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Inhoud 

• inleiding 

• reconstructie 

• functioneel  

• niet functioneel 

• opties bij lage tumoren 



Patient van woensdag 





En nu? 

 



Zorg voor een goed team 

• chirurgen  

• urologen 

• plastisch chirurgen 



Maastricht  MUMC 

• verwijscentrum voor T4 rectumcarcinomen 

binnen oude CONL, nu OncoZon 

• nauwe samenwerking met Maastro 

(radiotherapie centrum) 



Maastricht  MUMC 
• Rugligging 

• abdominale fase open dan wel scopisch/ROBOT 

• omentumplastiek, gesteeld op Li arterie gastro epliploica met 

rechter onder pylorus gekliefd 

• stoma inhechten en omentum aan preparaat 

• Buikligging 

• Gluteale VY plastiek uni dan wel bilateraal met de-epithealisatie 

van een van de plastieken  

• PCH altijd aangevraagd en standby 



Maastricht MUMC 

• Geen IORT machine op ok 

• Wel brachy catheters en extra 10 GY RT 



Reconstructie 

 



Reconstructie 

• Functioneel 

• oude studies 

• DGP ABS 

 

• Non functioneel 

• primair sluiten 

• biomesh 

• VRAM 

• Gluteale VY plastiek 



Geschiedenis 





Methoden en resultaten 



Maastricht serie, N=34 na 

APR 





Conclusie 

• Artifical bowel sphincter niet safe 

• allen infectieuze problemen 

• APR en Dynamische Graciloplasty feasable 





Conclusie functionele 

recontructie 

• matige functionele resultaten 

• grote morbiditeit; infecties, necrose colon, 

exploitatie hardware 

• obsoleet 



Welke opties bij lage 

rectumtumoren 

• zo laag dat je geen anastomose wilt of kunt 

maken 



Lage Hartmann vs 

intersphincterische APR 

 

 

Pelvic sepsis developed in 31 of 163 patients (18.6%) transected < 2 cm above the 

pelvic floor 

24 of 73 patients (32.9%) developed an abscess in contrast to 7 of 90 (7.8%) after 

higher transsection (p 1⁄4 0.0001). 

Only 61% of pelvic abscesses healed after a median of 59 days, leaving 39% 

unhealed after an observation period of 277 (range: 20–1,643) days 



Intersphincterische APR 

3 out of 50 patients (6%) developed post- operative pelvic sepsis after 

intersphincteric APE. The most frequent surgical complication to 

intersphincteric APE was perineal wound infection, occurring in 20%. 



Wat in het geval van een 

niet interspincterische 

APR? 



Primair sluiten 

 

 

Wound problems have been reported in up to 50% of patients receiving 

preoperative RT after APE with primary wound closure. Wound infection and 

delayed healing are the most common complications.  

 

These problems may become even more frequent in patients who have received 

a combination of preoperative RT and ELAPE, with a more extensive excision 

of the pelvic floor  



Evidence biomesh 
 

• 57 patients: 33 patients with gluteal flap and 24 with biological mesh 

reconstruction.  

• Perineal hernia in 7 (21%) patients in the gluteal flap group and in none 

(0%) of the patients in the mesh group (P < .01).  

• Median follow-up was 3.2 (1.7-4.3) years for gluteal flap and 1.7 (0.4-

2.2) years for biologic mesh.  

• Infectious complications were seen in 2 patients (6%) with a gluteal flap 

and in 4 patients (17%) with mesh repair (P = .26).  

• After 3 months, all patients were completely healed except for 1 patient 

in each group with a persistent perineal sinus.  



Patient van dinsdag 

• Stage III rectum carcinoom 

• ChRT 

• initieel complete respons 

• later regrowth intraanaal 

• noodzaak tot APR 



Patient dinsdag 

• Robot APR 

• gedraaid; extirpatie os coccygis 

• permacol mesh 





Perineale sinus 



Man 74 jaar 

• elders APR met primair sluiten, geen 

omentumplastiek 

• persisterende niet genezende wond met 

recidiverende abcessen 

• na operatie last van urine incontinentie en niet 

goed leeg komen 







Bijna een jaar na ingreep 

• wond genezen 

• incontinentie over 

• retentie over 



Perineale hernia 



Vrouw 73j 

• lap APR voor locally advanced rectumcarcinoom 

na ChRt 

• lap omentumplastiek 

• primair gesloten 

• geen sepsis geen wond infectie 

• wel na een jaar perineale hernia, nagedacht en na 

2 jaar post op correctie 













4 mnd na ingreep 

• wond primair genezen 

• kan weer fietsen 

• bijzonder tevreden 



Vrouw 43 jaar 

• locally advanced recidief rectum ca met 

doorgroei in vagina achterwand, initieel gedacht 

aan gyn tumor. 

• lap APR met excisie vagina achterwand na 

ChRT 

• reconstructie met m. gracilis met huid eiland voor 

vagina achterwand 





Man 72 jaar 

• locally advances rectumcarcinoom 

• ChRt 

• nog steeds doorgroei in vesiculae 

• ROBOT TME met vesiculae en prostaatkapsel 

• hulp van ROBOT uroloog 

• R0 resectie 







Man 45 jaar 

• locally advanced rectumcarcinoom met contact 

posterieur met sacrum, niet gereageerd op 

voorhandeling 

• resectie met sacrum t/m S3 





Gluteale VY plastiek 



Gluteale VY plastiek 

• een kant voor bulk en stevigheid aan insertie van 

de bekkenbodem en de epithealisatie en de 

andere daaroverheen 

• 10 dagen zandbed 

• nadeel DCRA 







VRAM 

• RAM flaps redelijk veel gebruik. Overall complication 

10 to 50% en healing rates gedurende follow-up 95 to 

100%.
 

 

 

 

• Kleine studies; less than 50 reported patients  

• Aantallen patiënten , verschillende definitie wond 

problemen, verschillende FU 



Concluderend 

• Demanding chirurgie 

• Functionele reconstructie is niet meer opportuun  

• Verschillende reconstructie technieken 

beschikbaar 

• Gebruik wat je kan gebruiken en zorg voor vitale 

bulk, geen dode ruimtes 

• Vrienden met de plastisch chirurg 


