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Deel 1 Bij de behandeling van linkszijdige colon diverticulitis is een minder agressieve 

aanpak zichtbaar, maar er bestaat nog steeds controverse over de behandeling van de 

verschillende stadia van de ziekte. Conservatieve behandeling van ongecompliceerde 

acute diverticulitis bestaat van oudsher uit antibiotische behandeling, en de meeste 

internationale richtlijnen bevelen dit dan ook aan. Bij aanvang van het onderzoek 

beschreven in dit proefschrift was het echter onzeker of deze patiënten gebaat zijn bij 

antibiotica, gezien wetenschappelijk bewijs van prospectieve of gerandomiseerde studies 

ontbrak.

Hoofdstuk 1 bevat een beschrijvende review die de opkomst in de laatste tien jaar van 

een minder agressieve aanpak voor de behandeling van colon diverticulitis behandelt. De 

standaard behandeling voor geperforeerde of gecompliceerde diverticulitis ontwikkelde 

zich van een Hartmann procedure, naar resectie met primaire anastomose, naar 

behandeling met antibiotica en percutane drainage in een zorgvuldig geselecteerde 

(Hinchey 2) patiënten categorie. Meer recentelijk werd laparoscopische lavage 

voorgesteld als veelbelovende minder invasieve behandeling van geselecteerde Hinchey 

3 patiënten, terwijl anderen dit in twijfel trokken. Voor ongecompliceerde diverticulitis is 

de aanpak eveneens minder agressief verworden; met een verandering van intraveneuze 

antibiotische behandeling, geen orale belasting en ziekenhuis opaname, in orale 

antibiotica en uiteindelijk poliklinische behandeling. Deze kentering in de aanpak is het 

gevolg van een toename van wetenschappelijk bewijs en loopt parallel aan de opvatting 

dat diverticulitis verschillende ziekte entiteiten omvat met heterogeniteit tussen patiënten. 

Het vermijden van overbehandeling heeft duidelijke voordelen: minder ziekenhuis 

opnames, reductie in kosten, minder ontwikkeling van antimicrobiële resistentie, afname 

van complicaties en bijwerkingen, en vermoedelijk een betere kwaliteit van leven voor de 

patiënt. We concluderen met te stellen dat we waarschijnlijk tientallen jaren de meeste 

diverticulitis patiënten te agressief behandeld hebben.

Hoofdstuk 2 beschrijft het onderzoeksprotocol voor een multicentrische gerandomiseerde 

klinische studie die de kosten-effectiviteit onderzoekt van behandelstrategieën met 

of zonder antibiotica voor ongecompliceerde acute diverticulitis (DIABOLO). Een 

pragmatische studie opzet is verkozen boven een dubbel-blinde placebo-gecontroleerde 

studie. Door twee alledaagse behandelstrategieën met elkaar te vergelijken, in plaats 

van het effect van antibiotica in een meer experimentele setting te onderzoeken 

waarbij alle patiënten opgenomen zijn, zal de uitkomst beter toepasbaar zijn in de 

dagelijkse praktijk. Patiënten komen in aanmerking voor inclusie wanneer zij een eerste 

diagnose acute ongecompliceerde diverticulitis hebben; stadium 1a en 1b volgens de 

Gemodificeerde Hinchey classificatie of ‘mild’ volgens de Ambrosetti criteria, bevestigd 

middels beeldvorming. De primaire uitkomstmaat is de tijd-tot-volledig-herstel bij 6 

maanden follow-up. Een klinisch relevant verschil in tijd-tot-volledig-herstel van meer dan 
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5 dagen tussen de twee behandelstrategieën wordt niet verwacht. Om non-inferioriteit 

aan te kunnen tonen dienen in totaal 533 patiënten te worden geïncludeerd. Secundiare 

uitkomstmaten zijn het aantal patiënten met gecompliceerde diverticulitis waarvoor een 

(non-)chirurgische interventie nodig is, morbiditeit, kosten, ziekte-gerelateerde kwaliteit 

van leven, aantal patiënten met heropnames en recidieven. De hypothese is dat een 

observationele strategie zonder antibiotica een kosten-effectievere behandeling is. 

In Hoofdstuk 3 worden de resultaten van de DIABOLO trial gepresenteerd. Deze studie 

is uitgevoerd in 22 ziekenhuizen in Nederland. Tussen juni 2010 en oktober 2012 werden 

528 patiënten met een CT-bewezen, primaire, linkszijdige, ongecompliceerde, acute 

diverticulitis gerandomiseerd voor een observationele (262 patiënten) of antibiotische 

(266 patiënten) behandelstrategie. De analyses waren volgens het ‘intention-to-treat’ 

principe. De mediane tijd-tot-herstel bij observationele behandeling was vergelijkbaar 

met antibiotische behandeling (14 dagen [IQR, 6 - 35] vs 12 dagen [IQR, 7 - 30]; P = 0.291 

met de Log-Rank test), met een hazard ratio voor herstel van 0.910 (bovengrens eenzijdig 

95% betrouwbaarheidsinterval (BI), 1.059; P = 0.151). De groepen waren eveneens niet 

significant verschillend voor de belangrijke secundaire uitkomstmaten. De ziekenhuis 

opnameduur was significant korter in de observationele strategie zonder antibiotica (P 

< 0.01). De resultaten van de per-protocol analyse waren in overeenstemming met de 

resultaten van de intention-to-treat analyse. Concluderend, observationele behandeling 

voor ongecompliceerde acute diverticulitis gaat niet gepaard met een langere tijd-

tot-herstel, noch met meer heropnames, gecompliceerde, ongoing en recidiverende 

diverticulitis of sigmoïd resectie. Deze trial toont daarmee aan dat observationele 

behandeling zonder significante repercussies is, waaruit opgemaakt kan worden dat 

antibiotica veilig weggelaten kunnen worden.

Deel 2 richt zich op de follow-up na een episode van ongecompliceerde acute diverticulitis. 

Huidige richtlijnen adviseren routinematig follow-up colonoscopie te verrichten na 

acute diverticulitis om de diagnose te bevestigen en onderliggende maligniteit uit te 

sluiten. Deze aanbeveling is voornamelijk gebaseerd op expert opinion en dateert van 

voor het wijdverbreid gebruik van abdominale CT. De waarde van colonoscopie wordt 

sinds kort betwijfeld gezien resultaten van studies naar de diagnostische opbrengst van 

colonoscopie tegenstrijdig zijn. Een van de andere huidige controverses ten aanzien van 

de follow-up is de aanpak van recidiverende diverticulitis. Conservatieve behandeling is 

inmiddels de eerste keus behandeling gezien electieve resectie als standaard therapie 

voor recidiverende diverticulitis verlaten is omdat we nu weten dat meerdere episodes 

niet geassocieerd zijn met een hogere mortaliteit of een groter risico op gecompliceerde 

diverticulitis. Niettemin, de waarde van verschillende medische behandelingen die zijn 

ontwikkeld ter preventive van recidiverende diverticulitis is niet bekend.
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We hebben een systematische review verricht met het doel de waarde van routine 

colonoscopie na diverticulitis te onderzoeken. De resultaten worden beschreven in 

Hoofdstuk 4. Literatuur werd gezocht in MEDLINE, EMBASE, CINAHL databases en 

de Cochrane database of Systematic Reviews. Twee auteurs voerden de selectie en 

data extractie uit. Artikelen over follow-up colonoscopie na een recente episode van 

middels beeldvorming bewezen linkszijdige acute diverticulitis bij volwassenen kwamen 

in aanmerking voor inclusie. De methodologische kwaliteit en risico op bias van de 

studies werd beoordeeld. We berekenden de geschatte gepoolde prevalenties met 95% 

betrouwbaarheidsintervallen (BI) van geavanceerde colorectale neoplasie (ACN), welke 

colorectaal carcinoom (CRC) en/of geavanceerd adenoom (AA) omvat, zoals gedetecteerd 

door colonoscopie na acute diverticulitis, gebaseerd op een random effects model. Acht 

studies van matige methodologische kwaliteit met in totaal 1,796 patiënten voldeden 

aan de inclusie criteria. Er was beperkte heterogeniteit tussen de studies. De geschatte 

gepoolde prevalentie van ACN, CRC en AA was respectievelijk 5.0% (BI, 3.8-6.7%), 1.5% 

(BI, 1.0-2.3%) en 3.8% (BI, 2.7-5.3%). Concluderend, de prevalentie van ACN is laag 

bij patiënten met colonoscopie na acute diverticulitis bewezen met beeldvorming, de 

prevalentie van CRC is echter iets hoger dan in asymptomatische individuen. Deze data 

ondersteunen de huidige praktijk, follow-up colonoscopie te verrichten in deze patienten, 

niet. Definitieve conclusies kunnen echter niet getrokken worden door limitaties van 

de geïncludeerde studies, waarvan het ontbreken van een adequate controle groep de 

voornaamste is. 

In Hoofdstuk 5 worden de uitkomsten gerapporteerd van de eerste cohort studie die de 

diagnostische opbrengst van follow-up colonoscopie na CT-bewezen ongecompliceerde 

acute diverticulitis direct vergeleken heeft met de opbrengst van screening colonoscopie 

in een asymptomatische populatie uit een primair screening programma voor CRC. 

Een totaal van 401 patiënten met ongecompliceerde diverticulitis werd vergeleken met 

1,426 screening participanten, afkomstig van de cohorten van twee multicentrische 

gerandomiseerde klinische trials uitgevoerd in Nederland tussen 2009 en 2013. De 

histopathologie uitslag van de verwijderde lesies bij colonoscopie werd gebruikt als 

definitieve diagnose. De detectie van CRC [1.2% vs 0.6%; OR, 1.30 (95% BI, 0.39-4.36); 

P = 0.673], AA [5.5% vs 8.7%; OR, 0.62 (95% BI, 0.38-1.01); P = 0.053], en ACN [6.7% vs 

9.1%; OR, 0.71 (95% BI, 0.45-1.11); P = 0.134] was niet significant verschillend tussen de 

groepen. Onze bevindingen suggereren dat routine follow-up colonoscopie na primaire 

CT-bewezen ongecompliceerde linkszijdige acute diverticulitis achterwege gelaten kan 

worden. Follow-up colonoscopie is mogelijk van toegevoegde waarde indien er een 

diagnostisch dilemma bestaat en zou gericht kunnen worden op hoog-risico patiënten, 

echter deze aanpak moet eerst prospectief geëvalueerd worden. 

In Hoofdstuk 6 hebben we de bestaande literatuur over conservatieve therapieën ter 

preventie van recidiverende diverticulitis na een primaire episode van acute diverticulitis, 

gepubliceerd tussen januari 1966 en januari 2011, systematisch gereviewed. Conservatieve 
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therapieën werden gedefinieerd als dieet therapieën en medische therapieën. De search 

resulteerde in de inclusie van drie gerandomiseerde gecontroleerde trials. Een studie, 

waarin Rifaximin plus Mesalazine (5-aminosalicylzuur) met alleen Rifaximin vergeleken 

werd, vond dat de combinatie therapie met Mesalazine significant tot minder recidieven 

en minder symptomen na een acute episode leidde. Een andere studie liet zien dat de 

toepassing van probiotica abdominale symptomen verminderde maar niet het aantal 

recidieven. In een derde studie werd geen verschil in effect gezien tussen de combinatie 

probiotica plus Balsalazide en alleen probiotica. Er werden geen studies gevonden die 

vezels of antibiotica voor de preventie van recidiverende diverticulitis onderzochten. 

Concluderend, er is weinig wetenschappelijk bewijs beschikbaar ten aanzien van 

medische therapieën voor de preventie van recidiverende diverticulitis en de bestaande 

studies zijn van matige kwaliteit. Het is dus nog voorbarig een van de niet-operatieve 

preventieve therapieën aan te bevelen, hoewel de behandeling met 5-aminosalicyliczuur 

veelbelovend lijkt te zijn.

Deel 3 concentreert zich op de betrokkenheid van darm microbiota bij diverticulitis. 

Thans ontberen we het complete inzicht in de pathofysiologische mechanismen die 

verantwoordelijk zijn voor de progressie van diverticulose naar diverticulitis. Theorieën 

verschuiven momenteel van het traditionele dogma, dat stelt dat obstructie van een 

divertikel door een fecaliet tot acute diverticulitis leidt, naar een visie waarin microbiota 

mogelijk een centrale rol spelen. Tot op heden echter, is het darm microbioom van 

diverticulitis patiënten nog niet in kaart gebracht.

In Hoofdstuk 7 wordt een nieuwe hypothese voorgesteld, waarin belangrijke rollen zijn 

weggelegd voor een veranderde samenstelling van darm microbiota en laaggradige 

chronische inflammatie in de etiopathogenese van divertikelziekte. De ontstaanswijze 

van inflammatie bij diverticulitis toont overeenkomsten met de inductie van inflammatie 

bij inflammatoire darmziekten, een spectrum van ziekten met bekende veranderingen in 

darm microbiota. Gebaseerd op de huidige literatuur kunnen bekende factoren en de 

nieuwe factor, darm microbiota, geïntegreerd worden in een multifactoriële theorie. Er is 

divers indirect bewijs dat een potentiële associatie tussen een veranderde samenstelling 

van darm microbiota en laaggradige chronische ontsteking met divertikelziekte en 

complicaties onderschrijft. Er wordt geconcludeerd dat een veranderde microbiota 

samenstelling een plausibele etiopathogenetische factor is voor divertikelziekte. Louter 

rollen voor microbiota en activatie van de immuun respons is echter onwaarschijnlijk en de 

pathogenese is waarschijnlijker multifactorieel en het resultaat van complexe interacties.

Het in kaart brengen van het darm microbioom is de eerste stap in het verhelderen van een 

mogelijke rol van darm microbiota in de etiopathogenese van diverticulitis. In Hoofdstuk 

8 wordt de fecale microbiota samenstelling van 31 patiënten met een eerste episode 

CT-bewezen, linkszijdige, ongecompliceerde, acute diverticulitis vergeleken met de 

samenstelling van 25 controles die wegens diverse gastrointestinale indicaties geëvalueerd 
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werden. Een ‘high-throughput’, op polymerase kettingreactie (PCR)-gebaseerde, profiling 

techniek (IS-pro) werd uitgevoerd op DNA verkregen uit fecale samples. Firmicutes/

Bacteroidetes ratio’s en hoeveelheid Proteobacteria waren vergelijkbaar tussen patiënten 

en controles. Bij diverticulitis was een hogere fecale microbiota diversiteit waarneembaar, 

waarbij het phylum Proteobacteria voornamelijk dit verschil bepaalde. De diagnostische 

accuratesse van het cross-gevalideerde ‘partial least squares discriminant analysis’ 

regressie model was 84%. De meest discriminatoire species waren grotendeels afkomstig 

van de familie Enterobacteriaceae. We concluderen dat diverticulitis patiënten een hogere 

diversiteit van fecale microbiota hebben dan controles uit een gemengde populatie. 

Verder laat onze studie zien dat de diagnose diverticulitis met relatief goede accuratesse 

gesteld kan worden middels microbioom analyse. Zodoende biedt analyse van de darm 

microbiota een nieuwe manier om de diagnose diverticulitis te stellen.

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde streeft een evidence-based beleid na ten 

aanzien van de optimale behandeling van zowel ongecompliceerde als gecompliceerde 

diverticulitis. Zodoende heeft de Vereniging vanaf 2009 voorzien in een platform om de 

lopende Dutch Diverticular Disease Group trials te promoten en de studie resultaten te 

presenteren tijdens het jaarlijkse landelijke congres. De Nederlandse diverticulitis richtlijn 

uit 2012 nam internationaal het voortouw ten aanzien van controversiële punten door 

progressief te stellen dat er geen bewijs is voor het routinematig toedienen van antibiotica 

bij patiënten met ongecompliceerde diverticulitis en dat er geen indicatie is voor routine 

endoscopische evaluatie na een episode diverticulitis.1 Het wetenschappelijke bewijs 

voor deze aanbevelingen was toendertijd minimaal. 

In de laatste jaren is er een aanzienlijke vooruitgang geboekt op het wetenschappelijke 

gebied van diverticulitis; chirurgische behandelingen werden minder invasief en traditionele 

behandelprincipes worden uitvoerig onderzocht. Ondanks deze ontwikkelingen is er nog 

steeds ruimte voor verdere verbetering en moeten er nog vele vragen worden beantwoord. 

Het onderzoek dat in dit proefschrift is beschreven heeft als doel bij te dragen aan de 

optimalisatie van de aanpak van patiënten met ongecompliceerde diverticulitis. Voor 

gecompliceerde diverticulitis zullen de resultaten van verschillende lopende trials een 

bijdrage aan de huidige kennis leveren en mogelijk keuze opties veranderen.

De uitkomsten van de DIABOLO trial bevestigen de resultaten van de Scandinavische 

gerandomiseerde klinische trial, die eveneens de waarde van antibiotische behandeling 

voor acute ongecompliceerde diverticulitis heeft onderzocht en in 2012 is gepubliceerd. 

Zij vonden dat antibiotische behandeling noch het herstel versnelde noch complicaties 

of recidieven voorkwam, maar de studie includeerde een groot aantal patiënten met 

recidiverende diverticulitis.2 In een recent review artikel wordt derhalve met tegenzin 
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geconcludeerd dat antibiotische behandeling mogelijk niet nodig is bij alle patiënten.3 

Maar in zowel deze review als in een Cochrane systematische review wordt aangegeven 

dat eerst bevestiging door andere gerandomiseerde gecontroleerde trials van goede 

kwaliteit nodig is, als de behandeling evidence-based moet zijn.3,4 Recente internationale 

richtlijnen bleven ongewijzigd en concludeerden ook dat meer onderzoek nodig is 

alvorens een antibiotica-vrije behandelstrategie in te voeren.5,6 Met de resultaten van de 

DIABOLO trial – gepresenteerd in deze thesis –, is er nu een tweede gerandomiseerde 

trial die uitwijst dat antibiotica niet van toegevoegde waarde zijn. Met de kennis dat de 

huidige trial alleen eerste episodes van milde acute diverticulitis heeft geïncludeerd, is er 

nu voldoende bewijs beschikbaar voor de implementatie in internationale richtlijnen van 

een observationele behandelstrategie zonder antibiotica.

Het achterwege laten van antibiotica bij de behandeling van diverticulitis dient vooralsnog 

beperkt te blijven tot patiënten met Hinchey 1a diverticulitis. Hoewel de resultaten van de 

DIABOLO trial suggereren dat de aanbeveling mogelijk ook toepasbaar is op patiënten 

met Hinchey 1b diverticulitis, is voorzichtigheid geboden binnen deze subgroep met een 

klein peri- of mesocolisch abces. In de literatuur zijn er geen high-quality papers over 

de behandeling van diverticulitis patiënten met abcesvorming en een observationele 

strategie is nooit onderzocht. Zodoende zijn er prospectieve cohorten nodig, met 

een grootte van meer dan de 42 patiënten zoals in onze studie, voordat er definitieve 

conclusies getrokken kunnen worden voor wat betreft de optimale behandelstrategie 

voor patiënten met Hinchey 1b diverticulitis. Eveneens dienen patiënten met significante 

comorbiditeit, inflammatoire darmziekten, zwangerschap, klinische verdenking op sepsis 

en immuungecompromitteerde patiënten uitgesloten te worden van deze aanbeveling. 

Het is belangrijk verder te onderzoeken welke kenmerken mogelijk voorspellen welke 

patiënten voordeel zouden kunnen hebben van een antibiotische behandelstrategie en 

subgroepen te definiëren.  

Het aantal diverticulitis patiënten zal in de nabije toekomst meest waarschijnlijk verder 

toenemen. Daarom zijn het verder optimaliseren van behandelstrategieën en faciliteren 

van kosten-effectieve zorg de grote uitdagingen. De DIABOLO trial is ook opgezet om 

de kosten-effectiviteit van een observationele strategie met een antibiotische strategie 

te vergelijken. Deze analyses zijn momenteel in de laatste fase en de resultaten worden 

verwacht. Een combinatie van een antibiotica-vrije en poliklinische behandelstrategie 

leidt mogelijk tot verder optimaliseren van de behandelstrategie voor ongecompliceerde 

acute diverticulitis.7,8 

Beter inzicht verkrijgen in het natuurlijke beloop van divertikelziekte, het klinische beeld 

en de resultaten van follow-up na behandeling zijn reeds van grote invloed geweest 

op behandelstrategieën. Echter, de behandeling van diverticulitis kan alleen optimaal 

afgestemd worden op de individuele patiënt wanneer we de onbegrepen pathofysiologie 

van diverticulitis ontrafeld hebben. In recente publicaties over divertikelziekte worden 
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lang bestaande ziekte concepten en behandelstrategieën betwist. Nieuw onderzoek, 

waaronder ons eigen onderzoek, dicht een belangrijke rol toe aan veranderingen in darm 

microbiota. Onze studie toonde aan dat fecale microbiota van diverticulitis patiënten 

significant verschilt van controles en dat de diagnose diverticulitis gesteld kan worden 

middels analyse van het microbioom. Hoewel deze resultaten extern gevalideerd moeten 

worden, zijn er spannende nieuwe perspectieven in hun klinische toepasbaarheid zoals 

de mogelijkheden van feces transplantatie (bacteriotherapie) voor de preventie van 

recidiverende diverticulitis. 

Verdere studies dienen te kijken of veranderingen in de samenstelling van het darm 

microbioom inderdaad een oorzaak of juist een gevolg van divertikelziekte zijn. Vanuit een 

etiopathogenetisch perspectief zou het interessant zijn verder te onderzoeken of er een 

graduele verschuiving in microbiota samenstelling is van diverticulose naar diverticulitis. 

Wanneer de exacte rol van darm microbiota in divertikelziekte opgehelderd is dan zou 

dit eveneens van grote klinische waarde kunnen zijn in preventie van ziekte en gerichtere 

behandeling. Momenteel pogen wij inzicht te verkrijgen in het verloop dat fecale microbiota 

samenstelling heeft in patiënten met een eerste episode van ongecompliceerde acute 

diverticulitis en welke effecten antibiotische therapie heeft op dit verloop.

De pathogenese is meest waarschijnlijk multifactorieel en het resultaat van complexe 

interacties. Er zijn mogelijk ontbrekende schakels, die nog ontdekt moeten worden, 

andere dan een veranderd microbioom en de daarop volgende activatie van immuun 

respons die nodig zijn voor de ontwikkeling van divertikelziekte en/of de complicaties 

ervan. Het is van het grootste belang de pathofysiologie van divertikelziekte beter te 

begrijpen; dit zou tot gerichtere behandeling en zelfs nieuwe aangrijpingspunten voor 

behandeling kunnen leiden.
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Name PhD student: L. Daniels
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Name PhD supervisor:  Prof. dr. M.A. Boermeester

1. PhD training Year Workload
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- Evidence Based Searching
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- The AMC World of Science
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- Basic Course in Legislation and Organization for Clinical 

Researchers (BROK)
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2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2011

2012

2012

0.1

0.1

0.1

0.1

0.3

0.7

0.3

1.1

0.2

0.9

0.8

0.6

1.5

Specific courses 

- Advanced Topics in Biostatistics 2012 2.1

Seminars, workshops and master classes

- Weekly department seminars 

- Master class by Prof. J. Powell

2010-2014

2012

4

0.1

(Inter)national conferences

- NVvH Chirurgendagen
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- NVvH Najaarsvergadering
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2011-2014

2012, 2014
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0.25

0.25
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1.0
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