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In	Nederland	worden	per	 jaar	meer	dan	15.500	nieuwe	patiënten	met	colorectaal	
carcinoom	 (CRC)	 gediagnostiseerd.	 Het	 was	 daarmee	 de	 meest	 voorkomende	
oncologische	 aandoening	 in	 2015,	 bij	 zowel	 mannen	 als	 vrouwen.	 Het	 aantal	
patiënten	 met	 CRC	 zal	 toenemen	 door	 een	 stijgende	 incidentie,	 door	 de	
bevolkingsgroei,	 door	 de	 vergrijzing	 en	 door	 het	 recent	 gestarte	 bevolkings‐
onderzoek.	Jaarlijks	overlijden	4.000	mensen	aan	de	gevolgen	van	CRC.	Twee	derde	
van	 de	 patiënten	 met	 CRC	 ondergaat	 een	 operatieve	 behandeling	 waarbij	 de	
darmtumor	verwijderd	wordt.	Dit	blijft	ondanks	allerlei	nieuwe	(radio)therapieën	
de	hoeksteen	van	de	behandeling	voor	colorectaal	carcinoom.	Het	beloop	rondom	
de	 operatie	 bij	 colorectale	 chirurgie	 is	 cruciaal	 voor	 de	 klinische	 uitkomst	 met	
betrekking	 tot	 overlijden	 en	 functioneel	 herstel.	 Daarnaast	 heeft	 deze	 operatieve	
behandeling	een	grote	impact	op	de	zorgkosten.		

In	 de	 afgelopen	 decennia	 is	 de	 perioperatieve	 zorg	 verbeterd	 dankzij	
ontwikkelingen	 in	de	anesthesie,	minimaal	 invasieve	operatieve	 technieken	en	de	
introductie	van	‘fast‐track’	protocollen	welke	gericht	zijn	op	een	snel	postoperatief	
herstel	 van	 de	 patiënt.	 Er	 ontstaan	 echter	 nog	 steeds	 complicaties	 na	 colorectale	
chirurgie,	waarvan	naadlekkage	de	meest	gevreesde	is.	Naadlekkage	ontstaat	als	de	
twee	aan	elkaar	gemaakte	darmuiteinden	‐	de	darmnaad	oftewel	anastomose	‐	niet	
goed	 geneest;	 de	 darminhoud	 lekt	 dan	 in	 de	 buikholte	wat	 kan	 leiden	 tot	 onder	
andere	buikvliesontsteking	en	abcesvorming.		

Bij	 712	 van	 de	 10.426	 (6,8%)	 geregistreerde	 patiënten	 met	 een	 colorectale	
resectie	 ontstond	 in	Nederland	 in	2014	een	naadlekkage	met	 een	heroperatie	 tot	
gevolg	 (Dutch	 Surgical	 Colorectal	 Audit	 (DSCA)	 2014).	 Dit	 ging	 gepaard	met	 een	
hoge	 morbiditeit,	 verlengd	 ziekenhuisverblijf	 en	 zelfs	 mortaliteit.	 Naadlekkage	
wordt	 bovendien	 geassocieerd	 met	 verminderde	 ziekte‐specifieke	 overleving	 en	
toegenomen	kans	op	het	 terugkeren	van	colorectaal	carcinoom.	De	 incidentie	van	
naadlekkage	is	helaas	gelijk	gebleven	in	de	afgelopen	decennia,	dit	komt	met	name	
door	 het	 gebrek	 aan	 kennis	 van	 een	 normale	 naadgenezing	 (Hoofdstuk	 1).	 Het	
proces	van	wondgenezing	in	de	darm,	bijvoorbeeld	bij	het	aanleggen	van	een	naad,	
wordt	 vaak	 vergeleken	 met	 wondgenezing	 van	 de	 huid.	 De	 darmgenezing	 vindt	
inderdaad	 plaats	 in	 de	 drie	 bekende	 fasen	 van	 ontsteking,	 proliferatie	 en	
remodelling.	Er	zijn	echter	ook	substantiële	verschillen;	 zo	gaat	de	darmgenezing	
veel	 sneller	 dan	 de	 genezing	 van	 de	 huid,	 zijn	 er	 verschillende	 cellen	 en	 stoffen	
(bijvoorbeeld	 ander	 type	 collageen)	 bij	 betrokken	 en	 heeft	 zowel	 de	 huid	 als	 de	
darm	een	unieke,	microbiota.		

Diermodellen	voor	onderzoek	naar	naadlekkage	na	darmchirurgie	

Aangezien	het	probleem	van	naadlekkage	helemaal	niet	minder	is	geworden	in	de	
afgelopen	jaren,	zijn	veel	mensen	geïnteresseerd	in	dit	mysterie.	Daarom	er	wordt	
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er	wereldwijd	dan	ook	uitgebreid	onderzoek	naar	gedaan	naar	dit	fenomeen.	Vaak	
worden	 hiervoor	 proefdieren	 gebruikt,	 waarin	 een	 darmnaad	 gemaakt	 wordt.	
Omdat	het	nog	onmogelijk	is	de	darmgenezing	op	moleculair	niveau	bij	de	mens	in	
kaart	 te	 brengen	 wordt	 ook	 in	 de	 experimenten	 beschreven	 in	 dit	 proefschrift	
gebruikt	gemaakt	van	diermodellen.		

Niet	alle	modellen	worden	even	vaak	 in	de	 literatuur	gebruikt.	Teneinde	meer	
duidelijkheid	 over	 deze	 modellen	 en	 vergelijkbaarheid	 tussen	 de	 verschillende	
studies	 te	verkrijgen,	 is	het	cruciaal	dat	onderzoekers	overeenstemming	bereiken	
over	wat	belangrijk	is	bij	het	onderzoek	naar	darmnaden.	Om	die	reden	hebben	we	
een	 Delphi‐analyse	 uitgevoerd.	 Dat	 is	 een	 onderzoeksmethode	 waarbij	 de	
meningen	van	een	groot	aantal	experts	wordt	gevraagd	en	door	de	antwoorden	van	
de	 experts	 anoniem	 terug	 te	 koppelen	 aan	 eenieder	 wordt	 in	 een	 aantal	 rondes	
geprobeerd	 tot	 consensus	 te	 komen.	Een	van	de	uitkomsten	van	deze	 studie	was	
dat	de	hond	en	het	konijn	geen	gevalideerde	modellen	zijn	voor	dit	soort	onderzoek	
(Hoofdstuk	2).	De	muis,	 rat	 en	het	varken	zijn	wel	 geschikt	 geacht	als	diermodel,	
mits	er	gewerkt	wordt	volgens	de	huidige	wet‐	en	regelgeving	en	de	experimenten	
gerapporteerd	worden	volgens	de	ARRIVE‐guidelines.	Uit	deze	studie	is	een	nieuwe	
score	gekomen	om	experimentele	anastomoses	 te	kunnen	beoordelen.	Deze	werd	
door	 de	 respondenten	 als	 zeer	 geschikt	 bevonden,	 hoewel	 de	 bruikbaarheid	 nog	
bewezen	dient	te	worden	in	de	praktijk.		

	
Ondanks	 de	 hoeveelheid	 studies	 die	 worden	 uitgevoerd	 naar	 het	 onderwerp	

naadlekkage,	is	het	nog	steeds	onduidelijk	hoe	zo’n	naadlekkage	eigenlijk	ontstaat.	
We	weten	niet	goed	wat	er	mis	gaat	bij	normale	naadgenezing	wat	leidt	tot	lekkage	
van	darminhoud.	Om	het	naadgenezingsproces	meer	 in	detail	 in	kaart	 te	brengen	
hebben	 we	 gebruik	 gemaakt	 van	 de	 relatieve	 nieuwe	 techniek	 ‘massa‐
spectrometrie	 imaging’	 (Hoofdstuk	 3).	 Deze	 techniek	 stelt	 ons	 in	 staat	 om	
onderscheid	 te	 maken	 tussen	 de	 verschillende	 lagen	 van	 de	 darmwand	 en	
specifieke	 stoffen	 te	 identificeren	 als	 potentiele	 aangrijpingspunten	 om	 het	
naadgenezingproces	 verder	 te	 ontrafelen.	 Dit	 kan	 weer	 tot	 mogelijke	 nieuwe	
interventies,	die	tot	een	betere	heling	en	dus	een	lager	percentage	naadlekkage	in	
de	toekomst	leiden.	

Risico‐factoren	opsporen	middels	specifieke	‘knock‐out’	proefdieren	

Het	is	bekend	dat	bepaalde	patiëntfactoren	het	risico	op	naadlekkage	vergroten:	zo	
heeft	bijvoorbeeld	een	oudere	man	met	overgewicht	die	rookt	een	groter	risico	op	
naadlekkage	dan	een	slanke,	niet‐rokende	dame.	Ook	is	gebleken	uit	observationeel	
en	 experimenteel	 onderzoek	 dat	 patiënten	 die	 bepaalde	 pijnstillers	 met	
ontstekingsremmende	werking,	 zogenaamde	NSAIDs,	 kregen	 rondom	de	 operatie	
vaker	 een	 naadlekkage	 ontwikkelden.	 In	 dit	 proefschrift	 is	 een	 deel	 van	 het	
mechanisme	opgehelderd	waarom	deze	medicijnen	bijdragen	aan	een	hoger	risico	
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op	 naadlekkage;	 zo	 is	 aangetoond	dat	 remming	of	 depletie	 van	 het	 enzym	Cyclo‐
oxygenase	 2	 (COX‐2)	 leidt	 tot	 een	 toename	 van	 het	 aantal	 naadlekkages	 in	 een	
muismodel,	mogelijk	door	de	doorbloeding	van	de	darmnaad	te	beïnvloeden.	COX‐2	
speelt	een	grote	rol	bij	de	ontstekingsfase	van	het	genezingsproces	en	is	essentieel	
voor	een	normale	naadgenezing	(Hoofdstuk	4).		

	
Verder	 zijn	 er	 aanwijzingen	 dat	 een	 normale	 samenstelling	 van	 de	 slijmlaag	

(mucus)	in	de	darm	belangrijk	is	bij	de	normale	naadgenezing.	Zo	zagen	we	dat	het	
naadlekkage	 percentage	 significant	 hoger	 was	 in	 muizen	 die	 de	 belangrijkste	
component	van	mucus	in	het	colon	missen,	de	zogenoemde	Muc2	knockout	muizen,	
dan	dat	van	controle	dieren	(Hoofdstuk	5).	Er	zijn	verschillende	verklaringen	voor	
dit	resultaat	mogelijk.	Een	van	die	verklaringen	kan	zijn	dat	door	het	gebrek	aan	de	
mucuslaag	 in	de	darmen	geen	natuurlijke	habitat	 is	 voor	 verschillende	bacteriën.	
Bacteriën	 zijn	 essentieel	 om	het	 natuurlijk	 evenwicht	 in	 de	darmen	 te	 behouden.	
Een	van	de	taken	van	de	bacteriën	in	de	darm	is	vezels	uit	de	voeding	af	te	breken	
naar	kleinere	deeltjes	waar	wij	energie	uit	kunnen	halen.	Bij	deze	omzetting	komen	
korte‐keten	 vetzuren	 vrij,	 stofjes	 die	 weer	 door	 de	 darmcellen	 als	 voedingsstof	
gebruikt	kunnen	worden.	Een	van	die	korte‐keten	vetzuren	is	butyraat.	Dit	stofje	is	
al	 vaker	 onderzocht	 in	 de	 darm	 en	 er	 is	 aangetoond	 dat	 dit	 de	 naad	 versterkt	
wanneer	dit	als	klysma	wordt	gegeven	in	ratten.	In	dit	proefschrift	is	getracht	een	
betere	 methode	 dan	 klysma’s	 uit	 te	 testen	 om	 zo	 ook	 darmnaden	 in	 het	 colon	
hogerop	 (proximaal)	 te	 kunnen	 versterken,	 alsmede	 het	 butyraatklysma	 te	
verrijken	 met	 andere	 stoffen	 (Hoofdstuk	 6).	 Helaas	 leverden	 deze	 experimenten	
weinig	nieuwe	inzichten	op	en	lijkt	butyraat	suppletie	middels	klysma	toch	de	beste	
optie.	 In	 de	 kliniek	 is	 men	 echter	 terughoudend	 met	 het	 geven	 van	 klysma’s	
wanneer	 een	 darmnaad	 is	 aangelegd.	 Artsen	 zijn	 bezorgd	 dat	 het	 klysma	 door	
directe	 mechanische	 krachten	 of	 via	 verhoogde	 spanning	 op	 de	 naad	 juist	 kan	
leiden	tot	het	‘scheuren	of	knappen’	van	de	naad.		

Het	verminderen	van	naadlekkage	door	innovatieve	technieken	

Er	zijn	veel	pogingen	gedaan	om	de	naad	gedurende	de	operatie	te	versterken	om	
naadlekkage	te	voorkomen.	Veel	gebruikte	middelen	hierbij	zijn:	lijmen,	plakstrips	
of	patches	bestaande	uit	biologische	materialen.	Ook	in	dit	proefschrift	 is	getracht	
om	 preventie	 van	 naadlekkage	 middels	 een	 lijm	 of	 een	 patch	 te	 bereiken.	 In	
hoofdstuk	7	onderzochten	we	verschillende	commercieel	verkrijgbare	lijmen	en	het	
effect	daarvan	op	het	ontstaan	van	naadlekkage,	stenose	en	algeheel	welzijn	van	de	
dieren.	Het	bleek	dat	sommige	 lijmen	wel	degelijk	 tot	een	reductie	kunnen	 leiden	
van	het	aantal	naadlekkages,	maar	dat	veel	lijmen	ook	een	negatief	effect	hebben	op	
de	darmmotiliteit	en	ongerief	veroorzaakten	bij	de	ratten.	De	optimale	lijm	die	de	
naad	kan	verstevigen	zonder	verder	enige	reactie	te	geven	is	nog	niet	gevonden.		
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Daarom	hebben	we	tevens	de	optie	van	een	patch	onderzocht,	dit	 in	het	kader	
van	 het	 Europese	 project	 ‘AnastomoSEAL’	 waarbij	 wij,	 als	 onderzoeksgroep,	
verantwoordelijk	waren	voor	de	dierexperimenten.	Een	lastig	aspect	van	dit	soort	
materialen	voor	intra‐abdominaal	gebruik	is	de	mate	van	adhesie:	dus	hoe	goed	iets	
plakt	daar	de	buikholte	een	redelijk	vochtige	omgeving	is.	Daarnaast	wordt	er	toch	
een	 materiaal	 ingebracht	 in	 de	 nabijheid	 van	 een	 complex	 biologisch	 proces,	
waarbij	het	lastig	is	te	voorspellen	wat	de	reactie	zal	zijn.		

Mogelijke	verstoring	tussen	het	evenwicht	van	adhesievorming	en	
naadgenezing	

Stoffen	die	veelbelovend	lijken	in	het	lab	kunnen	in	een	levend	wezen	heel	anders	
reageren.	Hier	dient	bij	het	ontwikkelen	van	biomedische	producten	rekening	mee	
te	 worden	 gehouden	 Niet	 alleen	moeten	 de	 hoofdbestanddelen	 goed	 onderzocht	
zijn,	ook	de	hulpstoffen,	want	ook	deze	kunnen	tot	ongewenste	effecten	leiden.	Zo	
kan	de	stof	glycerol	in	bepaalde	doseringen	toxisch	zijn	voor	cellen	van	omentum,	
wat	normaal	gesproken	om	de	darmnaad	heen	zit	en	bijdraagt	aan	de	naadgenezing	
(Hoofdstuk	 8).	 Voorzichtigheid	 is	 dus	 geboden	wanneer	 het	 gaat	 om	 het	 gebruik	
van	 nieuw	 ontwikkelde	 materialen.	 Naast	 effectiviteit	 is	 veiligheid	 ook	 een	
belangrijk	 punt	 voor	 het	 testen	 in	 een	 diermodel.	 Zo	 zijn	 adhesies	 veel	
voorkomende	 complicaties	 na	 grote	 buikchirurgie.	 Er	 worden	 veel	 preventieve	
middelen	ontwikkeld	die	het	ontstaan	van	adhesies	kunnen	verminderen.	Dit	soort	
stoffen	kunnen	echter	een	nadelig	effect	hebben	op	de	natuurlijke	naadgenezing	en	
dus	een	groter	risico	op	naadlekkage	geven.	 In	dit	proefschrift	 is	zo’n	nieuw	anti‐
adhesief	 materiaal,	 zowel	 effectief	 tegen	 adhesies	 als	 veilig	 voor	 de	 darmnaad	
bevonden	(Hoofdstuk	9).		

	
Helaas	is	er	nog	geen	acceptabel	alternatief	gevonden	om	het	effect	van	dit	soort	

materialen	 te	 testen.	 Er	 wordt	 er	 dus	 nog	 steeds	 gebruik	 gemaakt	 van	 dier‐
modellen.	 Dit	 is	 zeer	 belangrijk	 en	 resultaten	 hiervan	moeten	 altijd	 openbaar	 en	
beschikbaar	zijn	voor	de	wetenschappelijke	wereld.	Niets	is	zo	verderfelijk	als	het	
herhalen	van	experimenten	die	al	eerder	hebben	geleid	tot	het	 lijden	van	mens	of	
dier.	

Conclusie	

Het	 proces	 van	 naadlekkage	 na	 dikke‐darm	 chirurgie	 blijft	 tot	 op	 heden	nog	 niet	
opgehelderd.	 Hierdoor	 blijken	 veelbelovende	 technieken	 ter	 preventie	 van	
naadlekkage	 in	 de	 klinische	 praktijk	 helaas	 niet	 succesvol.	 Wanneer	 de	
pathofysiologie	van	naadlekkage	beter	in	beeld	kan	worden	gebracht	kan	dit	leiden	
tot	nieuwe	aangrijpingspunten	waarmee	 in	de	 toekomst	het	 genezingsproces	 van	
de	 darmnaad	 kan	 worden	 verbeterd	 en	 daarmee	 naadlekkage	 kan	 worden	
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voorkomen.	 Dit	 zal	 op	 de	 langere	 termijn	 leiden	 tot	 minder	 morbiditeit	 en	
mortaliteit	na	colorectale	chirurgie.	
	
		
	




