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Het doel van dit proefschrift was om de rol van selectieve darm decontaminatie (SDD) in 
electieve gastro-enterologische (GE) chirurgie te evalueren ten aanzien van postoperatieve 
infectieuze complicaties. Mortaliteit, opname duur en kosten-effectiviteit werden ook 
geanalyseerd. Daarnaast geeft dit proefschrift een overzicht van de klinische toepasbaarheid 
van SDD in electieve GE chirurgie. 

SDD werd in 1983 geïntroduceerd op de Intensive Care als een nieuwe techniek om 
infecties te voorkomen en het gebruik ervan leidde tot een significante daling in morbiditeit 
en mortaliteit.1,2 Als een van de grondleggers van het concept van SDD, raadde Stoutenbeek 
in 1990 het gebruik van SDD ook aan bij chirurgische patienten.3 In die jaren was de 
postoperatieve morbiditeit na electieve gastro-intestinale chirurgie hoog, tot 28% na 
colorectale chirurgie, ondanks optimale peri-operatieve zorg en het gebruik van systemische 
antibiotica rondom de operatie.4-6 De meest voorkomende infecties waren nosocomiale 
infecties die binnen 48 uur na ziekenhuis opname ontstonden. Ze werden veelal veroorzaakt 
door gram negatieve bacteriën uit het maagdarm stelsel van de patiënt zelf. Om de 
incidentie van deze infecties te verminderen, werd in 1999 op de afdeling chirurgie van 
het OLVG rondom de operatie SDD gegeven aan mensen die electieve colorectale chirurgie 
moesten ondergaan. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van een retrospectieve analyse van prospectief 
verzamelde gegevens over een periode van 3 jaar van 162 patiënten die opgenomen waren 
op de afdeling chirurgie voor een geplande colorectale operatie. Van deze patiënten kregen 
76 (47%) SDD (polymyxine B sulphate 100mg, tobramycine 80mg en amphotericine B 
500mg (PTA)) 4 maal daags, wat bij voorkeur 1 a 2 dagen voor de operatie werd gestart. 
De controle groep bestond uit 86 (53%) patiënten die niet met SDD werden behandeld. 
Beide groepen kregen dezelfde systemische antibiotica rondom de operatie. In de SDD 
groep zaten meer patiënten die een rectumresectie hadden ondergaan. De SDD werd voor 
de operatie gestart en doorgegeven tot tenminste 3 dagen na de operatie in 47 (62%) 
patiënten.  Er waren 6 patiënten (7.9%) met infectieuze complicaties (voornamelijk 
urineweginfecties en pneumonieën) in de SDD groep vergeleken met 17 patiënten (19.8%) 
in de controle groep. (p = 0.031). Infectieuze complicaties en naadlekkage samen werden 
“het gecombineerde eindpunt” genoemd. De incidentie hiervan was 8 (11%) in de SDD 
groep tegenover 22 (26%) in de controle groep (p = 0.014). Er waren geen verschillen in 
opname duur of mortaliteit. Multivariate analyse toonde aan dat het niet geven van SDD, 
een leeftijd boven de 60 jaar en diabetes afhankelijke voorspellers waren voor postoperatieve 
complicaties.
Omdat de SDD in deze restrospectieve studie willekeurig door de chirurg voorgeschreven 
werd aan patiënten, zouden deze resultaten vertekend kunnen zijn. Om deze resultaten 
te bevestigen werd in 2003 een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo gecontroleerde 
trial gestart.

In hoofdstuk 3 worden de resultaten beschreven van  289 gerandomiseerde patiënten, 
gedurende 5 jaar, die electieve GE chirurgie ondergingen, waaronder procedures aan zowel 
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bovenste als onderste tractus digestivus. Om te corrigeren voor een mogelijk verschil in 
aantallen bovenste en onderste tractus digestivus chirurgie, werden patiënten in 4 groepen 
verdeeld; In groep A zaten patiënten die oesophagus- en maagchirurgie moesten ondergaan, 
in groep B patiënten met lever-, pancreas- en galweg chirurgie, in groep C werden patiënten 
geïncludeerd die geopereerd gingen worden aan het colon en in groep D zaten patiënten 
met rectumchirurgie. 
De meeste patiënten echter ondergingen colorectale chirurgie. Patiënten werden 
gerandomiseerd tussen placebo en SDD, wat 4 maal daags gegeven werd, 1 a 2 dagen 
voor de operatie werd gestart en werd gecontinueerd tenminste tot 3 dagen na de ingreep 
of totdat er normale passage was. Alle patiënten kregen systemische antibiotica rondom 
de operatie. Om te bepalen of patiënten voor de operatie al een infectie hadden, werd een 
preoperatieve urinekweek en sputumkweek verricht op de polikliniek. Op de operatiekamer 
(OK) werd een rectumkweek afgenomen om te beoordelen of decontaminatie was 
opgetreden.
Optimale toediening van trial medicatie werd gezien in 82 (57.3%) patiënten in de SDD 
groep en 87 (59.6%) in de placebo groep, waarbij patiënten in de SDD groep gemiddeld 
19 doses kregen en  in de placebo groep 20. In de SDD groep werd een significant lagere 
incidentie gezien van postoperatieve infectieuze complicaties; 28 (19.6%) patiënten in de 
SDD groep versus 45 (30.8%) in de placebo groep (p = 0.03). Ook de incidentie van 
naadlekkages was significant lager in de SDD groep dan in placebo groep, 9 (6.3%) versus 
22 (15.1%) respectievelijk. Er was geen significant verschil in opname duur of mortaliteit. 
In de groep patiënten met een naadlekkage echter, was de leeftijd hoger (71 versus 59) 
maar opname duur korter (21 versus 33 dagen) in de SDD groep vergeleken met de placebo 
groep. Deze RCT toonde een relatieve risico reductie van 36% en een number needed to 
treat (NNT) van 9. Ook werd een relatieve reductie in naadlekkages gezien van 58%. Op 
grond van deze resultaten zou men kunnen overwegen om perioperatieve SDD te geven 
aan patiënten die electieve GE chirurgie moeten ondergaan, waarbij de SDD 3 dagen voor 
de operatie moet worden gestart en doorgegeven worden totdat er weer een normale 
passage is. 

Ook al lijkt het effect van SDD op morbiditeit en mortaliteit bij ICU patiënten duidelijk, 
slechts 30% van alle Nederlandse ICU’s gebruikt SDD op dit moment.7 Hierdoor 
vermoedden we dat het gebruik van SDD op een chirurgische afdeling nog lager lag. 
In hoofdstuk 4 worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar het gebruik van 
SDD, perioperatieve systemische antibiotica en mechanische darmvoorbereiding (MBP) 
in Nederland. Een online vragenlijst werd naar alle GE chirurgen in 86 (8 academische en 
78 perifere) ziekenhuizen gestuurd. De respons rate was 74%; 6 academische centra en 
58 perifere ziekenhuizen werden geïncludeerd. Twintig ziekenhuizen (31.1%) gaven SDD 
alleen maar op de ICU. Slechts 4/64 (6.3%) ziekenhuizen gaven SDD op de chirurgische 
afdeling; 2 ziekenhuizen schreven SDD voor bij GE chirurgie, één voornamelijk in 
hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) procedures en één exclusief bij 
levertransplantaties.
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Intraveneuze antibiotica gedurende GE chirurgie werd in alle Nederlandse ziekenhuizen 
gegeven rondom de operatie, alhoewel maar 59.4% de antibiotica 30 minuten voor de 
ingreep gaven, volgens Nederlandse richtlijnen. Opvallend was dat 90.6% van de 
ziekenhuizen nog steeds MBP voorschrijft, met name bij links-zijdige (open of 
laparoscopische) colorectale chirurgie en trans-anale endoscopische microchirurgie (TEM). 
Bij bovenste tractus digestivus chirurgie werd geen MBP gegeven. De conclusie is dus 
dat perioperatieve SDD bij electieve GE chirurgie zelden wordt gegeven in Nederland en 
alleen wordt voorgeschreven als de ICU van het betreffende ziekenhuis dat ook doet. 
Perioperatieve i.v. antibiotica wordt in 40.6% te laat gegeven en MBP wordt nog steeds 
op bijna alle Nederlandse chirurgische afdelingen gebruikt in linkszijdige colon- en rectum 
chirurgie. 

Met de huidige economische crisis is een beperking in zorgkosten noodzakelijker dan ooit. 
In de literatuur is de kosteneffectiviteit van SDD op de ICU is beschreven en hierbij werden 
lagere kosten gezien bij patiënten die SDD kregen.8,9 In hoofdstuk 5 werd de populatie uit 
de RCT gebruikt om de kosten effectiviteit te berekenen voor SDD versus placebo, waarbij 
gekeken werd naar het verschil wanneer de gemiddelde totale kosten (in euro) werden 
onderverdeeld op basis van het behandelings  effect. Het doel van deze studie was om de 
kosten van patiënten, die opgenomen werden op de afdeling chirurgie om een electieve 
GE procedure te ondergaan, te objectiveren. Daarnaast werd in deze studie gekeken of de 
daling in postoperatieve infectieuze complicaties van de eerdere RCT tot lagere kosten zou 
leiden. Er werd een overzicht gegeven van alle chirurgische procedures, re-interventies 
(dat wil zeggen relaparoscopieën, relaparotomieën of radiologische interventies) en 
laboratorium resultaten, gedurende een follow up van een jaar. Ook werden de kosten die 
gemaakt werden om een andere specialist in consult te vragen, inclusief het gebruik van 
diagnostiek, genoteerd. Het gebruik van SDD reduceerde de kosten met 2604 euro per 
patiënt wat leidde tot een kosteneffectiviteit van SDD van meer dan 92%. Dit was 
voornamelijk te danken aan een daling in ziekenhuis opname kosten.

Zoals eerder gezegd is het gebruik van SDD op de ICU uitgebreid beschreven in de 
literatuur, maar er zijn maar weinig studies gedaan naar het gebruik van SDD in electieve 
GE chirurgie. Daarnaast wordt het gebruik van perioperatieve SDD in GE chirurgie niet 
breed toegepast. In hoofdstuk 6 worden de resultaten van een systematische review en 
meta-analyse beschreven waarbij het effect van perioperatieve SDD in electieve GE 
chirurgie met perioperatieve systemische antibiotica werd vergeleken met perioperatieve 
antibiotica profylaxe alleen, ten aanzien van infectieuze complicaties en naadlekkage. Ook 
werd er gekeken naar mortaliteit en opname duur. Medline, Embase en de Cochrane Central 
register of Controlled trials werden gebruikt om 1660 potentieel relevante artikels te vinden 
waarvan er 38 nader werden beoordeeld. Acht studies met een Jadad score > 3 waren 
geschikt voor inclusie in de review, met in totaal 1668 patiënten. De meeste RCT’s waren 
gepubliceerd voor 2007 en daarom waren dit studies zonder enhanced recovery after 
surgery (ERAS) protocollen. Van de 1668 patiënten kregen 828 preoperatieve SDD met 
perioperatieve systemische antibiotica, terwijl 840 patiënten alleen peroperatieve 
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systemische antibiotica kregen met of zonder een orale placebo. Alle systemische 
antibiotica hadden een dekking voor Gram-negatieve bacteriën. Slechts 3 trials beschreven 
het aanhoudende toedienen van SDD na de operatie. Infectieuze complicaties werden in 
5 studies gerapporteerd: 77 (9%) patiënten met SDD versus 118 (14%) patiënten in de 
controle groep (p= 0.002). Wondinfecties werden in 6 studies beschreven met een daling 
in de SDD groep (4.2% versus 8.8%). Naadlekkage was verminderd in de SDD groep (2.3% 
versus 5.2%)(p = 0.002)
Er werd een aparte analyse van de subgroepen “hoge” en “lage” GE chirurgie verricht, 
welke liet zien dat SDD infectieuze complicaties vermindert in beide groepen, zonder 
verschil in effect. De opname duur verschilde niet tussen beide groepen ( p = 0.19) maar 
werd slecht beschreven in 2 trials. Mortaliteit, beschreven in 3 studies, toonde geen 
significant verschil tussen de groepen ( p = 0.27). De conclusie van deze review was dan 
ook dat perioperatieve SDD infectieuze complicaties na bovenste en onderste GE chirurgie 
verminderde. Toekomstige trials zijn nodig om een mogelijk effect van SDD op mortaliteit 
en opnameduur te analyseren en om te evalueren wat het effect van SDD is naast ERAS 
protocollen. 

Het doel van de studie beschreven in hoofdstuk 7 was om de kweken te analyseren die 
afgenomen zijn in de eerder genoemde RCT en om hun correlatie te bepalen met de 
kweken die werden genomen van postoperatieve infecties. Zoals eerder vermeld werden 
289 patiënten die electieve GE chirurgie ondergingen gerandomiseerd om SDD of placebo 
te krijgen rondom de operatie (143 versus 146 patiënten respectievelijk). Op de polikliniek 
werden preoperatieve kweken van urine en sputum verzameld om te bepalen of patiënten 
preoperatief al een infectie hadden. Op de OK werden rectumkweken afgenomen om de 
graad van decontaminatie te beoordelen. Adequate decontaminatie werd gedefinieerd als 
de afwezigheid van de groei van Gram negatieve bacteriën en gisten. Als er verdenking 
was op een postoperatieve infectie, werden kweken afgenomen van wond, bloed, urine, 
sputum of van buikvocht gedurende een operatie. De postoperatieve infecties werden 
behandeld volgens ziekenhuis protocol. Preoperatieve urinekweken werden in 244 (84%) 
patiënten afgenomen. In 9% was een urineweginfectie (UWI) aanwezig voor de operatie 
(14 in de SDD groep versus 9 in de placebo groep). Van alle patiënten waarbij sputumkweken 
waren afgenomen, toonde 90% geen groei van bacteriën. Bij 198 patiënten werd tijdens 
de operatie een rectumkweek afgenomen,  99/143 (69%) in de SDD groep en 99/146 (67%) 
in de placebo groep. In de SDD groep waren 64/99 (65%) adequaat gedecontamineerd. 
Van deze groep ontwikkelde 51 patiënten geen infectieuze complicatie (79.7%). De 
bacteriën uit de diagnostische kweken kwamen in de helft van de gevallen overeen met 
die uit de peroperatieve rectumkweken. SDD verminderde peroperatief dragerschap van 
gram negatieve bacteriën en gisten, wat leidde tot een afwezigheid van gram negatieve 
infecties in de adequaat gedecontamineerde groep patiënten. Een derde van de patiënten 
was niet adequaat gedecontamineerd, daarom is het aan te raden om de  toediening van 
preoperatieve SDD te verbeteren. 
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CONCLUSIE

Perioperatieve SDD en systemische antibiotica samen verminderen postoperatieve 
infectieuze complicaties en naadlekkage in electieve GE chirurgie, vergeleken met 
systemische antibiotica alleen. Het toedienen van SDD is ongebruikelijk in Nederland en 
wordt alleen in GE chirurgie gegeven als de ICU van het betreffende ziekenhuis het ook 
gebruikt. SDD moet in adequate doses en over een sufficiënte periode worden gegeven 
om optimale decontaminatie te bereiken, dat wil zeggen een vermindering in de 
peroperatieve aanwezigheid van Gram-negatieve bacteriën en gisten, wat een vermindering 
in Gram-negatieve postoperatieve infecties tot gevolg heeft. In de praktijk betekent dit dat 
de SDD 3 dagen voor electieve chirurgie moet worden gestart (dat kan thuis gebeuren) en 
moet worden doorgegeven totdat er normale passage voor voedsel en ontlasting is. De 
patiënt moet van tevoren goed worden ingelicht over de wrange smaak van SDD. Elke 
ziekenhuisapotheek kan SDD maken, daarnaast verlaagt SDD de totale kosten per patiënt.  

TOEKOMST PERSPECTIEVEN

Tegenwoordig wordt de invloed die darm bacteriën op onze gezondheid hebben, meer en 
meer erkend.10 Het wordt steeds duidelijker dat de complexe bacteriële populatie van het 
maagdarmstelsel een ecosysteem vormt dat een belangrijke rol speelt bij verschillende 
ziektes. Leeftijd, dieet en gezondheid van een persoon hebben invloed op de samenstelling 
van darm bacteriën (‘het intestinale microbioom’)  en diverse ziektebeelden zijn geassocieerd 
met veranderingen in die samenstelling, waaronder metabole ziektes, inflammatoire darm 
ziekten, obesitas en diabetes.11-13 Die samenstelling heeft niet alleen invloed op het immuun 
systeem, maar ook op de structuur van het darmslijmvlies. Het is echter nog niet duidelijk 
of een veranderde darmflora de oorzaak van een ziekte is of het gevolg.14 Bacteriën (b.v 
Bacteroides) die carcinogene metabolieten produceren, zijn geassocieerd met de 
ontwikkeling van maligniteiten in colon en rectum15 en aandoeningen van de bovenste 
tractus digestivus, zowel goedaardige afwijkingen als maagkanker.16 Aan de andere kant 
kan de transplantatie van darm bacteriën (FMT) gebruikt worden in de behandeling van 
recidiverende Clostridium difficile infecties (CDI).17,18

Het aantal micro-organismen in het maagdarmstelsel is groter dan het aantal cellen in het 
menselijk lichaam. Speciale technieken hebben het mogelijk gemaakt om het genoom in 
darmbacteriën te identificeren. 19-21 Mogelijkerwijs kan deze ontwikkeling in de toekomst 
leiden tot het identificeren van patiënten die vatbaar zijn voor bepaalde ziektebeelden door 
hun ontlasting te gebruiken als diagnostisch en zelfs prognostisch middel.
Een ander belangrijk punt is naadlekkage. Dit is een ernstige complicatie na GE chirurgie 
en veroorzaakt niet alleen ongemak voor de patiënt, maar kan ook leiden tot sepsis, re 
interventies, behandeling op de ICU, verlengde opname duur en zelfs tot de dood. Bacteriën 
spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van naadlekkage omdat ze ter hoogte van de 
anastomose een lokale ontstekingsreactie geven met intramurale abcesvorming en 
necrose22. Het gebruik van SDD rond de operatie echter, lijkt naadlekkage te verminderen. 



C
H

A
P

T
E

R

9

127

NEDERLANDSE SAMENVATTING

Voorkomen van naadlekkage is van belang omdat het ook leidt tot een verminderde 
overleving en een grotere kans op lokaal recidief van de tumor.23

Ondanks dat de vermindering van peroperatieve endotoxemie bij het gebruik van SDD 
alleen in cardio thoracale chirurgie is aangetoond 24, is het voorkomen of verminderen van 
perioperatieve endotoxemie een belangrijk onderwerp, aangezien bacteriële entotoxinen 
in experimentele tumor modellen door verhoogde tumor adhesie, hebben geleid tot 
metastatische tumor groei op afstand.25 De SELECT trial (NL 2011-002211-28) is een 
multicenter RCT waarin SDD met placebo wordt vergeleken in electieve colorectale 
chirurgie. De primaire uitkomst is naadlekkage, secundair wordt gekeken naar oncologische 
resultaten op de lange termijn. Deze trial is aan het einde van 2012 gestart en zal hopelijk 
antwoord geven op deze belangrijke vraagstukken.
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