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samenVattinG

Zoals in de introductie (Hoofdstuk 1) al genoemd werd is darmkanker een belangrijk 
gezondheidsprobleem, en worden darmoperaties hiervoor steeds vaker uitgevoerd. 
Gedurende de laatste jaren hebben de kwaliteit en veiligheid van de zorg, nieuwe chirur-
gische technieken en aandacht voor peri-operatieve risico’s geleid tot een reductie van 
de postoperatieve morbiditeit en mortaliteit. Helaas treden ondanks deze verbeteringen 
nog steeds complicaties op.

Het belangrijkste doel van dit proefschrift is meer inzicht te verkrijgen in de optimalisatie 
van de peri-operatieve zorg in de colorectale chirurgie. De vier belangrijkste onderwerpen 
worden in de verschillende hoofdstukken besproken en zijn:

1. Het analyseren van peri-operatieve risicofactoren voor complicaties na colorectale 
chirurgie.

2. De waarde bepalen van de viscerale microcirculatie voor de colorectale chirurgie en 
het in beeld brengen ervan.

3. Vroege detectie van complicaties na colorectale chirurgie.
4. De functionele uitkomst en de impact op de kwaliteit van leven na colorectale chirur-

gie bepalen.

deel 1. risicofactoren en complicaties na colorectale chirurgie
Gedurende de jaren zijn de chirurgische technieken verbeterd om de risico’s op postope-
ratieve complicaties te verkleinen. In Hoofdstuk 2 wordt een laparoscopische techniek 
beschreven om een darmanastomose in het lichaam te maken tijdens de hemicolectomie 
rechts. Eerdere studies hebben laten zien dat laparoscopische colorectale chirurgie 
een voorkeur heeft boven de ‘open’ abdominale chirurgie met een kortere ziekenhuis 
opnameduur, sneller hervatten van de werkzaamheden, minder klachten van een posto-
peratieve gastroparese of ileus en minder cardiopulmonale complicaties. Wanneer er een 
intracorporele anastomose gemaakt wordt, hoeft de vitale darm niet buiten het lichaam 
gebracht te worden. Hierdoor ontstaat er minder tractie op de darm. De cosmetiek zal 
hierdoor verbeterd worden omdat er een minder grote incisie nodig is. Deze procedure 
werd in 162 oncologische patiënten onderzocht. Er werd in alle patiënten een R0-resectie 
verkregen. Het naadlekkage percentage was 3.1%. Het lokaal recidief trad in 0.8% op en 
de twee-jaars overleving was 85.4%. Onze conclusie was hierdoor dat deze procedure 
technisch en oncologisch veilig is.
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Ouderen patiënten zijn een steeds belangrijkere groep patiënten binnen de colorectale 
chirurgie, maar vormen tegelijk ook een uitdagende patiënt groep. Naast darmkanker, 
hebben deze ouderen vaak ook significante andere comorbiditeiten, die het operatie 
risico vergroten. In Hoofdstuk 3 bekijken we het effect van het vroege postoperatieve 
beloop op de uitkomst een jaar na de operatie. De vroege mortaliteit was 6.3%. Van alle 
patiënten die de operatie overleefd hebben, overleden nog eens 9.9% gedurende het 
eerste jaar. Postoperatieve complicaties traden op in 46.2%. Reoperaties waren nodig in 
17.0%. Totaal 4.5% werd opgenomen op de intensive care voor langer dan 5 dagen en 
13.5% werd heropgenomen in het ziekenhuis. In de multivariate analyse bleken stadium IV 
ziekte, postoperatieve complicaties en een hogere ASA score onafhankelijk geassocieerd 
met een slechtere één-jaars uitkomst. Reoperaties, heropnames en IC-opnames bleken 
geen effect te hebben op de één-jaars overleving. Concluderend, multidisciplinaire zorg 
kan bijdragen aan vroegere identificatie van risicopatiënten en een verbetering van de 
peri-operatieve zorg in oudere patiënten.

deel 2. de viscerale circulatie en colorectale chirurgie
Veel factoren dragen bij aan een adequate genezing van de darm anastomose. Een be-
langrijk criterium hierbij is een optimale bloedvoorziening en weefsel oxygenatie.

We hebben eerst in Hoofdstuk 4 gekeken of viscerale vaatschade, zoals atherosclerose, 
gerelateerd was aan het falen van de anastomose. Hiervoor zijn 242 pre-operatieve CT-
scans beoordeeld door twee radiologen, en werd de ernst van de stenose en het type 
plaque in de truncus coeliacus, de arterie mesenterica superior en inferior en de iliacaal 
vaten bepaald. In bijna 60% van de patiënten werd er geen klinisch relevante vaatschade 
gedetecteerd. Meer dan 40% had een stenose van ruim 50% in meer dan één visceraal 
bloedvat, bijna 20% had deze afwijking in meer dan twee bloedvaten, en ongeveer 10% 
zelfs in meer dan drie bloedvaten. Rond de 9% had een totale occlusie van meer dan 
één arterie. Er werden geen verschillen gevonden in de ernst van de vaatschade ten 
opzichte van de naadlekkages. Dit werd ook niet gevonden wanneer gekeken werd naar 
schade in de bloedtoevoer van de gereseceerde darm (zoals voorziening van de arterie 
mesenterica inferor bij een links-zijdige colectomie). We concludeerden daarom ook dat 
meer vaatschade niet lijdt tot meer naadlekkages bij patiënten met al een chronisch 
gecompromitteerde circulatie. Er is dus geen indicatie voor routinematige visualisatie van 
de viscerale circulatie of radiologische interventie als de bloedtoevoer gecompromitteerd 
blijkt in deze patiënten.

Als tweede hebben we in Hoofdstuk 5 verder gekeken naar de microvascularisatie van 
de darm. We hebben een techniek gepresenteerd waarin de microvascularisatie van de 
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humane serosale darm voor het eerst zichtbaar is gemaakt met “Sidestream darkfield 
(SDF) imaging” gedurende de operatie. SDF is een techniek waarbij gepolariseerd licht 
gebruikt wordt om erythrocyten door de capillairen te visualiseren. Er werden totaal 52 
metingen verricht bij 17 patiënten. De beelden van de darm werden vergeleken met de 
sublinguale metingen, waarbij de resultaten vergelijkbaar waren. Deze techniek lijkt dus 
veel belovend.

deel 3. Vroege detectie van postoperatieve complicaties na colorectale 
chirurgie
Zoals eerder al genoemd werd, is naadlekkage een zeer ernstige complicatie met een 
hoge morbiditeit en mortaliteit. Om dit te reduceren is vroege detectie van belang. Naast 
anamnese en lichamelijk onderzoek, wordt veel gebruik gemaakt van de CT-scan om 
de naadlekkage op te sporen. Om de waarde van deze CT-scan voor het diagnosticeren 
van de naadlekkage te bepalen, werd een literatuur onderzoek verricht en verwerkt in 
een review welke beschreven wordt in Hoofdstuk 6. Totaal werden acht studies met 221 
abdominale CT-scan geïncludeerd. De overall sensitiviteit was 0.68 met een 95% betrouw-
baarheids interval van 0.59-0.75 voor colon resecties. Beperkingen van deze review waren 
de matige kwaliteit van de beschikbare studies en een grote spreiding in de definitie van 
de naadlekkage. Daarnaast was er geen informatie beschikbaar over de consequenties 
van een vals-negatieve CT-scan uitslag. Vervolgens hebben wij een studie verricht in 524 
patiënten die een colorectale operatie hebben ondergaan en hebben we 97 CT-scan 
bekeken van de patiënten die verdacht werden van een naadlekkage. Daarnaast hebben 
we ook naar de consequenties gekeken van een vals-positieve en vals-negatieve CT-
scan uitslag. De resultaten van deze studie zijn beschreven in Hoofdstuk 7. De overall 
sensitiviteit van de CT-scan op verdenking naadlekkage na een colorectale operatie was 
vergelijkbaar met de sensitiviteit van de review: 0.59 (0.43-0.73). De specificiteit was 0.88 
(0.75-0.95), de positief voorspellende waarde was 0.82 (0.64-0.92), de negatief voorspel-
lende waarde was 0.70 (0.57-0.81), met een accuratesse van 74%. De mortaliteit na een 
vertraging in de juiste diagnose en behandeling van de naadlekkage ten gevolge van een 
negatieve CT-scan uitslag was 62.5%. De belangrijkste boodschap van deze studie is de 
alertheid op klinische verslechtering in combinatie met een ‘negatieve CT-scan uitslag’. 
Geregelde herbeoordeling in deze patiënten is dus van belang om vertraging in diagnose 
en behandeling te voorkomen.

Om goed te kunnen reageren op postoperatieve complicaties na colorectale chirurgie, 
vooral naadlekkages, is een optimale klinisch diagnostische strategie nodig. In duidelijke 
gevallen kan de diagnose makkelijk gesteld worden, maar als symptomen meer subtiel 
zijn kan het diagnosticeren van belangrijke morbiditeit vertraagd worden. In Hoofdstuk 8 
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wordt het studie protocol van de CONDOR studie (“vroege detectie van complicaties na 
colorectale chirurgie”) besproken. Het doel van de CONDOR studie is een optimaal di-
agnostisch algoritme ontwikkelen om patiënten met bijvoorbeeld een naadlekkage na 
colorectale chirurgie sneller te identificeren. De studie focust zich op de evaluatie van 
elke stap in het postoperatieve beloop en bepaalt de waarde van verschillende klinische 
en radiologische parameters.

deel 4. functionele uitkomst en kwaliteit van leven na colorectale chirurgie.
Een minder bediscussieerd onderwerp in de colorectale chirurgie is de kwaliteit van 
leven op basis van fecale incontinentie. Sfincter-sparende chirurgie zou voor een betere 
kwaliteit van leven zorgen vergeleken met de abdomino-perineale resectie waarbij een 
definitief stoma aangelegd wordt. In Hoofdstuk 9 worden de voorspellende factoren voor 
fecale incontinentie en de gerelateerde kwaliteit van leven na sfincter-sparende operaties 
voor rectum kanker onderzocht. De gevalideerde Wexner en FIQoL scores (om de mate 
van ernst van incontinentie en kwaliteit van leven te beoordelen) werden verzameld 
van 80 patiënten. Een diverterend ileostoma was een onafhankelijke voorspeller van 
een slechtere FIQoL coping/gedrag score. Daarnaast bleek het opheffen van het stoma 
binnen 3 maanden na de primaire operatie betere uitkomsten van de Wexner en FIQoL 
scores te hebben vergeleken met de scores van patiënten waarbij het stoma pas na 3 
maanden opgeheven werd. Patiënten moeten beter op de hoogte gebracht worden van 
deze resultaten en samen moet besproken worden of de sfincter behouden moet blijven 
of dat het stoma wel of niet opgeheven moet worden.

Bij het ouder worden gaat de sfincter functie achteruit en wordt fecale incontinentie een 
steeds groter probleem. Steeds meer ouderen ondergaan rectum chirurgie voor rectum 
kanker, waardoor de discussie of de sfincter bij ouderen wel of niet behouden moet 
blijven, steeds belangrijker wordt. In Hoofdstuk 10 worden de verschillen in kwaliteit van 
leven door fecale incontinentie tussen ouderen en jongere patiënten na rectum chirurgie 
bekeken. De belangrijkste resultaten van deze studie laten zien dat ouderen en jongeren 
vergelijkbare Wexner en FIQoL scores hebben, maar dat oudere vrouwen een significant 
slechtere FIQoL score hebben vergeleken met jongere vrouwen of oudere mannen. 
Oudere en jongere mannen hebben vergelijkbare resultaten. Het moet dan ook sterk 
overwogen worden om de sfincter functie in oudere vrouwen niet te behouden tijdens 
de operatie, zodat de kwaliteit van leven niet verlaagd wordt door fecale incontinentie.
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Het uiteindelijke doel is het reduceren van de peri-operatieve risico’s in de colorectaal chi-
rurgische zorg en een verbetering van de uitkomsten. Een van de belangrijkste stappen 
in risico reductie is het identificeren van de huidige peri-operatieve zorg en de valkuilen 
hierin. Gedurende de afgelopen jaren zijn er nieuwe technieken geïntroduceerd, zijn 
de gezondheidszorg en veiligheid verbeterd, worden patiënten met een risico vroeger 
geïdentificeerd en worden patiënten multi-disciplinair besproken, en allen met een goed 
effect. Echter, we moeten niet alleen focussen op algemene risico’s van de algemene 
populatie, maar we moeten naar een meer geïndividualiseerde peri-operatieve patiënten 
zorg toe. Risico’s moeten preoperatief voor elke patiënt al duidelijk zijn, en het focus moet 
liggen op preventie van complicaties door vroegere identificatie en behandeling.

Met de bevindingen in dit proefschrift, zijn we al een stap dichterbij de voor de patiënt 
op maat gemaakte zorg. In het eerste deel laten we zien dat een nieuwe chirurgische 
techniek, het maken van een intracorporele anastomose, voordelen heeft. Het introduce-
ren van deze techniek zou de uitkomsten van de patiënt die een hemicolectomie rechts 
ondergaat kunnen verbeteren. Daarnaast laten we zien dat oudere patiënten met meer 
comorbiditeit, een hoger ziekte stadium en postoperatieve complicaties een slechtere 
uitkomst hebben. Echter, als ze een langdurige IC-opname overleven, hebben ze een 
goede één-jaars overleving. Eerder identificeren van deze comorbiditeiten kan zorgen 
voor een betere postoperatieve behandeling van, meestal niet-chirurgische, complicaties 
en hopelijk zorgen voor een betere uitkomst. In het laatste deel van het proefschrift 
wordt iets dieper ingegaan op een relatief onderbelicht onderwerp, namelijk de impact 
van fecale incontincentie op de kwaliteit van leven. Resultaten van deze twee studies zijn 
belangrijk en laten zien dat dit niet onderschat moet worden. Een uitvoerig gesprek met 
de patiënt moet dan ook zorgen voor een passende operatie bij de juist patiënt.

In het tweede deel van het proefschrift ligt de focus op de viscerale circulatie en microcir-
culatie. Atherosclerose van de viscerale vaten leek geen effect te hebben op het ontstaan 
van naadlekkages. Naast het behandelen van atherosclerose tegen de algemene risico’s 
wordt het niet aanbevolen om de viscerale circulatie te verbeteren door b.v. een percutane 
transluminale angioplastiek. Interessanter is de introductie van de ‘sidestream darkfield 
imaging’ techniek, waarbij de microcirculatie van de serosa van de darm in beeld gebracht 
kan worden. In deze pilot studie hebben we laten zien dat dit een haalbare techniek is. 
Toekomstige studies zouden ons meer informatie kunnen geven om de genezing van een 
darm anastomose beter te begrijpen. Het uiteindelijke doel is het gebruik van SDF om de 
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exacte positie van de naad te bepalen, om een optimaal gevasculariseerde naad aan te 
leggen.

Het derde deel van het proefschrift focust op vroege identificatie van postoperatieve 
complicaties, en met name naadlekkage. We hebben laten zien dat de sensitiviteit van de 
abdominale CT-scan bij een verdenking op een naadlekkage relatief laag is. Tot nu toe is 
de CT-scan het diagnostisch middel van voorkeur. De boodschap is echter dat de uitslag 
van de CT-scan met zorg geïnterpreteerd dient te worden, en dat de uitkomst altijd ge-
relateerd moet zijn aan de kliniek van de patiënt. Met het starten van de CONDOR-studie 
hopen we een optimaal diagnostisch algoritme te ontwikkelen met de combinatie van 
anamnese, lichamelijk onderzoek, laboratorium onderzoek en aanvullende radiologische 
onderzoeken, om patiënten met een naadlekkage na colorectale chirurgie eerder te iden-
tificeren. Hiermee worden chirurgen en arts-assistenten ook getriggerd om patiënten met 
een verslechtering in kliniek eerder te herkennen. Dit zal de kwaliteit en veiligheid van de 
zorg verbeteren.

Samenvattend zijn we al goed op weg en is de peri-operatieve zorg al duidelijk verbeterd. 
Nu moeten we meer focussen op de op-maat-gemaakte geneeskunde. De toekomst ligt 
in een geïndividualiseerde zorg voor colorectale patiënten. Vanaf het moment van de 
diagnose en de indicatie tot opereren moet het vervolg van de colorectale patiënt zijn: 1. 
Identificatie van risicofactoren gevolgd door een optimale preoperatieve zorg en verbe-
tering van deze risico factoren (multidisciplinair); 2. Het gebruik van optimale chirurgische 
technieken en de juiste operatie voor de individuele patiënt; 3. Postoperatief inspelen op 
risicofactoren en het vroeger herkennen van de complicaties met als belangrijkste doel 
het verbeteren van de uitkomst voor de individuele patiënt.




