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Deel I – Huidige behandeling van divertikel ziekte

Dit proefschrift richt zich op diverse chirurgische aspecten bij de behandeling van

Divertikel ziekte is een veel voorkomende aandoening in de westerse wereld, alleen al

divertikel ziekte. In Deel I ligt de focus op de selectie van de juiste patiënten voor

in Nederland zorgt dit ziektebeeld voor 14.000 ziekenhuisopnames per jaar. Divertikels

de beste behandeling. Deel II beschrijft hoe laparoscopische chirurgie de electieve

ontstaan door zwakke plekken in de dikke darmwand en toegenomen intraluminale druk,

behandeling van divertikel ziekte kan verbeteren. De volgende onderwerpen worden in

het sigmoïd is het meest aangedane deel van de darm. Zogenoemde diverticulose komt

de verschillende hoofdstukken van dit proefschrift beschreven:

voor bij 33% van de mensen boven de 45 jaar en 66% van de mensen boven de 85 jaar.

• De classificatie van de ernst van divertikel ziekte in het perspectief van nieuwe
inzichten in het natuurlijk beloop, verbeterde beeldvormende diagnostiek en

Obstructie van deze divertikels door ontlasting kan zorgen voor een ontstekingsreactie
van de darmwand (diverticulitis, zie Figuur 1), de kans hierop is 10-25%.

behandel mogelijkheden.
• De verschuiving in indicaties voor electieve chirurgie voor divertikel ziekte.
• De waarde van risicofactoren, die voorspellend kunnen zijn voor een gecompliceerd

Figuur 1 De pathogenese van diverticulitis

beloop.
• De resultaten van de Sigma-trial, een gerandomiseerde studie die laparoscopische
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De behandeling van divertikel ziekte hangt af van de ernst van de aandoening, de
verschillende presentaties worden meestal ingedeeld volgens de Hinchey classificatie
(zie Figuur 2). Een milde ontsteking of kleine abcessen van de darmwand (Hinchey I)
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en open electieve sigmoïdresecties vergelijkt bij patiënten met divertikel ziekte.
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Figuur 2 Hinchey classificatie

organen (blaas of vagina). In ernstige gevallen kan diverticulitis leiden tot een perforatie
naar de buikholte, er ontstaat dan een buikvliesontsteking (peritonitis) met purulente
(Hinchey III) of faecale (Hinchey IV) verontreiniging. Deze patiënten hebben een hoog
risico op complicaties en sterfte (10-35%), dit maakt een acute operatie noodzakelijk.
Resectie van de zieke darm en aanleggen van een stoma (Hartmann procedure) is lange
tijd de enige optie geweest, maar tegenwoordig wordt steeds vaker gekozen voor een
primaire darm aansluiting (anastomose) of laparoscopische buikspoeling (lavage).
Tot recent werd aangenomen dat deze ernstige complicaties voorkomen kunnen
worden door een geplande (electieve) sigmoïdresectie uit te voeren na één of twee
episodes van (milde) diverticulitis. De laatste jaren wordt hieraan getwijfeld, doordat
het natuurlijk beloop van milde diverticulitis meestal ongecompliceerd lijkt te verlopen
met een lage recidiefkans. Als er dan toch een perforatie ontstaat is dit bijna altijd bij de
eerste presentatie. Deze nieuwe inzichten hebben geleid tot een meer individuele en
conservatieve benadering van divertikel ziekte.
In het eerste deel van dit proefschrift worden verschillende aspecten van de huidige
behandeling van divertikel ziekte beschreven. In Hoofdstuk 1 worden de verschillende
classificaties voor divertikel ziekte onderzocht. Door aspecten van verschillende
classificaties te combineren ontstaat een compleet overzicht als leidraad voor een
moderne behandeling.
In Hoofdstuk 2 worden de nieuwe inzichten in het natuurlijk beloop van divertikel
ziekte geëvalueerd. Hiermee samenhangend worden de indicaties voor electieve
sigmoïdresecties onder de loep genomen. Er worden een aantal risicofactoren
geïdentificeerd die bijdragen aan een gecompliceerd beloop van divertikel ziekte, zoals
chronische nierinsufficiëntie of bindweefselziekten (bv. reumatoïde arthritis). Deze groep
patiënten zou dus baat kunnen hebben bij een vroege electieve sigmoïdresectie.
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Leeftijd wordt vaak gezien als een belangrijke factor in het ontstaan en beloop van
divertikel ziekte. Bij jonge patiënten zou divertikel ziekte ernstiger verlopen, waardoor
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kunnen spontaan genezen met rust, dieet aanpassingen en soms antibiotica

wellicht een agressievere behandeling nodig is. Oudere leeftijd lijkt eveneens

(conservatieve behandeling). Grotere abcessen (Hinchey II) dienen vaak ontlast te worden,

geassocieerd met hogere morbiditeit en mortaliteit, maar mogelijk is diverticulitis

meestal met behulp van een CT-scan via de huid (CT-geleide percutane drainage). Na

hier niet alleen voor verantwoordelijk. In Hoofdstuk 3 wordt beschreven dat in onze

een succesvolle conservatief behandelde episode, bestaat de kans op recidieven of

patiëntenpopulatie van mensen ouder dan 80 jaar meer risico bestaat op postoperatieve

complicaties, zoals een vernauwing (stenose) of verbindingen (fistels) naar andere holle

sterfte, zodat een conservatievere benadering lijkt geoorloofd. Bij jonge patiënten
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patiënten die immunosuppressieve therapie gebruiken, en patiënten die lijden aan
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worden meer episodes gezien en een hoger percentage dat acuut geopereerd moet

In Hoofdstuk 6 worden de korte termijn resultaten beschreven. Laparoscopische

worden tijdens een van de recidieven. Uiteindelijk wordt 73% van de patiënten onder

sigmoïdresecties resulteerden in 15,4% minder ernstige complicaties, minder pijn, kortere

de 40 jaar ergens in de onderzoeksperiode geopereerd, daardoor lijkt vroege electieve

ziekenhuisopnames en een verbetering van de kwaliteit van leven, maar wel ten koste

sigmoïdresectie in deze jonge populatie een goede optie.

van een langere operatieduur. Twee gepubliceerde brieven benadrukken dat er nog
meer winst behaald zou kunnen worden, als de laparoscopische techniek gecombineerd

De huidige chirurgische behandeling van divertikel ziekte in Nederland wordt beschreven

wordt met versnelde herstel programma’s in het ziekenhuis (‘Fast-track’).

in Hoofdstuk 4. Aan de hand van gegevens uit drie verschillende ziekenhuizen wordt de
toepassing van nieuwe behandelingen geëvalueerd, zoals bijvoorbeeld laparoscopische

De resultaten van zes maanden follow-up worden weergegeven in Hoofdstuk 7.

resecties. Hierbij lijken de resultaten (morbiditeit en mortaliteit) vergelijkbaar met andere

Ondanks de korte termijn voordelen, zijn vergelijkbare uitkomsten gevonden tussen zes

internationale studies, maar er zijn wel regionale verschillen binnen Nederland.

weken en zes maanden follow-up. De totale postoperatieve morbiditeit kan echter met

De indicaties voor electieve sigmoïdresecties bij patiënten met symptomatische

27% worden teruggebracht als de laparoscopische in plaats van de open benadering

divertikel ziekte zijn aangescherpt, chirurgisch ingrijpen gebaseerd op het aantal

wordt gekozen.

episodes alleen lijkt onvoldoende. Het is erg belangrijk de juiste patiënten te selecteren,
die wel baat kunnen hebben bij een vroege electieve resectie. Huidige indicaties zijn:

In Hoofdstuk 8 wordt de kosten structuur beschreven van laparoscopische en

1) electieve complicaties, zoals stenosering, fistels naar holle organen of recidiverende

open sigmoïdresecties. De operatiekosten van de laparoscopische benadering

divertikelbloedingen; 2) hoogrisico patiënten die immunosuppressieve therapie

zijn significant hoger, maar worden deels gecompenseerd door de lagere kosten

gebruiken, en patiënten die lijden aan chronische nierinsufficiëntie of bindweefselziekten;

voor ziekenhuisopnames. De totale kosten voor de gezondheidszorg van electieve

3) patiënten jonger dan 40 jaar. Persisterende pijn en snel opeenvolgende episoden

laparoscopische en open sigmoïdresecties zijn gelijk.

kunnen worden overwogen als relatieve indicaties voor electieve sigmoïdresecties bij
individuele patiënten.

De Sigma-trial is de eerste gerandomiseerde studie die laparoscopische met open
electieve sigmoïdresecties vergelijkt bij patiënten met symptomatische divertikel ziekte.

Deel II – De Sigma-trial

Naast korte termijn voordelen binnen zes weken, laat de laparoscopische benadering
ook op lange termijn een reductie in postoperatieve morbiditeit zien, zonder dat de
kosten voor de gezondheidszorg hierbij oplopen. Een laparoscopische sigmoïdresectie

Het tweede deel van dit proefschrift spitst zich toe op de ontwikkeling van de

bij patiënten met symptomatische divertikel ziekte verdient dan ook de voorkeur boven

laparoscopische chirurgie voor divertikel ziekte. Conventionele open electieve

de open techniek.

mortaliteit van twee tot vijf procent. Sinds het begin van de jaren negentig worden
laparoscopische resecties steeds meer toegepast bij colonchirurgie, maar diverticulitis
zorgde voor een extra uitdaging door de aanwezigheid van chronische ontstekingen,
abcessen, adhesies en fistels. Enkele niet-gerandomiseerde studies hebben bepaalde
voordelen beschreven van de laparoscopische benadering bij divertikel ziekte, zoals
kortere ziekenhuisopname en minder complicaties. Om deze voordelen te bevestigen
in een prospectieve gerandomiseerde studie, werd de Sigma-trial ontworpen.
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De opzet van de studie en de primaire eindpunten zijn beschreven in Hoofdstuk 5.
De Sigma-trial is de eerste gerandomiseerde studie die laparoscopische en open
electieve sigmoïdresecties vergelijkt bij patiënten met divertikel ziekte.

Nederlandse samenvatting

sigmoïdresecties zijn geassocieerd met veel postoperatieve complicaties en een

171

