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SAMENVATTING EN TOEKOMSTIGE PERSPECTIEVEN

Morbiditeit is een belangrijke factor waarmee rekening gehouden moet worden bij het bepalen van 
de behandeling van het rectumcarcinoom en de voorlopers hiervan. Ondanks dat diverse technieken 
zijn ontwikkeld voor het verwijderen van grote rectumadenomen, moeten minimaal invasieve 
technieken verder worden onderzocht om de postprocedurele morbiditeit te verminderen. In het 
begin van dit proefschrift worden de resultaten van een dergelijke minimaal invasieve techniek 
beschreven. In de daaropvolgende hoofdstukken worden studies beschreven naar voorspellende 
factoren, preventie en chirurgische behandelingen van complicaties na rectumcarcinoom chirurgie. 

In hoofdstuk 1 van dit proefschrift wordt de veiligheid en effectiviteit van de endoscopische mucosale 
resectie (EMR) voor grote rectumadenomen beschreven. In totaal werden 64 patiënten geïncludeerd 
die voor een groot rectumadenoom (>3cm) een EMR ondergingen. In deze multicenter cohort 
studie, was het in 97% van de patiënten mogelijk het gehele adenoom endoscopisch te verwijderen. 
Echter, het recidiefpercentage van een rectumadenoom op de plek van verwijdering is 25% binnen 
twee jaar. Momenteel wordt een multicenter studie afgerond waarin wordt gerandomiseerd tussen 
EMR en transanale endoscopische microchirurgie (TEM). Deze studie zal beter inzicht geven in de 
beste verwijderingstechniek voor grote rectumadenomen (NTR1422; trialregister.nl).

Wanneer een abdominoperineale resectie (APR) is vereist, is een perineale wondinfecties één van 
de meest voorkomende complicaties. In hoofdstuk 2 is een systematisch literatuuronderzoek met 
meta-analyse uitgevoerd om te achterhalen wat de impact van de extralevator abdominoperineale 
resectie (eAPR) en neoadjuvante (chemo)radiotherapie is op perineale wondgenezing. In totaal, 
werden er in dit onderzoek 32 cohort studies geïncludeerd. Hieruit blijkt dat neoadjuvante  
(chemo)radiotherapie leidt tot significant meer perineale wondproblemen. In hoofdstuk 3 blijkt 
uit de ervaringen van twee ziekenhuizen dat de eAPR en een intra-operatieve perforatie van de 
darm onafhankelijke voorspellers zijn voor het krijgen van meer perineale wondproblemen. 
In de afgelopen decennia is voor de behandeling van het rectumcarcinoom veel veranderd. Zo 
is het gebruik van neoadjuvante (chemo)radiotherapie toegenomen van 70% naar 90% en is de 
extralevatoire techniek toegenomen van 9% naar 19%. Deze veranderingen zijn verantwoordelijk 
voor een stijging in het aantal perineale wondproblemen van 18% naar 31%. Een oplossing die 
voor dit frequente probleem momenteel in de literatuur wordt aangedragen, is het inhechten van 
een biologische mat op de plek waar de bekkenbodemspieren zich bevonden. Uit een subgroep 
analyse van hoofdstuk 2 blijkt dat het inhechten van een biologische mat na neoadjuvante  
(chemo)radiotherapie en eAPR in 7% van de patiënten perineale wondproblemen geeft, vergeleken 
met 30% als de wond primair wordt gesloten. De biologische matten worden wereldwijd toegepast 
voor deze indicatie, terwijl het gebaseerd is op cohort onderzoek van onvoldoende kwaliteit. 
Dit heeft ertoe geleid dat er een multicenter gerandomiseerde gecontroleerde studie is opgezet 
waarvan het protocol wordt beschreven in hoofdstuk 4. In deze studie worden patiënten met 
een distaal rectumcarcinoom welke na neoadjuvante (chemo)radiotherapie een eAPR ondergaan 
gerandomiseerd tussen standaardzorg waarbij het perineum primair wordt gesloten en reconstructie 
van de bekkenbodem met een biologische mat. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van deze 
studie beschreven waarin 104 patiënten zijn geïncludeerd. In tegenstelling tot de systematische 
literatuuronderzoek van hoofdstuk 2, is er over een periode van één jaar, geen statistisch significant 
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verschil gevonden tussen primaire perineale wondsluiting en het gebruik van een biologische mat. 
Tevens werd er geen verschil gevonden in chirurgische complicaties, niet chirurgische complicaties 
of kwaliteit van leven tussen de patiënten met of zonder een biologische mat. Hieruit hebben wij 
geconcludeerd dat het inhechten van een biologische mat geen significante verbetering geeft in 
perineale wondgenezing na neoadjuvante (chemo)radiotherapie en eAPR. Het verschil in resultaten 
tussen hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 zijn meest waarschijnlijk een gevolg van de methodologische 
tekortkomingen in de geïncludeerde studies van hoofdstuk 2. Wel werd in hoofdstuk 5 significant 
minder perineale hernia’s geconstateerd in de groep waarbij een biologische mat werd geplaatst. 
Mogelijk is dit verschil te verklaren door de beperkte follow-up van één jaar. Bij een langere follow-
up duur is de biologische mat volledig geïncorporeerd en zou dan mogelijk een andere inkijk 
kunnen geven in het percentage perineale hernia’s. Deze langere follow-up is vooral belangrijk 
omdat in hoofdstuk 7 het perineale hernia recidiefpercentage wordt beschreven na biologische mat 
reconstructie voor een perineale hernia. In deze cohort studie werden 15 patiënten gevolgd voor een 
mediaan van 17 maanden en daarvan ontwikkelde in 47% van de patiënten een recidief perineale 
hernia. Terwijl gebaseerd op het grootste gepubliceerde cohort onderzoek tot nu toe het huidige 
recidiefpercentage na een synthetische mat maar op 5% ligt. Uit deze studie valt dan ook op te maken 
dat een perineale hernia reconstructie met een biologische mat niet de eerste keus is in een niet  
gecontamineerde wond.1 

Gezien het uitblijven van het beoogde effect van de biologische mat op perineale wondgenezing 
zullen er nieuwe technieken gevonden moeten worden om het percentage perineale wondinfecties 
te verminderen. Hoofdstuk 6 beschrijft in een systematisch literatuuronderzoek, de lokale applicatie 
van gentamicine in de perineale wond als mogelijke techniek om perineale wondproblemen 
te verminderen. In deze literatuurstudie werden acht studies geïncludeerd, waarvan vier 
gerandomiseerde studies. Het onderliggende ziektebeeld, type APR die werd uitgevoerd, de 
locatie van de gentamicine applicatie en de methode van aanbrengen van de lokale gentamicine, 
verschilde tussen de geïncludeerde studies. Hierdoor kon geen gepoolde analyse worden uitgevoerd 
en werd geconcludeerd, dat het standaard gebruik van lokale gentamicine in de perineale wond 
momenteel niet ondersteund kan worden met voldoende bewijs. Behoudens de applicatie van lokale 
gentamicine zou mogelijk toekomstig onderzoek ook gericht kunnen worden op het gebruik van een 
omentumplastiek in het kleine bekken.2 Van een omentumplastiek wordt momenteel verondersteld 
dat het effect heeft op de lokale immuunrespons. Tevens zou het opvullen van de holte in het 
kleine bekken na resectie wondgenezing kunnen verbeteren. Een nadeel van een omentumplastiek 
is de verlengde operatietijd, vooral bij een laparoscopische procedure. Momenteel zijn er geen 
gerandomiseerde studies uitgevoerd om het eventuele effect van een omentumplastiek te bewijzen.2 
Een andere mogelijke techniek om de perineale wond te sluiten is door gebruik te maken van een 
musculocutane of fasciocutane flap. In de beperkte literatuur die beschikbaar is, lijkt deze flap het 
aantal perineale wondinfecties te verminderen.3 Echter vereist het gebruik van deze flap een langere 
operatietijd en een gespecialiseerde chirurg. Tevens kan een dergelijke flap wondproblemen geven 
op de plaats waar hij is uitgenomen en kan er necrose van de flap ontstaan. Momenteel wordt er 
een gerandomiseerde studie verricht waarbij patiënten met een distaal rectumcarcinoom worden 
gerandomiseerd tussen het plaatsen van een musculocutane flap of een biologische mat na eAPR 
(ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01347697). 
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Bij patiënten met een perineale fistel na chirurgie van een vergevorderd rectumcarcinoom is het aantal 
wetenschappelijke studies waarin een oplossing voor perineale wondproblemen wordt beschreven 
zeer beperkt. Zo is de behandeling van een perineale fistel na uitgebreide bekkenchirurgie erg 
complex en is vaak een combinatie van verschillende technieken nodig. In hoofdstuk 8 beschrijven 
we een mogelijke oplossing voor perineale fistels in deze bijzondere patiëntengroep. In dit onderzoek 
zijn een beperkt aantal patiënten behandeld met een biologische mat en daar bovenop een gluteus 
plastiek, hetgeen in deze patiëntengroep geleid heeft tot een ongecompliceerd postoperatief beloop. 
De combinatie van deze technieken biedt een handvat in de behandeling van deze moeilijke  
infectieuze complicaties.

Voor naadlekkage in het kleine bekken bestaan verschillende behandelingsopties met allen een 
beperkte succeskans. In tegenstelling tot de standaard chirurgische principes, was de hypothese 
dat een naadlekkage transanaal gesloten kon worden nadat de presacrale holte was schoongemaakt 
met Endo-sponge®. In hoofdstuk 9 wordt deze techniek beschreven in een groep patiënten met 
colitis ulcerosa en familiaire adenomateuze polyposis syndroom, welke na een ileal pouch-anale 
anastomose een naadlekkage hebben gekregen. In deze groep patiënten was het anastomose 
defect genezen bij alle patiënten na Endo-sponge® behandeling en transanaal chirurgisch sluiten, 
in vergelijking met een slagingspercentage van 52% bij de conventionele behandeling. Waarbij de 
direct medische kosten tussen de twee behandelingen niet verschilde. Ondanks deze veelbelovende 
resultaten, is er meer onderzoek nodig om de effectiviteit van deze behandeling ook te bewijzen in 
rectumcarcinoom patiënten die na neoadjuvante (chemo)radiotherapie een laag anterieure resectie 
hebben ondergaan. Momenteel loopt er een prospectief cohort onderzoek waarin 30 patiënten met 
een rectumcarcinoom zijn geïncludeerd. De resultaten van deze studie zullen in 2017 beschikbaar 
komen (NTR4671; trialregister.nl).

Een deviërend stoma wordt beschouwd als een routinebehandeling bij een kleine bekken anastomose. 
Een aantal studies hebben laten zien dat een deviërend stoma de symptomen van een naadlekkage 
vermindert.4 Echter is de morbiditeit en mortaliteit gerelateerd aan een deviërend stoma en het 
opheffen ervan na een laag anterieure resectie (LAR) onderbelicht in de klinische praktijk. Na de 
publicatie van eerder onderzoek uit onze klinische praktijk, zijn er diverse klinische veranderingen 
doorgevoerd om de uitkomst te verbeteren. In hoofdstuk 10 wordt beschreven dat supervisie door 
een gespecialiseerd colorectaal chirurg is toegenomen, de anastomose techniek is aangepast en de 
alertheid op postoperatieve complicaties zijn verbeterd. Deze veranderingen hebben ervoor gezorgd 
dat de stoma gerelateerde morbiditeit significant is verlaagd van 11% naar 4%. Daarbij is gebleken 
dat bij het opheffen van een ileostoma, supervisie of uitvoering van de operatie door een colorectaal 
chirurg een onafhankelijke voorspeller is voor het verlagen van de morbiditeit. Daarnaast blijkt 
dat het opheffen van een eindstandig ileostoma ten opzichte van een dubbelloops ileostoma een 
onafhankelijke voorspeller is voor een toename in de morbiditeit. Deze bevindingen suggereren 
dat het opheffen van een ileostoma niet meer gezien kan worden als een ingreep voor de chirurg in 
opleiding, maar uitgevoerd zal moeten worden onder directe supervisie van een colorectaal chirurg. 
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Als de behandeling van een naadlekkage faalt dan kan het defect van de anastomose en het hieruit 
volgende presacrale abces voor langer dan een jaar blijven bestaan. Een zogenoemde presacrale sinus 
heeft een beperkt aantal behandelingsmogelijkheden en de uitkomst van dergelijke behandelingen 
worden nauwelijks beschreven in de huidige literatuur. Een eerdere publicatie stelt een potentieel 
effectieve chirurgische behandeling voor in de vorm van een abdominoperineale proctectomie en 
een eindstandig colostoma met een omentumplastiek in het kleine bekken. In hoofdstuk 11 wordt 
de uitkomst beschreven van deze mogelijke behandelingsoptie. Deze techniek heeft geleid tot een 
genezingspercentage van 78%, terwijl eerdere behandeling voor de naadlekkage in deze patiënten 
faalde. Ondanks deze veelbelovende resultaten, zal nog meer onderzoek gedaan moeten worden om 
de effectiviteit vast te stellen. 
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