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Dutch summary 

Er  zijn  in  Nederland  ongeveer  32.000  patiënten  met  een  permanent  stoma 

(0,2% van de bevolking)  en er worden  jaarlijks ongeveer 7000  stoma's  geplaatst. 

Deze  nieuwe  stomapatiënten  worden  geconfronteerd  met  aanzienlijke 

aanpassingen  van  hun  lichaam  en  psychologische  toestand.  Naast  deze 

aanpassingen,  worden  nieuwe  stomapatiënten  ook  geconfronteerd  met  de 

aanzienlijke stoma‐gerelateerde morbiditeit die  in tot 80% van de stomapatiënten 

kan voorkomen. 

 

Wereldwijd  is  er  een  groeiend  bewustzijn  voor  innovatie  (bijv.  single‐port 

operaties),  kwaliteit  van  leven  (QOL,  bijv.  door  vergroting  van  de  autonomie  of 

onafhankelijkheid van patiënten), vermindering van morbiditeit  (bijv. complicaties 

of  heropnames)  en  zorgkosten  (bijv.  verblijfsduur  en  gebruik  van  zorg)  in  alle 

aspecten  van  de  gezondheidszorg,  zo  ook  de  colorectale  chirurgie.  Doel  van  dit 

proefschrift was om deze uitdagingen en klinische aspecten te onderzoeken  in de 

context van stoma’s en stomagerelateerde morbiditeit bij colorectale chirurgie. 

 

Deel  I  richt  zich  op  postoperatieve  resultaten  bij  stomapatiënten  na  colorectale 

chirurgie  voor  benigne  en maligne  oorzaken.  De  Hartmann‐procedure  (HP,  een 

(recto) sigmoidresectie met eindstandig colostoma) blijft tot op de dag van vandaag 

een  belangrijke  en  veel  toegepaste  procedure  bij  de  behandeling  van 

gecompliceerde  diverticulitis.  In  hoofdstuk  2  hebben  we  de  resultaten  van 

spoedoperaties  bij  gecompliceerde  diverticulitis  van  een  centrum  geëvalueerd. 

Tussen 2007 en 2018 waren er 106 patiënten die een sigmoïdresectie ondergingen 

(HP  of  sigmoïdresectie  met  primaire  anastomose  met  of  zonder  ileostoma, 

afhankelijk van de chirurg), verdeeld over 3 tijdsgroepen: 2007‐2010, 2011‐2014 en 

2015‐2018.  De  meerderheid  van  de  patiënten  onderging  een  spoed‐HP,  totale 

sterftecijfer was 4,8%, complicatiepercentage 66,3% en de mediane opnameduur 

9,0  dagen.  Er  was  een  significante  stijging  van  het  aantal  laparoscopische 

procedures:  92,5%  vanaf  2015,  vergeleken met  0%  in  2007‐2010  (p<0,001).  Na 

verloop van tijd werd een significante afname gezien in postoperatieve morbiditeit 
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(van 68% tot 55%, p=0,01), in postoperatieve wondinfecties (SSI, van 32% tot 15%, 

p=0,001)  en  in  opnameduur  (LOS,  vanaf  mediaan  16,0  dagen  tot  8,0  dagen, 

p<0,001).  Een  trend  naar  toegenomen  intra‐abdominaal  abcessen was  zichtbaar 

(van 12% tot 18%, p=ns). Belangrijk om op te merken  is dat er geen toename van 

re‐interventies was in de loop van de tijd (van 20% tot 13%). Van de HP‐patiënten 

onderging 72% een  stoma hersteloperatie, dit komt overeen met de beschikbare 

literatuur  over  dit  onderwerp.  Hoewel  het  een  retrospectief  observationeel 

onderzoek  is,  rapporteren  we  “real  world  data”,  waar  gerandomiseerde 

onderzoeken  op  dit  onderwerp  vaak  voortijdig  worden  beëindigd  vanwege  de 

moeilijkheden bij de inclusie van patiënten of vanwege complicaties. 

 

Stoma's worden ook gepropageerd bij electieve colorectale kankerchirurgie (CRC). 

Zoals eerder vermeld, krijgt tot 35% van de Nederlandse oudere patiënt nog steeds 

een  stoma  na  CRC‐chirurgie.  Uit  retrospectieve  Nederlandse  studies  bleek  een 

sterftecijfer  van  57%  bij  oudere  patiënten  vergeleken  met  8,2%  bij  jongere 

patiënten  zodra er een naadlekkage was na  rectumresecties. Het wegnemen van 

het  risico  op  naadlekkage  en  de  daarmee  samenhangende  morbiditeit  en 

mortaliteit kunnen belangrijke redenen zijn voor zowel patiënten als chirurgen om 

te  kiezen  voor  een  stoma  bij  ouderen.  Desalniettemin  profiteert  deze  groep 

volgens  de  ACS  NSQIP  (American  College  of  Surgeons  National  Surgical  Quality 

Improvement  Program)  risicocalculator  van  verminderde  postoperatieve 

morbiditeit en mortaliteit na een primaire anastomose (PA) in vergelijking met een 

eindstandig stoma  (EO). Helaas  is er geen Nederlands of Europees equivalent van 

deze  risicocalculator beschikbaar. Meer  informatie over het gebruik en het effect 

van  stoma's  kan  daarom  nuttig  zijn  bij  preoperatieve  patiëntbegeleiding  en 

gedeelde besluitvorming. Hoofdstuk 3 richt zich op de resultaten en overleving na 

CRC‐chirurgie  bij  oudere  patiënten,  waarbij  de  uitkomsten  van  PA‐patiënten 

worden vergeleken met EO‐patiënten. Er  is gebruik gemaakt van gegevens uit de 

Nederlandse Kankerregistratie. Patiënten van  ≥75  jaar met stadium  I‐III  linkszijdig 

coloncarcinoom of proximaal rectumcarcinoom, gediagnosticeerd in 2015‐2017 en 

die een operatie ondergingen  (n=3286), werden geïncludeerd en  ingedeeld  in PA‐ 

en  EO‐groepen.  Er  is  gecorrigeerd  met  behulp  van  propensity  score  matching 



  Dutch summary 

243 

(PSM), met als doel eventuele vertekeningen door de behandeling te verminderen 

en  vergelijkbare  groepen  te  creëren. De propensity  score  vertegenwoordigde de 

kans dat een patiënt een EO zou krijgen. Patiënten met een hogere  leeftijd, ASA‐

score en tumorstadium, een perforatie, ileus of een tumor in het proximale rectum 

en die een open of geconverteerde operatie ondergingen, hadden meer kans op 

EO. Opnameduur was langer (7,0 vs. 6,0 dagen, p<0,0001) en vaker verlengd (19% 

vs.  13%,  p=0,03)  bij  EO‐patiënten.  Zestig‐dagen  mortaliteit  (2,9%  vs.  6,4%, 

p<0,0001),  90‐dagen mortaliteit  (3,4%  vs.  7,7%,  p<0,0001)  en  3‐jaars  overleving 

(81,2% vs. 58,7%, p<0,0001) waren  significant verschillend  in het nadeel van EO‐

patiënten, en bleven  significant na univariabele, multivariabele en PSM‐analyses. 

Hoewel  de  impact  van  een  stoma  op  QOL  bij  oudere  patiënten  al  eerder  is 

gerapporteerd, is er weinig bekend over de impact van een stoma op de overleving 

van  oudere  patiënten  na  CRC‐chirurgie.  Stoma‐gerelateerde  complicaties  of 

heroperaties,  verslechterde  kwaliteit  van  leven  of  mentale  status  en  sociaal 

isolement, zouden mogelijk nadelig kunnen zijn voor de oudere patiënt en mogelijk 

een oorzaak kunnen zijn voor de  significant hogere postoperatieve mortaliteit na 

60 en 90 dagen die we vonden bij oudere EO‐patiënten. Verschillende factoren, die 

al  dan  niet  voor  de  hand  liggend  zijn,  die  wellicht  zijn  geobserveerd  bij  de 

poliklinische intake, hebben mogelijk geleid tot de keuze van de chirurgen voor een 

EO  in  plaats  van  een  PA.  Ondanks  de  beperkingen  van  dit  onderzoek,  is  het 

gebaseerd  op  de  meest  uitgebreide  landelijke  kankerregistratiedata  die  we  in 

Nederland hebben. Het toont een reële weergave van onze landelijke populatie van 

ouderen met CRC. Aangezien er een  significant  verschil  is  in mortaliteit op  korte 

termijn  en  algehele  en  relatieve  overleving  tussen  patiënten met  PA  of  EO,  zou 

men  kunnen  pleiten  dat  het  raadzaam  is  om  het  gebruik  van  EO  te  vermijden, 

ongeacht de comorbiditeit, leeftijd of tumorstadium. 

 

Een  andere  bekende  entiteit  is  de  deviërende  stoma  (DS)  bij  electieve 

rectumchirurgie. Een ileostoma wordt geadviseerd om de mogelijke postoperatieve 

morbiditeit,  mortaliteit  en  de  kans  op  heroperaties  te  verminderen.  Er  is  een 

opmerkelijk grote variatie van 0‐100% DS‐gebruik in Nederlandse ziekenhuizen, wat 

suggereert  dat  het  gebruik  van  DS  niet  noodzakelijkerwijs  tot  betere  resultaten 
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leidt.  Dit,  in  combinatie met  groeiend  bewijs  over  de  nadelen  van  ileostoma’s, 

heeft geleid tot een paradigmaverschuiving  in het gebruik van DS  in de dagelijkse 

praktijk in een centrum. Dit wordt geëvalueerd in hoofdstuk 4. Alle patiënten met 

een  rectumresectie  met  PA  in  ons  ziekenhuis  tussen  2012  en  2019  werden 

geanalyseerd  en  verdeeld  in  twee  tijdsperioden  van  2012‐2015  (groep  A,  DS 

volgens  protocol)  en  2016‐2019  (groep  B,  selectieve  DS).  In  totaal werden  247 

patiënten geïncludeerd  (A n=116, B n=131), waarvan 94 patiënten een DS kregen 

(A: 66% vs. B: 13%, p<0,001). Een vermindering werd gezien  in complicaties  (43% 

vs. 26%, p=0,005) en mediane opnameduur (6 vs 4 dagen, p<0,001) ten gunste van 

groep B. Er werden geen verschillen in naadlekkages (12,1%), mortaliteit (0,8%) en 

heroperaties  (13,4%)  gezien  tussen  de  groepen.  Het  selectieve  en  verminderde 

gebruik van DS bij electieve rectumchirurgie leidde in dit centrum niet tot nadelige 

effecten op het gebied van postoperatieve complicaties bij patiënten zonder DS.  

 

Nieuwe  stomapatiënten,  met  name  ileostomapatiënten,  hebben  kans  op 

aanzienlijke  morbiditeit.  Dit  bestaat  onder  andere  uit  uitdroging, 

elektrolytafwijkingen en vooral frequente heropnames, wat  leidt tot een toename 

van zorgkosten en een afname van de patiënttevredenheid. Daarnaast ondervinden 

patiënten  ook  problemen met  hun  stomamanagement,  een  verlies  van  kwaliteit 

van  leven,  een  verminderd  lichamelijk  en  sociaal  functioneren,  een  lagere 

algemene  gezondheidstoestand  en  een  verslechterd  lichaamsbeeld.  Wanneer 

patiënten  niet  zelfstandig  hun  stomazorg  (SC)  uit  kunnen  voeren,  zijn  ze  erg 

afhankelijk  van  (stoma)verpleegkundigen  en  paramedisch  personeel.  Dit  alles 

resulteert  in  een  aanzienlijke  sociale  en  financiële  last  voor  patiënten  en  de 

samenleving. Deel  II van dit proefschrift onderzoekt eenvoudig  te  implementeren 

veranderingen  in  onze  dagelijkse  praktijk  in  de  vorm  van  zorgpaden  en  hun 

effectiviteit  bij  het  verminderen  van  een  paar  bekende  stomagerelateerde 

problemen.  

 

In hoofdstuk 5 evalueren we de effectiviteit en duurzaamheid van het  ileostoma 

zorgpad van Beth  Israel Deaconess Medical Center (BIDMC)  in een poging om het 

aantal heropnames voor uitdroging bij nieuwe ileostomapatiënten te verminderen. 
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In totaal werden 393 patiënten (man n=195, vrouw n=198, mediane leeftijd 52 jaar) 

geïncludeerd die tussen januari 2007 en januari 2015 een nieuwe ileostoma kregen. 

De patiënten werden verdeeld  in 2 groepen: 161 pre‐zorgpad en 232 op‐zorgpad. 

Over het algemeen daalde het percentage heropnames na 30 dagen  (35,4% naar 

25,9%, p=0,04), heropnames als gevolg van hoge output en/of uitdroging  (15,5% 

naar 3,9%, p<0,001) en heropnames als gevolg van ileus (9,9% naar 4,3%, p=0,03). 

Deze  studie  heeft  aangetoond  dat  het  ileostoma  zorgpad  effectief  en  succesvol 

blijft in het terugdringen van het aantal heropnames in het algemeen, evenals het 

aantal heropnames wegens uitdroging. Hoewel de pathofysiologie  van  ileostoma 

met hoge output kan variëren, kunnen uitdroging en daaropvolgende heropname 

worden voorkomen door deze eenvoudige aanpassingen. Proactieve interventie en 

educatie  kunnen  de  kans  op  complicaties  bij  nieuwe  ileostomapatiënten 

verminderen. Bovendien  zou het  gebrek  aan postoperatieve  stoma‐educatie  een 

onafhankelijke  risicofactor  kunnen  zijn  voor  heropnames  bij  nieuwe 

ileostomapatiënten.  Het  is  aangetoond  dat  gestructureerde  patiënten  educatie 

gericht  op  hun  individuele  behoeften  een  positief  effect  heeft  op  de  QOL,  de 

opnameduur en op de  zorgkosten. Het  zou de moeite waard kunnen  zijn om dit 

zorgpad  in andere klinieken in te voeren, waar er problemen met heropnames als 

gevolg van uitdroging bij ileostoma patiënten bestaan. 

Hoofdstuk  6  richt  zich  op  het  onvermogen  van  nieuwe  stomapatiënten  om 

onafhankelijke  SC  uit  te  voeren, waardoor  ze  na  ontslag  afhankelijk  zijn  van  de 

thuiszorg. Er werd een eenvoudig uitvoerbaar, op educatie gericht stoma zorgpad 

van  4 dagen  ontwikkeld  en  geïmplementeerd  in  een  poging  om  het  niveau  van 

onafhankelijkheid  (LOI)  te  vergroten  en  thuiszorg  te  verlagen.  Alle  nieuwe 

stomapatiënten  op  de  gastro‐intestinale  chirurgie  afdeling,  fysiek  en mentaal  in 

staat om SC uit te voeren, volgden dit stoma zorgpad. Ze werden vergeleken met 

een retrospectieve controlegroep van nieuwe stomapatiënten vóór het begin van 

het stoma zorgpad. Patiënten die dagelijks thuiszorg nodig hadden voor SC daalde 

van  80%  naar  50%  (p<0,001),  patiënten  die werden  ontslagen  zonder  thuiszorg 

voor SC nam  toe van 5% naar 27%. De onafhankelijkheid van patiënten  in SC bij 

ontslag  nam  toe  van  8%  naar  68%  (p<0,001).  Deze  studie  toont  aan  dat  een 

klinische 4‐daagse educatieve klinische stoma zorgpad haalbaar en effectief  is om 
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de  LOI  in  SC  van  nieuwe  stomapatiënten  te  verhogen  en  hun  behoefte  aan 

thuiszorg  aanzienlijk  te  verminderen.  Het  is  niet  alleen  eenvoudig  te 

implementeren, de indrukwekkende gunstige effecten zijn ook reproduceerbaar in 

andere  Nederlandse  ziekenhuizen,  zoals  beschreven  in  hoofdstuk  7.  Een 

prospectieve  longitudinale  studie  werd  uitgevoerd  tussen  juli  2018  en  februari 

2020 in een tertiair verwijzingsziekenhuis. Patiënten die dit stoma zorgpad volgden, 

werden vergeleken met een historische controlegroep. Na ontslag was 67,6% van 

de patiënten in de interventiegroep (n=244) in staat om zelfstandig SC uit te voeren 

zonder  thuiszorg,  vergeleken met  15,2%  van  de  patiënten  in  de  controlegroep 

(n=33)  (p<0,001).  Deze  resultaten  geven  aan  dat  het  stoma  zorgpad  niet  alleen 

gemakkelijk  te  implementeren en uit  te voeren  is, maar ook effectief  is bij zowel 

een andere patiëntenpopulatie als in een andere ziekenhuisomgeving. 

 

Ondanks  de  introductie  van  moderne  chirurgische  technieken,  is  continuiteits‐

herstel na HP nog steeds een uitdaging. Het gaat gepaard met hoge morbiditeits‐ 

en mortaliteitscijfers,  wat  de  belangrijkste  redenen  zijn  waarom  veel  chirurgen 

terughoudend zijn een colostoma op te heffen. Deel III onderzoekt de uitdagingen 

en moeilijkheden bij continuiteitsherstel na HP en vooral hoe het gebruik van de 

single‐port  (SP)  ‐benadering  gunstig  kan  zijn  in  vergelijking met  reeds bestaande 

technieken.  In  de  voortdurende  zoektocht  naar  de  optimale  techniek  voor  het 

omkeren  van  HP,  zijn  verschillende  laparoscopische,  “hand‐assisted”  en  SP‐

technieken beschreven. Laparoscopische opheffen van HP werd geïntroduceerd  in 

1993 en bleek aanzienlijke voordelen  te hebben  ten opzichte van klassieke open 

reconstructie.  Hoewel  de  voordelen  van  laparoscopie  duidelijk  zijn, moeten  de 

technische  problemen  van  deze  benadering  ook  worden  erkend,  vooral  bij 

patienten na open‐indexoperaties met peritonitis. Het  inbrengen  van een  trocar, 

adhesiolyse van intra‐abdominale adhesies of adhesies ter plaatse van laparotomie 

litteken  kan  gevaarlijk  zijn  en  mogelijk  leiden  tot  chirurgische  calamiteiten  en 

uiteindelijk tot conversies. De SP‐benadering maakt het mogelijk om adhesiolyse in 

de oude  laparotomie wond te vermijden, dit  is vooral voordelig bij patiënten met 

een  laparostomie,  multiple  laparotomieën  of  ernstige  wondinfectie  in  hun 

medische geschiedenis, en wordt beschouwd als een van de voordelen van deze 
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techniek. Onze eerdere studie toonde aan dat de SP‐techniek haalbaar is, wat ook 

resulteert  in  kortere  ziekenhuisopnames  en  een  significante  vermindering  van 

postoperatieve complicaties  in vergelijking met klassieke open continuiteitsherstel 

na HP. 

 

SP opheffen  van een  linkszijdige  colostoma  (SPRLC)  kan worden gebruikt als een 

stapsgewijze  benadering  door  de  intestinale  continuïteit  te  herstellen met  lage 

morbiditeitscijfers. Hoofdstuk 8 evalueert de resultaten van het implementeren en 

standaardiseren  (consolideren)  van  SPRLC  in  een  centrum  bij  85  patiënten.  De 

meerderheid van de patiënten was man (man:vrouw = 56:29) met een gemiddelde 

leeftijd van 60,5  jaar. 70% had geen postoperatieve complicaties en er werd geen 

postoperatieve mortaliteit waargenomen. De meest voorkomende complicatie was 

wondinfectie  (22%).  De  mediane  opnameduur  was  3,0  dagen,  het 

succespercentage  van  SP‐omkering  was  65%.  Minimaal  invasieve  benadering 

zonder conversie naar  laparotomie was succesvol  in 85% van de gevallen; dit was 

haalbaar  bij  78%  van  de  patiënten  die  een  open‐indexoperatie  ondergingen. 

Hoofdstuk  9  onderzoekt  de  ervaringen  met  het  gebruik  van  SPRLC  in  vier 

verschillende  ziekenhuizen  in  verschillende  landen  in  Europa  en  geeft  een 

uitgebreid overzicht van de literatuur over het gebruik van de SP‐benadering bij het 

opheffen  van  een  linkszijdig  colostoma.  Van  de  156  SPRLC‐procedures was  99% 

technisch  succesvol en 72% had geen postoperatieve  complicaties. Er werd geen 

postoperatieve  mortaliteit  geconstateerd.  Wondinfectie  trad  op  bij  14,7%, 

naadlekkage  bij  3,9%  en  herinterventies  bij  7,7%  van  de  patiënten. De mediane 

opnameduur  was  4  dagen,  SP‐  succespercentage  was  64,7%,  12,8%  en  21,2% 

werden  respectievelijk  omgezet  in  een  open  en  conventionele  laparoscopische 

procedure. Op dit moment  zijn er geen gerandomiseerde gecontroleerde  studies 

tussen de  verschillende benaderingen  (open,  laparoscopisch of  SP)  gepubliceerd. 

Literatuur  laat zien dat patiënten geselecteerd voor SPRLC voornamelijk patiënten 

betreffen  na  laparoscopische  indexchirurgie  (53,4%).  Het  laat  ook  zien  dat 

SP‐aanpak  veilig en haalbaar  lijkt met hoge  slagingspercentages,  lage morbiditeit 

(12,5%‐30,4%) en mortaliteit  (1,8%‐2,2%). Het aantal ernstige complicaties  is ook 

laag,  variërend  van  0%  ‐  8,9%  met  een mediane  opnameduur  tussen  de  4  en 
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8 dagen. SPRLC  lijkt niet alleen een veilige en haalbare procedure te zijn, het  leidt 

ook tot gelijke of zelfs betere resultaten met enkele grote voordelen in vergelijking 

met conventionele open of laparoscopische stoma ophef procedures. In centra met 

laparoscopisch  ervaren  (colorectale)  chirurgen,  moet  deze  techniek  worden 

beschouwd als een serieus en aantrekkelijk alternatief om de darmcontinuïteit  te 

herstellen  bij  patiënten  met  linkszijdige  EO,  vooral  bij  patiënten  na  open‐

indexchirurgie. Hoofdstuk  10  onderzoekt  de  haalbaarheid  en  resultaten  van  het 

gebruik  van  de  SPRLC  bij  12 patiënten  met  dergelijke  bijkomende  complexe 

buikwanddefecten.  Deze  studie  toont  aan  dat  SPRLC mogelijk  is  zonder midlijn 

adhesiolyse  en  dus  zonder  de  noodzaak  om  de  littekenbreuk  tijdens  dezelfde 

procedure  te  herstellen met  gunstige  resultaten  in  postoperatieve  complicaties 

(geen  mortaliteit,  heroperaties  of  naadlekkage)  en  opnameduur  (mediaan  4 

dagen).  Dit  verlaagt  onze  drempel  om  deze  aanpak  aan  te  bieden  bij  onze 

patiënten met een stoma in combinatie met littekenbreuken. Deze benadering zou 

een waardevolle  techniek  kunnen  zijn  bij  die  patiënten  die  een  hernia‐operatie 

wensen. Hun mogelijke postoperatieve morbiditeit  kan worden  verminderd door 

de contaminatie als gevolg van een stoma te elimineren. 

 

 




