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Samenvatting 

In de afgelopen twee decennia is de behandeling van pré-maligne en maligne 
rectale ziekten fundamenteel gewijzigd. Dit heeft geleid tot een langere 
overleving en een kleinere kans op lokale terugkeer van de aandoening. Hierdoor 
zijn goede functionele resultaten en een betere kwaliteit van leven op de lange 
duur steeds belangrijker geworden. In verschillende publicaties is aandacht 
besteed aan deze onderwerpen, echter weinig studies hebben de anorectale 
functie en kwaliteit van leven prospectief onderzocht. De onderliggende 
mechanismen die zorgen voor een verminderde anorectale functie zijn daardoor 
tot nu toe nog niet goed verklaard. 

In Hoofdstuk 2 wordt een prospectieve studie beschreven, waarbij de relatie 
tussen klinische en functionele resultaten pré- en post-operatief werd onderzocht 
bij patiënten met een rectum carcinoom, die een rectum resectie hebben 
ondergaan door middel van 'Totale Mesorectale Excisie' (TME). De anorectale 
functie van deze patiënten werd bepaald voor, 4 en 12 maanden na de operatie en 
werd vergeleken met gezonde vrijwilligers van dezelfde leeftijd. De ano-(neo-
)rectale functie werd gemeten met behulp van een vragenlijst over klinische 
resultaten, anale manometrie, anale en rectale electrosensitiviteit van het 
slijmvlies en door het vaststellen van de rectale compliantie (elasticiteit) en 
sensatie. De helft van de vrijwilligers onderging daarnaast ook nog een zelfde 
compliantie onderzoek in het sigmoid, dat in de meeste gevallen bij patiënten 
wordt gebruikt voor de constructie van een neo-rectum. Soiling en passieve 
incontinentie namen aanzienlijk toe tot 12 maanden na de operatie, terwijl 
aandrang en tenusmus alleen tijdelijk toenamen en na 12 maanden waren 
teruggekeerd tot pré-operatieve waarden. De anale sphincter functie werd 
grotendeels behouden, terwijl de recto-anale inhibitie reflex (RAIR) na 4 
maanden verminderd was, maar zich weer na een jaar herstelde. De neo-rectale 
compliantie van de patiënten was gelijk aan die van het sigmoid van de 
vrijwilligers en nam na 12 maanden licht toe, maar was echter nog steeds 
aanzienlijk minder dan die van een normaal rectum. De neo-rectale sensatie voor 
druk distensie was gelijk aan dat van een normaal rectum, echter werd deze 
sensatie bij lagere volumina bereikt. Neo-rectale distensie leidde tot contracties, 
die significant groter waren in amplitude en frequentie na vier maanden, maar na 
12 maanden waren terug gekeerd tot de normale waarden. 
Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat een tijdelijke toename in 
aandrang en 'tenesmus' na de operatie het gevolg is van een toename in de mate 
van neo-rectale irritabiliteit, die gepaard gaat met enige aanpassing van de 
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compliantie in de loop van de tijd. Echter, incontinentie en soiling namen na een 
jaar toe, waarschijnlijk als gevolg van de afgenomen inhoud van het neo-rectum 
en de terugkeer van RAIR bij een verminderde basale anale sphincter druk. 

In Hoofdstuk 3 wordt gekeken naar het effect op de anorectale functie en de 
klinische resultaten van operatie en radiotherapie (RT) bij patiënten met een 
rectum carcinoom. De anorectale functie werd evenals in hoofdstuk 2 onderzocht 
voor, 4 en 12 maanden na de operatie bij een groep patiënten die alleen met een 
operatie werd behandeld (de TME groep) en bij patiënten die naast de operatie 
ook met RT werden behandeld (de RT+TME groep). Post-operatief nam de 
frequentie van ontlasting bij beide patiënten groepen toe, zij het significant meer 
in de RT+TME groep dan in de TME groep. Ook aandrang en de noodzaak om 
een inleg verband te dragen namen bij de RT+TME groep meer toe dan bij de 
TME groep. Bloedverlies werd 12 maanden post-operatief nog waargenomen bij 
33% van de patiënten uit de RT+TME groep en bij 7% uit de TME groep. Anale 
electrosensitiviteit van het slijmvlies, anale rustdruk en knijpkracht werden door 
geen van beide handelingen beïnvloed. Een duidelijke verandering werd 
waargenomen in het anale motiliteitspatroon van de RT+TME groep, waarbij bij 
meer dan de helft van de patiënten kleine uitbarstingen van langzame 
golfbewegingen werden waargenomen zowel 4 als 12 maanden post-operatief. 
Het testen van RAIR had bij RT+TME patiënten 12 maanden post-operatief 
significant hogere neo-rectale contracties tot gevolg dan bij TME patiënten, en de 
rectale compliantie was significant lager in de RT+TME groep zowel 4 als 12 
maanden post-operatief. De drukdrempels voor de sensaties 'een eerste gevoel' 
en 'aandrang' verschilden niet, maar bij 30 mmHg boven MDP gaf 29% van de 
patiënten in de RT+TME groep aan de sensatie 'onaangename druk' te hebben 
bereikt ten opzichte van 50% in de TME groep. Tot slot was de 
electrosensitiviteit van het rectale slijmvlies bij RT+TME patiënten 12 maanden 
post-operatief hoger dan bij patiënten in de TME groep. 
Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat radiotherapie leidt tot een 
toename van aandrang, defaecatie frequentie, het gebruik van inleg verbanden en 
van bloedverlies, waarschijnlijk als gevolg van afgenomen neo-rectale reservoir 
capaciteit (compliantie) en toegenomen neo-rectale contractiliteit (contracties 
veroorzaakt door distensie). Daarbij nam door radiotherapie de sensatie voor 
distensie en voor electrische stimuli af, hetgeen lijkt te duiden op afferente zenuw 
beschadiging. Het blijft de vraag, als de overleving wordt verlengd door de 
combinatie van TME met radiotherapie, of deze verlenging substantieel genoeg 
is om de aanzienlijk mindere klinische resultaten van deze behandeling te 
compenseren. 
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Restauratieve proctocolectomie met een ileum pouch-anale anastomose (IPAA) 
is een veel toegepaste techniek bij patiënten met medicamenteus onbehandelbare 
colitis ulcerosa (CU) of familiare adenomateuze polyposis (FAP). In 
buitenlandse centra met voldoende ervaring is een IPAA een veilige operatie. De 
doelstelling van het onderzoek beschreven in Hoofdstuk 4 was het bestuderen 
van de morbiditeit, mortaliteit en functionele resultaten van patiënten die in de 
afgelopen vijfjaar een proctocolectomie met een IPAA hebben ondergaan in een 
ziekenhuis waar jaarlijks tenminste 25 van deze operaties worden uitgevoerd. 
Een retrospectieve studie naar de functionele resultaten en complicaties werd 
uitgevoerd bij 100 patiënten die tussen 1994 en 1999 een IPAA hebben 
ondergaan. 
De mediane operatie duur was 2,3 uur, het intra-operatieve bloed- en vochtverlies 
500 ml en de mediane opnameduur 15 dagen. Er trad geen post-operatieve 
mortaliteit op. Bij 10 patiënten werd een ontlastend stoma aangelegd, waarvan bij 
zes patiënten ten gevolge van post-operatieve complicaties. In totaal traden direct 
post-operatief en tijdens de follow-up bij 30 patiënten complicaties op en 10 
patiënten moesten een relaparotomie ondergaan. Eén pouch moest geëxcideerd 
worden en twee patiënten hebben nog een ontlastend stoma wegens post
operatieve complicaties. Bij 56 patiënten met een follow-up van langer dan 12 
maanden was de mediane 24-uurs defaecatie frequentie 6. Van deze patiënten 
was 89% tevreden tot zeer tevreden met de uiteindelijke situatie. 
Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat restauratieve proctocolectomie 
met een ileum pouch-anale anastomose een veilige procedure is, met een zeer 
laag mortaliteitspercentage, acceptabele morbiditeit, goede functionele resultaten 
en de procedure kan bij de meeste patiënten worden verricht zonder het 
aanleggen van een tijdelijk ontlastend stoma. Een meerderheid van de patiënten 
is tevreden met de uiteindelijke functionele uitkomst. 

Patiënten met FAP zullen honderden colorectale poliepen ontwikkelen en 
uiteindelijk overlijden aan een colorectaal carcinoom als ze niet behandeld 
worden. Een operatieve behandeling is de enige curatieve behandeling die op het 
moment voor handen is. De twee operaties waaruit gekozen kan worden zijn een 
colectomie met een ileorectale anastomose (IRA) of een proctocolectomie met 
een IPAA. Cruciaal bij de beslissing tussen één van beide operaties is het 
uiteindelijke functionele resultaat van beide procedures. De studies die tot nu toe 
op dit gebied zijn gedaan laten tegenstrijdige resultaten zien en zijn slechts 
gebaseerd geweest op kleine groepen patiënten. Het doel van Hoofdstuk 5 is het 
vergelijken van de functionele resultaten op de langere termijn van patiënten met 
FAP die een IRA of een IPAA hebben ondergaan. Aan 323 FAP patiënten, die 
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een IRA of een IP AA hebben ondergaan en die geregistreerd staan bij de 
Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (STOET) werd een vragenlijst 
toegestuurd. De respons was 86% en betrof 161 IRA en 118 IP AA patiënten. 
IRA patiënten scoorden significant beter met betrekking tot defaecatie frequentie 
(zowel 's nachts als overdag), soiling, incidentele passieve incontinentie, het 
onderscheiden van flatus en faeces, consistentie van de ontlasting en de noodzaak 
tot het gebruik van medicijnen tegen diarrhee. Geen verschil trad op in de mate 
van peri-anale irritatie, perioden met darmkrampen of beperkingen van het dieet. 
De functionele resultaten volgens de samengestelde score aan de hand van de 
'Gastro-Intestinal Functional Outcome Scale' (0 staat voor een zeer slechte en 
100 voor een uitstekende functionaliteit), waarin alle bovengenoemde items 
geïntegreerd zijn waren aanzienlijk beter voor patiënten met een IRA (74.5) dan 
voor patiënten met een IPAA (66.0) (p < 0.01). 
De conclusie van dit onderzoek is dat de functionele resultaten na een IRA 
significant beter zijn dan na een IPAA. Naar aanleiding van deze resultaten kan 
een IRA nog steeds worden overwogen bij patiënten met een mild fenotype van 
een deze ziekte in het rectum. 

Een ander belangrijk argument bij de beslissing welke operatie uit te voeren in 
een patiënt met FAP, is het effect op de post-operatieve algemene 
gezondheidstoestand. In Hoofdstuk 6 wordt de post-operatieve kwaliteit van 
leven van patiënten met een IPAA vergeleken van die met patiënten met een 
IRA. De kwaliteit van leven werd onderzocht met behulp van zowel een 
algemene kwaliteit van leven vragenlijst, de Short Form-36 Health Survey 
(SF-36) als een ziekte specifieke kwaliteit van leven vragenlijst, de Colorectal 
Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-CR38). De SF-36 bestaat uit 36 
vragen die acht algemene gezondheidsonderwerpen beslaan, terwijl de EORTC 
QLQ-CR38 uit 38, alle ziekte specifieke vragen bestaat. Beide vragenlijsten 
werden uitgereikt aan de 323 FAP patiënten, die in hoofdstuk 5 reeds besproken 
werden en die een IPAA dan wel een IRA hadden ondergaan. De resultaten van 
de SF-36 werden vergeleken met de scores van een steekproef uit de normale 
bevolking met hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijd. De algemene en de ziekte 
specifieke kwaliteit van leven resultaten waren hetzelfde voor IPAA als voor 
IRA patiënten. De SF-36 scores in de beide groepen waren significant lager dan 
die van de normale bevolking. 
Uit deze resultaten kan worden geconcludeerd dat er geen verschil is in de 
algemene gezondheidstoestand van patiënten met een IPAA en die met een IRA. 
Een voorkeur voor één van de twee procedures zou daarom niet gebaseerd mogen 
zijn op een te verwachten verschil in de kwaliteit van leven. 
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Voor patiënten met een benigne colorectale aandoening, die een restauratieve 
proctocolectomie met IPAA hebben ondergaan, lijkt Sperma Cryopreservatie 
(SC) een voor de hand liggende keuze om de mogelijkheid tot voortplanting te 
garanderen indien een operatie in het kleine bekken tot seksuele dysfunctie of 
impotentie leidt. In Hoofdstuk 7 wordt de pré- en post-operatieve sperma 
kwaliteit en de kans op post-operatieve seksuele dysfunctie onderzocht bij 
patiënten die een IPAA hebben ondergaan. Dit om de economische haalbaarheid 
van SC te evalueren in vergelijking met nieuw ontwikkelde alternatieven zoals 
'Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration' (MESA). Aan 97 mannelijke 
IPAA patiënten met een benigne colorectale ziekte werd sinds 1989 pré- en post
operatieve sperma-analyse aangeboden. De kosten van het SC-programma 
werden vastgesteld en vergeleken met die van alternatieve methodes. Bij 34 van 
de 40 opeenvolgende IPAA patiënten, die gebruik maakten van de pré-operatieve 
sperma analyse, werden normale spermatozoon concentraties, motiliteit en 
morfologie waargenomen. Bij alle patiënten die voor post-operatieve sperma 
analyse terugkwamen, werd een significant lager aantal spermatozoa 
waargenomen, terwijl de andere sperma eigenschappen onveranderd waren 
gebleven. Slechts twee patiënten ontwikkelden post-operatief tijdelijke retrograde 
ejaculatie. Geen van de gepreserveerde sperma monsters werd gebruikt, dus geen 
van de patiënten had baat van de SC. De totale kosten van SC waren 2.2 tot 5 
keer hoger dan die voor de MESA procedure. 
Uit deze resultaten kan worden geconcludeerd dat pré-operatieve SC uitvoerbaar 
is voor patiënten met een benigne colorectale aandoening, die een IPAA zullen 
ondergaan. Echter, vanwege de verbeterde chirurgische technieken en het 
toenemende aantal bruikbare alternatieven, is pré-operatieve SC bij IPAA 
patiënten niet langer kosten effectief. 

Bij steeds meer patiënten met F AP wordt voor een restauratieve 
proctocolectomie met IPAA gekozen. Voor het herstellen van de darm 
continuïteit worden momenteel twee technieken gebruikt: (1) een anastomose 
tussen de ileum pouch en het anale kanaal met behulp van een 'dubbel stapling' 
techniek (2) een mucosectomie met een handgeknoopte ileoanale anastomosis op 
de linea dentata. Hoewel een IPAA wordt verondersteld de kans op het 
ontwikkelen van colorectale adenoma uit te sluiten, worden steeds meer case 
reports gepubliceerd, waarin melding wordt gemaakt van het ontstaan van 
adenomen ter plaatse van de anastomose. In Hoofdstuk 8 wordt het cumulatieve 
risico op het ontwikkelen van adenomateuze poliepen na IPAA geëvalueerd en 
worden de beide anastomose technieken vergeleken. Opeenvolgende groepen 
FAP patiënten die een IPAA hebben ondergaan werden geselecteerd uit 
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verschillende FAP registraties in Nederland, Denemarken, Italië, Duitsland en 
New York. Het cumulatieve risico op het ontwikkelen van poliepen ter plaatse 
van de anastomose werd berekend in 97 patiënten, die ten minste één jaar 
endoscopisch gevolgd werden. Bij 35 patiënten werd de anastomose met behulp 
van de dubbel stapling' techniek toegepast, terwijl bij 62 patiënten een 
handgeknoopte anastomose met een mucosectomie werd uitgevoerd. Dertien 
patiënten ontwikkelden poliepen ter plaatse van de anastomose. In de totale groep 
was het cumulatieve risico op het ontwikkelen van poliepen ter plaatse van de 
anastomose 8% na 3.5 jaar (95% B.I. 2-14%) en 18% na 7 jaar (95% B.I. 8-
28%). Het risico voor patiënten met een anastomose volgens de dubbel stapling' 
techniek om binnen 7 jaar een poliep ter plaatse van de anastomose te 
ontwikkelen was 31%, terwijl die voor patiënten met een handgeknoopte 
anastomose met mucosectomie 10% was. 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat, ook al is de kans op het ontstaan van 
poliepen in de groep patiënten met de handgeknoopte anastomose aanzienlijk 
lager, beide groepen een substantieel risico lopen op het ontwikkelen van 
adenomateuze poliepen ter plaatse van de anastomose. Het blijft daarom 
noodzakelijk de anastomose bij beide technieken levenslang endoscopisch te 
vervolgen. 

De chirurgische mogelijkheden voor patiënten met FAP bestaan uit een 
proctocolectomie gevolgd door een IPAA of totale colectomy met IRA. Bij de 
beslissing welke van de twee bovengenoemde procedures toe te passen is de kans 
op het ontwikkelen van rectum kanker bij IRA belangrijk, maar de kans op 
sterfte door rectum kanker van nog groter belang. In Hoofdstuk 9 wordt gekeken 
naar de kans op overlijden ten gevolge van een rectum carcinoom na een IRA en 
wordt de levensverwachting van IRA en IPAA patiënten vergeleken. Ook wordt 
onderzocht of regelmatig endoscopisch onderzoek leidt tot het detecteren van 
carcinomen in een vroeger stadium. Klinische en pathologische gegevens van 
659 patiënten die een totale colectomie met een IRA hebben ondergaan werden 
verzameld uit vier FAP registraties in Denemarken, Finland, Zweden en 
Nederland waar patiënten met FAP worden geregistreerd. Met behulp van 
overlevings- en beslisboom analyses werd de levensverwachting van patiënten 
met IPAA en IRA vergeleken. In 47 patiënten ontwikkelde zich een rectum 
carcinoom na een IRA en het risico om hieraan te overlijden was 12.5% op 65-
jarige leeftijd. In vergelijking met een IRA, zou een IPAA tot een langere 
levensduur van 1.8 jaar leiden. 75%) van de patiënten een met rectum carcinoom 
had een negatieve endoscopic 12 maanden voordat deze werd gediagnosticeerd. 
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Uit deze gegevens kan worden geconcludeerd dat een significant 
overlijdensrisico door een rectum carcinoom en de verkorte levensverwachting 
argumenten zijn tegen een IRA procedure bij patiënten met FAP, ook al hebben 
ze weinig of geen rectale adenomen. Bovendien garandeert endoscopische 
controle van het rectum niet het vroegtijdig ontdekken een rectum carcinoom. 
Wellicht is een IRA procedure alleen geïndiceerd bij FAP patiënten met 
nauwelijks of geen rectale adenomen uit een familie met een mild fenotype van 
deze ziekte. 
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Conclusie 

In dit proefschrift wordt aangetoond dat de anorectale functie afgenomen is na 
rectum resectie in verband met een rectum carcinoom, hoogstwaarschijnlijk ten 
gevolge van afgenomen neo-rectale reservoir capaciteit en toegenomen neo-
rectale contractiliteit. Bovendien leidt de combinatie van totale mesorectale 
excisie en radiotherapie - hetgeen mogelijk leidt tot een langere levensduur en 
een kleinere kans op locaal recidief - tot een verder verslechterende anorectale 
functie, verminderde compliantie van het neo-rectale reservoir, toegenomen neo-
rectale contractiliteit en afgenomen rectale sensaties voor distensie. 
Voor patiënten met FAP wordt op de lange termijn de verminderde rectale 
functie, die optreedt na preventieve rectale resectie en het herstel van de 
intestinale continuïteit door een ileum pouch-anale anastomose, goed verdragen. 
Deze verminderde rectale functie heeft geen nadelige invloed op de kwaliteit van 
leven op de langere termijn in vergelijking tot patiënten die een totale colectomie 
met een ileorectale anastomose ondergingen. 

Het risico om de mogelijkheid tot voortplanting door rectale chirurgie te 
verliezen is zeer klein waardoor cryopreservatie van sperma vanwege de 
verbeterde chirurgische technieken en het toenemende aantal bruikbare 
alternatieven niet langer kosten effectief is. 
Een proctocolectomie als preventieve behandeling leidt niet tot het volledig 
verwijderen van al het slijmvlies, zelfs niet als er een mucosectomie van het 
anale kanaal is uitgevoerd. Daarom blijft endoscopische vervolging van de 
anastomose voor FAP patiënten na een IPAA levenslang noodzakelijk. 
Preventieve rectale resectie leidt bij patiënten met FAP tot een substantiële 
verlenging van de levensverwachting ten opzichte van een rectum sparende 
operatie. Daarnaast had driekwart van deze patiënten, die in het behouden rectum 
een adenocarcinoom ontwikkelden, een negatieve endoscopic een jaar voordat 
deze werd gediagnosticeerd. 

Uitgaande van deze bevindingen lijkt een totale colectomie met een IRA alleen 
geïndiceerd voor FAP patiënten met weinig of geen rectale adenomen afkomstig 
uit een familie met een zelfde mild fenotype van deze ziekte. 
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