

Deel II – Ileocecale ziekte van Crohn

Hoofdstuk 2 bespreekt de LIR!C trial waarin de laparoscopische ileocoecaalresectie 
wordt vergeleken met infliximab behandeling van ileïtis terminalis bij de ziekte van 
Crohn. Deze studie toonde aan dat na 12 maanden, laparoscopische ileocoecaalre-
sectie minstens zo effectief was als infliximab in het verbeteren van de kwaliteit van 
leven. Hoewel de superioriteit van de chirurgische strategie op het gebied van de 
Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ) niet kon worden aangetoond, blijkt 
resectie niet inferieur te zijn aan infliximab behandeling wat betreft het verbeteren 
van de kwaliteit van leven, gezien de ondergrens van het betrouwbaarheidsinterval van 
-4,7 voor het verschil in IBDQ na 12 maanden. Bovendien was de gerapporteerde meer 
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algemene kwaliteit van leven middels de SF-36 significant beter in de resectie groep in 
vergelijking met de infliximab groep na 6 en 9 maanden. Alhoewel de ziekte-specifieke 
kwaliteit van leven in het algemeen wordt beschouwd als het beste instrument voor 
het meten van veranderingen in ziekte-geassocieerde symptomen, waren de meeste 
patiënten aan het eind van de studie in remissie. Concluderend kan gesteld worden 
dat laparoscopische ileocoecaalresectie als een goed alternatief voor infliximab moet 
worden aangeboden aan patiënten met de ziekte van Crohn in het terminale ileum, die 
falen op conventionele therapie.
Hoofdstuk 3 beschrijft de behandelopties voor complicaties ten gevolge van darmper-
foraties bij patiënten met de ziekte van Crohn, zoals bijvoorbeeld intra-abdominale 
abcessen of fistels. Percutane drainage en antibiotica zouden de eerste keus van behan-
deling moeten zijn voor patiënten met (‘draineerbare’) intra-abdominale abcessen. Als 
een eventuele sepsis onder controle is moet er met immunosupressiva gestart worden, 
waarbij de effecten van deze behandeling gemonitord moeten worden. Er is een rol 
voor chirurgische interventie bij patiënten bij wie percutane drainage en antibiotica 
niet afdoende of onmogelijk zijn. Daarnaast is een chirurgische ingreep geïndiceerd 
als er sprake is van een stenose, een fistel of refractaire actieve ziekte. Als het mogelijk 
is, heeft het echter de voorkeur een definitieve resectie pas uit te voeren als ernstige 
infectieverschijnselen als sespis onder controle zijn.
Gedurende de laatste decennia zijn de behandelprotocollen voor patiënten met de 
ziekte van Crohn in het terminale ileum aanzienlijk veranderd. Anti-TNF is onderdeel van 
de standaard medicamenteuze behandeling geworden, meestal in een step-up bena-
dering. In hoofdstuk 4 tonen we aan dat patiënten sinds de introductie van anti-TNF 
intensiever behandeld worden met verschillende combinaties van immunosuprresiva. 
Dientengevolge is het tijdsinterval tussen de initiële diagnose van de ziekte van Crohn 
en een ileocoecaalresectie groter geworden. Het optimaliseren van de behandeling-
sprotocollen heeft door de jaren heen niet geresulteerd in een afname van de lengte 
van het resectie preparaat, zoals soms ten onrechte wordt aangevoerd als een van de 
voordelen van uitgebreide behandeling middels anti-TNF.
De haalbaarheid van single port ileocoecaalresectie bij de ziekte van Crohn is al eerder 
beschreven in de literatuur. Er zijn tot op heden echter geen grote vergelijkende studies 
gepubliceeerd met single port en multi port laparoscopische chirurgie. In hoofdstuk 
5 tonen we in een internationale multicenter studie aan dat de gerapporteerde visual 
analog scale (VAS) scores significant lager waren na single port ileocoecaalresectie op 
postoperatieve dag 1 en 2. Daarnaast hadden patiënten in de single port groep aan-
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zienlijk minder pijnstilling nodig op postoperatieve dag 2, vergeleken met de multi port 
groep. De duur van de operatie, conversie naar open chirurgie en het aantal patienten bij 
wie een stoma aangelegd moest worden waren vergelijkbaar tussen de twee groepen. 
Er werden geen significante verschillen waargenomen in de postoperatieve complica-
ties, postoperatieve voedsel intake, duur van de opname en het aantal heropnames.
Operatieve technieken zijn in de afgelopen decennia ontwikkeld. Er is nog weinig lit-
eratuur over single port laparoscopische chirurgie bij inflammatoire darmziekten. Een 
aantal case series toonde aan dat single port laparoscopische chirurgie een haalbare en 
veilige benadering is bij patiënten met inflammatoire darmziekten. Deze studies worden 
in hoofdstuk 6 beschreven. Er zijn diverse voordelen van minimaal invasieve chirurgie 
met betrekking tot postoperatieve pijn, morfinegebruik, opnameduur en (functionele) 
lange termijn resultaten, in vergelijking met conventionele multi port laparoscopische 
chirurgie. Geschikte procedures zijn single port laparoscopische ileocoecaalresecties 
en (subtotale of procto) colectomieën, indien het resectie prepraat niet te omvangrijk 
is. De TAMIS (transanale minimaal invasieve chirurgie) restproctectomie in Crohn of 
restproctectomie met ileoanale pouch zijn eveneens veelbelovende ontwikkelingen die 
verder moeten worden onderzocht.
In hoofdstuk 7 beschrijven we de leerpunten van de LIR!C studie. Gedurende de laatste 
decennia zijn de behandelprotocollen voor patiënten met de ziekte van Crohn in het ter-
minale ileum veranderd. Nieuwe medicamenteuze therapieën werden geïntroduceerd 
en chirurgische technieken verbeterd. Het bediscussiëren van de meest optimale 
behandeling voor ileïtis terminalis resulteerde in het opzetten van de LIR!C trial bijna 
een decennium geleden. Na 7,5 jaar onderzoek zullen de resultaten binnenkort worden 
gepubliceerd. Hoewel deze RCT waarschijnlijk de huidige richtlijnen zal veranderen zijn 
er echter ook een aantal nadelen verbonden aan dit design; met name wat betreft de 
externe validiteit bij een langdurig lopende studie. Een interessant alternatief voor de 
conventionele RCT is het ‘patient preference’ RCT design, waar zowel gerandomiseerde 
als niet-gerandomiseerde patiënten aan deelnemen. Dit komt de externe validiteit van 
de resultaten van het onderzoek ten goede.

Deel III – perianale ziekte van Crohn

Hoofdstuk 8 beschrijft geavanceerde soft tissue technieken voor complexe fistels. 
Behandeling van complexe fistels is uitdagend. Er bestaat   een hoog risico op slechte 
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wondgenezing en problemen met continentie als gevolg van iatrogene schade van het 
sfincter complex. Behandeling vergt een gedetailleerd begrip van de perianale anato-
mie, kennis van de omvang van de ziekte en de relatie tot de verschillende omliggende 
structuren. Voor alle sfincter sparende geavanceerde soft-tissue technieken is controle 
van sepsis essentieel voordat een poging tot definitieve sluiting wordt gewaagd. 
Daarom is seton drainage voorafgaand aan definitieve sluiting van de fistel middels een 
advancement flap van groot belang. Bovendien zijn het creëren van een brede, goed 
doorbloede en spanningsvrije flap, de-epitelialisatie van het fistelkanaal en uitsnijding 
van de interne opening van de fistel, essentiële stappen bij dergelijke procedures.
Sfincteroplastiek is een optie in sommige gevallen, met name wanneer er preoperatief 
sprake is van incontinentie. De selectie van geschikte patiënten is hierbij van wezenlijk 
belang. Patiënten moeten zorgvuldig geïnformeerd worden over de verwachtte resul-
taten bij dergelijke geavanceerde technieken.
Hoofdstuk 9 bestaat uit een systematische literatuurstudie en meta-analyse over 
het effect van seton drainage en/of anti-TNF op gedeeltelijke of volledige sluiting van 
perianale fistels en recidieven daarvan. Op basis van de resultaten van dit onderzoek 
kan geconcludeerd worden dat percentages van sluiting van de fistel en het optreden 
van recidieven na behandeling met zowel seton drainage, als met anti-TNF sterk uiteen 
lopen. Ondanks een groot aantal studies die de resultaten van beide behandelingen 
rapporteren, kan geen conclusie worden getrokken betreffende de gewenste behan-
delstrategie. Echter combinatietherapie met (tijdelijke) seton drainage, een immuno-
modulator en anti-TNF kan gunstig zijn bij het bereiken van perianale fistel sluiting.
De behandeling van perianale fistels bij de ziekte van Crohn is geëvolueerd met de 
introductie van nieuwe technieken en biologicals. Wereldwijd zijn verschillende richtli-
jnen beschikbaar, echter veel aanbevelingen zijn omstreden of er ontbreekt bewijs van 
voldoende hoge kwaliteit. In hoofdstuk 10 geven we een overzicht van de momenteel 
beschikbare nationale en internationale richtlijnen voor perianale fistels. Aanbevelin-
gen binnen de richtlijnen werden geanalyseerd op consensus en tegenstrijdigheid, met 
als doel onderwerpen en vragen te identificeren voor toekomstig onderzoek. Er was 
sprake van consensus bij unanieme aanbevelingen in ten minste twee derde van de 
richtlijnen en van tegenstrijdigheid bij minder dan drie richtlijnen met commentaar 
op het onderwerp of geen consensus tussen de richtlijnen. Het hoogste niveau van 
bewijs werd gescoord als voldoende (Oxford niveau van bewijskracht 2009 3a of ho-
ger) of onvoldoende. Uiteindelijk werden twaalf richtlijnen opgenomen in de studie 
en de aanbevelingen onderling vergeleken. Uiteindelijk was consensus aanwezig in 15 
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onderwerpen en zes onderwerpen werden beoordeeld als tegenstrijdig. Bewijs niveaus 
varieerden van sterk tot gebrek aan bewijs. Concluderend kan gesteld worden, dat het 
bewijs over diagnostiek en behandeling van perianale fistels (cryptoglandular of gere-
lateerd aan de ziekte van Crohn) varieerde van voldoende tot onvoldoende, ongeacht 
de consensus.
Momenteel is er geen richtlijn voor de behandeling van patiënten met de ziekte van 
Crohn met een hoge perianale fistel. De meeste patiënten worden behandeld met 
anti-TNF medicatie, maar er zijn geen lange termijn resultaten van deze dure genees-
middelen beschreven, noch is de efficiëntie van de behandeling vergeleken met chirur-
gische strategieën. Met dit onderzoek hopen we consensus voor de klinische praktijk 
te realiseren wat betreft de best te kiezen behandelstrategie met een verlaging van 
de kosten. De PISA-studie die in hoofdstuk 11 wordt beschreven, is een multicenter 
gerandomiseerd onderzoek bij patiënten met een hoge perianale fistel bij de ziekte van 
Crohn. De patiënten worden gerandomiseerd tussen (I) chronische seton drainage (met 
6 MP) gedurende één jaar, (II) anti-TNF medicatie (met 6 MP) gedurende één jaar (seton 
verwijdering na 6 weken) of (III) sluiten van de fistel, bijvoorbeeld via een advancement 
plastiek na 8 weken seton drainage (voor 4 maanden anti-TNF en 6MP voor één jaar). De 
primaire uitkomst is de proportie patiënten met een fistel gerelateerde re-interventie. 
Secundaire uitkomstmaten zijn het aantal patiënten met gesloten fistels (op basis van 
een evaluatie MRI-score) ziekte activiteit na 18 maanden, kwaliteit van leven en kosten. 
Met de vergelijking van deze drie algemeen geaccepteerde behandelstrategieën zullen 
we in staat zijn om uitspraken te doen over de efficiëntie van de verschillende thera-
peutische strategieën met betrekking tot een aantal lange termijn uitkomstparameters.
Hoewel verondersteld werd dat door achterlaten van het mesorectum bij close rectal 
dissectie de complicaties bij inflammatoire darmziekten bij patiënten zou verminderen, 
toonden we in hoofdstuk 12 het tegendeel aan. Perineale complicaties en verminderde 
perineale wondgenezing deden zich significant vaker voor bij Crohn patiënten in vergeli-
jking met colitis ulcerosa patiënten, met name na close rectal dissectie. De proportie 
perineale complicaties bij Crohn patiënten was bijna drie keer zo hoog na close rectal 
dissectie vergeleken met totale mesorectale excisie (TME). Er werden geen verschillen 
gezien tussen de twee chirurgische technieken met betrekking tot perineale complica-
ties en wondgenezing bij colitis ulcerosa patiënten. Het hogere percentage infectieuze 
complicaties na achterlaten van het mesorectum bij patiënten met de ziekte van Crohn 
kan worden verklaard door de verhoogde pro-inflammatoire myeloïde cel populatie 
met verminderd aantal wondgenezingsmacrofagen, ongeacht de aanwezigheid van een 
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ontlastend stoma. Het pro-inflammatoire fenotype lijkt een weerspiegeling te zijn van 
de inflammatoire toestand van de darm. Deze bevindingen suggereren dat excisie van 
het mesorectum ten tijde van proctectomie van cruciaal belang is bij patiënten met de 
ziekte van Crohn.
Salvage chirurgie voor septische complicaties in het bekken na colorectale chirurgie 
houdt meestal radicale verwijdering in van darmstructuren met een definitief stoma. 
Patiënten die een redo operatie ondergaan zijn gevoelig voor het ontwikkelen van 
recidiverende infectieuze complicaties in het bekken. Geïnfecteerde dode ruimte in het 
bekken na een salvage operatie kan zich ontwikkelen tot een sinus met aanhoudende 
abcessen en het risico op secundaire complicaties. Eerder onderzoek suggereert dat 
het opvullen van het bekken met een omentum plastiek na een abdominoperineale 
resectie vanwege een rectumcarcinoom, leidt tot verbeterde perineale wondgenezing 
en afname van sinus vorming door angiogenese en versterking van de immuunreactie. 
In hoofdstuk 13 wordt een nieuwe techniek beschreven. Bij afwezigheid van omentum 
lijkt opvullen van het bekken met mesenterium van een darmsegment dat verwijderd 
is als onderdeel van de salvage chirurgie een waardevol alternatief, rekening houdend 
met de morbiditeit waar autologe weefselflappen mee geassocieerd zijn. Alhoewel één 
patiënt een recidiverend abces in het bekken had, werd complete genezing van de sinus 
bereikt in alle vier de patiënten.
Meer onderzoek is nodig om de fysiologische immuunreacties van het mesenterium 
te begrijpen, omdat dit van toegevoegde waarde kan zijn bij het controleren van infec-
tieuze complicaties naast het anatomisch opvullen van het bekken. Beschikbaarheid 
van mesenterium van voldoende lengte en volume moet in iedere patiënt beoordeeld 
worden, indien in voldoende mate aanwezig zou deze techniek de voorkeur kunnen 
hebben boven myocutane flap reconstructies.
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Beste Pieter, dank voor jouw waardevolle objectieve, kritische blik op meerdere van 
mijn stukken. Ook hier heb ik veel van geleerd.

Geachte leden van de leescommissie, dear members of the Thesis Committee: Prof. 
Dr. G.R. van den Brink, Dr. M.I. van Berge Henegouwen, Prof. Dr. J. Stoker, Prof. Dr. P. 
Fockens, Prof. Dr. T. Rockall, Dr. P.C.F. Stokkers, Dr. J. Torkington. Veel dank voor uw 
bereidheid zitting te nemen in mijn commissie. Thank you for your willingness to be 
part of my Thesis Committee.

Alle medeauteurs van de artikelen in de dit proefschrift.

Secretaresses van G4. Lieve Ingrid, Els, Joke, Jacqueline, Indra en Fenne. Dank voor jullie 
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De Bemel Bazen. Lieve, Sal, Died, Gijs, Wernard, Lotje, San, Tjib, Sandra, Emma en 
Merle. Wat hebben we een leuke onderzoeksgroep! Heb enorm genoten van alle bor-
rels, bbq’s en boven alles natuurlijk de vele congressen! Dank voor alle gezelligheid, 
goede samenwerking en support de afgelopen jaren.

Mijn collega onderzoekers van G4. Het was een feest met jullie samen te werken. De 
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len missen. En natuurlijk de meisjes uit de Kalverstraat. Sal, Ballie en Mo. Wat was het 
een mooie tijd met jullie!
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en gezelligheid het afgelopen jaar. Ik heb van jullie genoten!

Lieve familie, vrienden en amices, dank voor jullie vriendschap en gezelligheid buiten 
kantoortijden. Zonder jullie was dit nooit gelukt!

Lieve Sal, mijn paranimf! Wat hebben we als dreamteam een geweldige tijd gehad. 
Met veel plezier denk ik terug aan de mooie avonturen die we in binnen- en buitenland 
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paranimf te mogen zijn. 2 juni wordt van ons!

Lieve broer en paranimf Jeroen. Van jouw relativeringsvermogen kan ik nog wat leren. 
Bijzonder zoveel dezelfde interesses te delen, zowel bestuurlijk, organisatorisch en 
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Lieve ouders, dank voor alle kansen die jullie mij geboden hebben en onvoorwaardelijke 
steun. Ik kan mij geen lievere ouders wensen!
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