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samenvattinG en cOnclusies

De incidentie van acute diverticulitis stijgt in Westerse landen en daarmee  stijgen ook 
de kosten van de gezondheidszorg. Het natuurlijk beloop van diverticulitis is meestal 
mild en self-limiting. De meeste patiënten worden conservatief behandeld, soms  met 
gebruik van antibiotica. Er bestaan echter grote verschillen in de klinische praktijk   tus-
sen verschillende landen en medische disciplines. Deze verschillen worden  in stand 
gehouden door de verschillende internationale richtlijnen, die voornamelijk gebaseerd 
zijn op expert opinion. Met de stijgende incidentie is er ook een groeiende  behoefte 
aan wetenschappelijk bewijs voor de behandeling en follow-up van patiënten met 
acute diverticulitis. Dit proefschrift bestaat uit twee delen: Deel 1 getiteld “diagnose en 
behandeling van diverticulitis” bespreekt de verschillende classificatiesystemen en de 
verscheidenheid aan conservatieve behandel-mogelijkheden van acute diverticulitis. 
In deel 2 getiteld “follow-up na acute diverticulitis” wordt  de follow-up met of zonder 
colonoscopie en mogelijke risicofactoren voor recidief diverticulitis besproken.

deel 1. diagnose en behandeling van diverticulitis

In hoofdstuk 2 worden de drie verschillende op computertomografie (CT) gebaseerde 
classificatiesystemen voor diverticulitis beschreven en de  inter-observer variabiliteit van 
deze systemen beschreven. Deze studie toont aan dat de Ambrosetti indeling de meest 
reproduceerbare classificatie is. Ambrosetti en de gemodificeerde Hinchey classificaties 
hebben een grote overeenkomst met de referentie standaard en beide zijn een betrou-
wbare indeling. De Dhamarajan classificatie is alleen van toepassing op gecompliceerde 
diverticulitis en is een belangrijke aanvullende  indeling naast de andere, meer algemene 
classificaties van diverticulitis. Een van de controverses van vandaag blijft de behandel-
ing van patiënten met ongecompliceerde diverticulitis. De behandeling kan bestaan   uit 
dieetadviezen en verschillende medische therapieën en zijn veelal toegespitst  op het 
herkennen van risicofactoren. In hoofdstukken 3,  4 en  5 wordt een overzicht van de 
literatuur in drie systematische reviews weergegeven. In hoofdstuk 3 wordt de hypoth-
ese dat een vezelarm dieet resulteert in diverticulosis en een vezelrijk dieet symptomen 
of complicaties van diverticulose voorkomt besproken. Hoge kwaliteit bewijs voor een 
vezelrijk dieet bij de behandeling van divertikelaandoeningen ontbreekt, en de meeste 
aanbevelingen zijn gebaseerd op kwalitatief matige studies. Ondanks deze lage bewi-
jslast wordt een vezelrijk dieet nog steeds aanbevolen in diverse richtlijnen. Een ander 
klassiek dogma is dat immunosuppressie de incidentie en complicaties bij patiënten 
met acute diverticulitis verhoogt. Dit zou een lage drempel voor electieve sigmoid re-
sectie bij deze patiënten na een eerste episode van acute diverticulitis  rechtvaardigen. 
Goed gedocumenteerde immuun-gecompromiteerde patiëntengroepen zijn transplan-
tatiepatiënten, waarin veel prospectieve studies zijn uitgevoerd. In hoofdstuk 4,  wordt 
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een totaal van 11966 post-transplantatie patiënten geanalyseerd in een systematische 
review. De incidentie van een acute diverticulitis is hoger bij getransplanteerde patiënten 
vergeleken met de normale populatie. Bovendien, wanneer een transplantatie patiënt 
een episode van acute diverticulitis heeft, is het beloop bij een hoog percentage (40%) 
van de patiënten gecompliceerd. Immunosuppressie is derhalve een risicofactor voor 
het ontwikkelen van gecompliceerde diverticulitis. Er is een groot verschil in het gebruik 
van antibiotica bij de behandeling van patiënten met acute diverticulitis tussen de 
landen in Noordwest-Europa (Nederland en Scandinavische landen) en andere landen, 
waaronder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In hoofdstuk 5 presenteren 
we een overzicht van de literatuur en richtlijnen over het gebruik van antibiotica. Een 
Nederlandse enquête toonde aan dat een meerderheid van de gastro-enterologen 
antibiotica voorschrijft bij de behandeling van acute diverticulitis, maar slechts een min-
derheid van de Nederlandse chirurgen. Bij een soortgelijke Brits onderzoek schreven 
alle chirurgen antibiotica voor bij de behandeling van diverticulitis. Dit beleid is terug 
te vinden in  de verschillende richtlijnen waarbij vijf van de zes gevonden richtlijnen het 
gebruik van antibiotica adviseren. Alleen in Nederland wordt antibiotica primair niet 
geadviseerd voor de behandeling van ongecompliceerde diverticulitis.
 
Traditioneel is de behandeling van acute diverticulitis  gebaseerd op intramurale 
zorg, met dieetadviezen en intraveneuze toediening van antibiotica en vocht. Met de 
stijgende incidentie neemt ook het aantal ziekenhuisopnames toen, en de vraag rijst 
of deze patiënten ook poliklinisch behandeld zouden kunnen worden. In hoofdstuk 6 
bestuderen we of poliklinische behandeling van patiënten met acute ongecompliceerde 
diverticulitis uitvoerbaar en veilig is, en welke patiënten zouden kunnen profiteren van 
dergelijke ambulante zorg. In een retrospectief cohort van 312 patiënten, werd gecon-
cludeerd dat ambulante behandeling van patiënten met ongecompliceerde acute di-
verticulitis haalbaar en veilig is. Met name bij jongere patiënten kan ziekenhuisopname 
meestal worden vermeden.
Het gebrek aan bewijs voor de rol van antibiotica bij de behandeling van ongecom-
pliceerde diverticulitis vereist een wetenschappelijk oordeel. Daarom starten  wij een 
gerandomiseerde multicenter trial  naar het effect van antibiotica op het ziekteverloop 
bij patiënten met een milde acute diverticulitis. In hoofdstuk 7 wordt het protocol 
gepresenteerd. In hoofdstuk 8 bespreken we de resultaten van deze DIABOLO trial. 
Behandeling zonder antibiotica is even goed als behandeling met antibiotica. De korte 
termijn voordelen van de observationele behandeling geven aan dat behandeling met 
antibiotica veilig kan worden weggelaten bij een eerste episode van een  ongecomplic-
eerde diverticulitis.
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deel 2 . follow-up na acute diverticulitis

Routinematige colonoscopie na een episode van acute diverticulitis blijft een punt van 
discussie. De meeste internationale richtlijnen adviseren colonoscopie na conservatief 
behandelde diverticulitis. De achterliggende gedachte is altijd geweest om een onder-
liggende maligniteit uit te sluiten, maar met toegenomen gebruik van abdominale 
CT-beeldvorming met hoge sensitiviteit/specificiteit en lage interobserver variabiliteit, 
lijkt aanvullende coloscopie overbodig. Toch blijft er onzekerheid of het voorkomen 
van colorectaal carcinoom (CRC) en geavanceerde adenoom (AA) bij patiënten met CT-
bewezen diverticulitis hoger is dan in een gemiddelde risicogroep. Voordat we onze ei-
gen studie resultaten presenteren, voerden we een systematische review uit, hoofdstuk 
9. Het doel van deze systematische review was om de gepoolde prevalentie van CRC 
en/of AA, zoals gedetecteerd met colonoscopie bij patiënten met een met CT-bewezen 
diagnose van acute diverticulitis, te bepalen. Acht studies voldeden aan onze criteria 
voor deelname, met een totaal van 1796 patiënten. Geconcludeerd kon worden in deze 
systematische review dat de maligniteit zoals gedetecteerd met colonoscopie na met 
beeldvorming bewezen ongecompliceerde diverticulitis laag is. Echter, vanwege de 
beperkingen van de opgenomen studies, zoals matige methodologische kwaliteit, ge-
brek aan adequate controlegroepen, selectiebias, en matige kwaliteit van coloscopieën, 
konden overtuigende conclusies  niet worden getrokken.
Aangezien de meeste bestaande studies cohort studies waren zonder controlegroep, 
hebben we een case-control studie verricht met een prospectief cohort in hoofdstuk 
10. De twee cohorten, een asymptomatische screeningpopulatie en een cohort van 
ongecompliceerde diverticulitis patiënten, werden gehaald uit twee multicentrisch 
gerandomiseerde klinische studies die werden uitgevoerd in de Nederland. In 
totaal werden 424 patiënten met ongecompliceerde diverticulitis vergeleken met 
1426 controlepatiënten. We kunnen concluderen dat de prevalentie van CRC en 
AA  niet significant verschilt tussen patiënten met een recente episode van diver-
ticulitis en gescreende (asymptomatische)  individuen. Routinematige colonoscopie 
bij patiënten met een primaire episode van CT-bewezen ongecompliceerde diver-
ticulitis kan daarom achterwege blijven. Follow-up colonoscopie kan zich wel richten 
op hoog risico patiënten met een diagnostische dilemma of een langdurige beloop.  
Omdat electieve resectie na een episode van recidiverende diverticulitis niet standaard 
therapie is, zijn verschillende medische behandelingen ontwikkeld in het afgelopen  de-
cennium. In hoofdstuk 11 wordt een systematische review weergegeven van deze me-
dische of dieettherapieën die recidiverende diverticulitis zouden kunnen voorkomen. 
Het onderzoek naar het bewijs dat medische therapie recidiverende diverticulitis 
voorkomt, is van slechte kwaliteit. Behandeling met 5-aminosalicylzuur lijkt mogelijk 
veelbelovend. Gebaseerd op de huidige schamele studiegegevens kan geen aanbevel-
ing van een preventie therapie voor recidiverende diverticulitis worden gemaakt.
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In hoofdstuk 12 wordt de controverse over de behandeling van acute  diverticulitis bij 
jonge patiënten behandeld. De discussie is erop gericht of jonge leeftijd een risicofac-
tor is voor een recidief diverticulitis of een gecompliceerd beloop van diverticulitis 
en dat daarom deze patiënten agressiever zouden moeten worden behandeld (d.w.z. 
met electieve chirurgische sigmoidresectie). We hebben het beloop onderzocht van 
een episode van acute diverticulitis op jongere leeftijd (≤ 50 jaar). Een totaal van 1.441 
opeenvolgende patiënten werden geïdentificeerd met primaire acute diverticulitis van 
het sigmoid. Jongere leeftijd was niet geassocieerd met een meer ernstige presentatie 
of beloop van de diverticulitis, noch met een hogere recidief kans. Daarbij spelen andere 
factoren een belangrijke rol. In multivariate analyse waren ASA III classificatie en peridi-
verticulaire abcessen geassocieerd met het ontwikkelen van recidieven.

tOeKOmstPersPectieven

In het laatste decennium heeft de dogmatische benadering plaats gemaakt voor een 
meer evidence-based benadering in de behandeling van acute diverticulitis. Echter, de 
heilige graal van de behandeling van patiënten met diverticulitis ligt uiteindelijk in het 
begrijpen van de tot nu toe onbekende pathofysiologie.
Tot op heden is de dominante pathofysiologie theorie, uit 1971, gebaseerd op de vezels-
deficiëntie theorie. Huidige theorieen slaan een andere weg in. Nieuw onderzoek dicht 
een rol toe aan laaggradige ontstekingsreacties en/of veranderingen van de darmflora 
bij deze patiënten. Het laatste decennium is er een nieuwe hypothese ontstaan   die van 
nut zou kunnen zijn bij het begrijpen van de etiologie. Deze hypothese is gebaseerd 
op het feit dat divertikellijden een leeftijd gerelateerde stoornis is. Veroudering leidt 
uiteindelijk tot verandering van het colonepitheel, verandering van mucosale flora 
en microflora. Het is bekend dat de darm een complex aan microbiota bevat. Echter 
zeer weinig is bekend over de samenstelling van de intestinale microbiota in divertikel 
aandoeningen en de rol van de microbiota bij ontstekingen en mucosale verandering. 
De interactie tussen veranderingen van de darmflora met veranderende mucosa kan 
een laaggradige, chronische inflammatoire aandoening geven. Deze laaggradige colitis 
kan met microperforaties uiteindelijk tot acute diverticulitis te leiden. Met een beter 
begrip van de etiologie, kan een meer subtiele en persoonsgebonden therapie worden 
uitgevoerd in de toekomst. 
Verder moet er naast pathologisch en microbiotisch niveau ook gekeken worden naar 
moleculaire niveau. Een van de moleculaire mechanismen die dynamisch kan reageren 
op veranderingen is gedefinieerd als epigenetische veranderingen. Epigenetische ve-
randeringen zijn erfelijk moleculaire wijzigingen die genexpressie kunnen beïnvloeden 
zonder verandering in de DNA-sequentie.
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Op het gebied van het maagdarmkanaal, is de correlatie tussen DNA-methylatie van 
het maagslijmvlies en ontsteking veroorzaakt door Helicobacter pylori (H. pylori) onder-
zocht. H. Pylori infectie induceert afwijkende methylatie patronen in het maagslijmvlies, 
en deze veranderen ook na H. pylori eradicatie. Toekomstig onderzoek zal zich richten 
op de reactie van de microbiota en epigenetische veranderingen. Deze hypothese is op 
diverticulitis nog niet onderzocht en is punt van aandacht voor de toekomst.
Verscheidene onbeantwoorde klinische vragen over de behandeling van patiënten met 
acute diverticulitis zal hopelijk in de nabije toekomst worden beantwoord door verschil-
lende lopende studies naar de optimale behandeling van de verschillende stadia van 
diverticulitis. Belangrijkste doel in de komende jaren is het vermijden van overbehan-
deling. Dit heeft duidelijke voordelen: poliklinische behandeling, geen antibiotica voor 
ongecompliceerde diverticulitis, verminderde resistentie voor antibiotica, en minder 
complicaties. Uiteindelijk leidt dit tot kostenverlaging en betere kwaliteit van leven voor 
de patient.


