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Proctologie
Waar gaat deze richtlijn over?
Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met
aandoeningen rondom het anale gebied. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:
De mogelijke onderzoeken bij anaal bloedverlies
De beste behandeling van aambeien die klachten veroorzaken
De beste behandeling van getromboseerde aambeien (aambeien waarin een stolsel is ontstaan)
Het beschermen tegen het opnieuw optreden van getromboseerde aambeien
De verschillende beeldvormende technieken en de behandeling van peri-anale fistels
De beste behandeling van anusscheurtjes
De wensen en verwachtingen van patiënten
Voor wie is de richtlijn bedoeld?
Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg van patiënten met aambeien,
anusscheurtjes en peri-anale fistels.
Voor patiënten
Proctologie is het vakgebied van artsen die zich bezighouden met aandoeningen rondom het anale gebied. De
proctologie betreft een grote groep verschillende aandoeningen. Deze richtlijn richt zich specifiek op
aanbevelingen ten aanzien van de diagnostiek en behandeling van:
aambeien (hemorroïden)
anusscheurtjes (fissura ani)
nieuw ontstane gangetjes tussen de darm en de huid rondom de anus (peri-anale fistels)
Aambeien komen vaak voor. Geschat wordt dat ongeveer de helft van alle mensen ooit last heeft van
aambeien. Peri-anale fistels en anusscheurtjes komen minder vaak voor. Hoevaak precies is niet bekend.
Meer informatie over aambeien en anusscheurtjes is te vinden op Thuisarts:
https://www.thuisarts.nl/aambeien/ik-heb-last-van-aambeien
https://www.thuisarts.nl/anusscheurtjes/ik-heb-anusscheurtjes
Meer informatie over peri-anale fistels is te vinden op de website van de dermatologen:
http://www.huidziekten.nl/folders/nederlands/perianalefistel.htm
Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?
Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). De richtlijn is
opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de chirurgen, radiologen, MDLartsen en dermatologen. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door in samenwerking met de
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) een enquête uit te zetten. Een verslag van de enquête is
besproken in de werkgroep. Belangrijkste knelpunten zijn verwerkt in de richtlijn.
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Laatst beoordeeld : 17-07-2015
Laatst geautoriseerd : 17-07-2015
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Aanvullende diagnostiek bij (gering) bloedverlies per anum
Algemene inleiding hemorroïden
Er bestaat een NIV richtlijn over bloedingen van de tractus digestivus, waarin onder andere de diagnostiek en
behandeling van bloeding uit onderste deel van de tractus digestivus wordt beschreven (NIV, 2010). Het gaat
hier met name om arteriële bloedingen. In de huidige module gaat het over patiënten met (gering) bloedverlies
per anum (niet acuut rectaal bloedverlies).
De theorie dat hemorroïden variceuze venen in het anale kanaal zijn, is achterhaald. Het is tegenwoordig
wereldwijd geaccepteerd dat hemorroïden ontstaan vanuit de ”anal cushions”, vrij vertaald de anale kussens.
De anale kussens bestaan uit mucosa, submucosaal fibro-elastisch bindweefsel en een arterioveneus systeem
(plexus haemorrhoidalis superior) en bevinden zich boven de linea dentata (Williams, 1999; Givel, 2010). De
anale kussens dragen bij aan de anale rustdruk en voorkomen onder andere incontinentie voor flatus en vocht
(soiling). Er zijn drie grote anale kussens (hemorroïdale pijlers): rechts anterieur, rechts posterieur en links lateraal.
Tussen deze grote anale kussens zitten kleinere anale kussens. Als deze anale kussens uitzakken in het anale
kanaal als gevolg van destructie van het fibrineus bindweefsel, wordt de veneuze terugvloed belemmerd terwijl
de arteriële instroom continueert. Dit resulteert in het zwellen van de arterioveneuze plexus tijdens en na het
persen met onder andere prolaps en/of bloeden als gevolg.
De hemorroïden die deel uitmaken van de anale kussens behoren tot de inwendige hemorroïden die bekleed
zijn met slijmvlies (plexus hemorroïdalis superior). Distaal van de linea dentata bevinden zich de uitwendige
hemorroïden die bestaan uit een veneuze plexus (plexus haemorrhoidalis inferior) bekleed met anoderm. In de
dagelijkse praktijk kan opzwellen van inwendig en uitwendig hemorroïden voorkomen. De uitwendige
hemorroïden geven met name klachten indien deze getromboseerd zijn (zie hoofdstuk Getromboseerde
hemorrhoïden en hoofdstuk Profylactische behandeling na getromboseerde hemorrhoïden).
Klachten die passen bij inwendige hemorroïden zijn; bloeding, prolaps, pijn, trombose, verlies van mucus en
jeuk. Deze klachten kunnen zich ook afzonderlijk presenteren.
De inwendige hemorroïden worden ingedeeld aan de hand van hun locatie ten opzichte van de linea dentata en
hun gradatie van prolaps (Lohsiriwat, 2009). Inwendige hemorroïden bevinden zich boven de linea dentata en
zijn bedekt met mucosa. Inwendige hemorroïden worden aan de hand van de prolaps ingedeeld volgens de
Goligher’s classificatie in:
graad I:normaal niet prolaberend hemorroïdaal weefsel;
graad II: prolaps van hemorroïden bij defecatie, spontaan terugtrekken van de hemorroïden;
graad III: prolaps spontaan of bij ontlasting, manuele reductie nodig;
graad IV: permanente prolaps, niet reduceerbaar.

Ontstaan van hemorroïden
Het ontstaan van hemorroïden is niet geheel opgehelderd. In het algemeen mag worden aangenomen dat
chronisch persen hemorroïdaalprolaps verergert. Ook is het bekend dat bij mensen die niet persen deze
klachten kunnen ontstaan. Het lichamelijk onderzoek bestaat uit inspectie, rectaal toucher en proctoscopie. Bij
onduidelijke prolaps kan men de patiënt vragen om te persen (eventueel in zittende stand).
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Indicatie voor colonoscopie bij patiënten met (gering) bloedverlies per anum
Uit gangsvraag
Wanneer is er een indicatie voor een colonoscopie bij patiënten met (gering) bloedverlies per anum?

Aanbeveling
Voor patiënten jonger dan 50 jaar met bloedverlies per anumzonder risico-indicatoren voor CRC* of verdenking
op inflammatoir darmlijden kan endoscopie achterwege worden gelaten.
Voor patiënten jonger dan 50 jaar met bloedverlies per anum, met risico-indicatoren voor CRC* of verdenking
op een inflammatoir darmlijden dient een colonoscopie verricht te worden (gelijk de NHG standaard).
Bij persisterend bloedverlies per anum na behandeling voor vermeende hemorroïden moet laagdrempelig een
colonoscopie gedaan worden (zie ook module ' Behandelalgoritme symptomatische hemorroïden').
Bij patiënten met een hoog risico op complicaties bij een colonoscopie dient individueel afgewogen te worden
of een colonoscopie verricht moet worden ter uitsluiting van CRC of een HRA. Zo nodig kan voor een CT
colografie gekozen worden.
*Risico-indicatoren voor CRC bij patiënten met bloedverlies per anum (veranderd defecatiepatroon, ontlasting
vermengd met bloed, afwezigheid perianale afwijkingen, CRC familie<70 e jaar).
Zie ook het stroomdiagram bij de aanverwante producten van deze module.

Overwegingen
Patiënten ouder dan 50 jaar met bloedverlies per anum krijgen volgens de NHG-standaard een colonoscopie. Er
zijn vooralsnog in de literatuur geen redenen om hier van de NHG-standaard af te wijken. Het is echter de vraag
hoe er gehandeld dient te worden bij patiënten onder de 50 jaar die geen risico-indicatoren (veranderd
defecatiepatroon, ontlasting vermengd met bloed, afwezigheid perianale afwijkingen, CRC familie <70e jaar) of
verdenking op een inflammatoir darmlijden hebben. Hieronder worden de beschikbare literatuur en
overwegingen beschreven.

In hoeverre kan men bij patiënten <50 jaar met bloedverlies per anum en hemorroïden zonder risico-indicatoren
afzien van colonoscopie?
Bij patiënten met een fissuur, fistel of een anaalcarcinoom is bloedverlies per anum niet het enige symptoom,
zodat deze discussie zich toespitst op hemorroïden. Er zijn weinig studies die deze vraag direct beantwoorden.
Een aantal nuttige studies zijn samengevoegd in tabel 3.1.
In een studie uit Pakistan werd bij 379 patiënten met helder rood rectaal bloedverlies zonder risicofactoren een
colonoscopie verricht. Hemorroïden werden gevonden bij 219 patiënten (57.2%), waarvan bij 198 patiënten
hemorroïden de enige bevinding waren (52,2%). In de totale populatie werd bij de 248 patiënten <40 jaar (65%)
bij 7 (2,8%) een advanced adenoom of CRC gevonden, allemaal gelokaliseerd in het distale colon. Bij de
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patiënten >40 jaar was dit 7%, waarbij één tumor in het proximale colon was gevonden (Khalid,2011). Het is
echter de vraag in hoeverre deze resultaten uit Zuid-Azië extrapoleerbaar zijn naar de Nederlandse situatie. In
een Nederlandse studie waarin alle patiënten met rectaal bloedverlies en hemorroïden een colonoscopie
ondergingen, werden bij 861 (45,1%) patiënten enkel hemorroïden gevonden; bij 1049 (54,9%) patiënten
werden hemorroïden plus een additionele vondst gevonden. In totaal hadden 48 (4,7%) patiënten een CRC.
Carcinomen en andere colonpathologie werd vaker gezien bij ouderen (Koning, 2010). In deze studie werden
patiënten met risicofactoren echter niet geëxcludeerd. Een Britse studie bij 604 patiënten die een “open acces”
diagnostische kliniek bezochten in verband met bloedverlies (alle soorten), toonde dat bij patiënten met
hemorroïden (n=159 (26,3%)) bij 2% een CRC aanwezig was (Robertson, 2006). In studie uit Iran werd bij 404
patiënten met rectaal bloedverlies zonder risicofactoren een colonoscopie verricht. Bij 218 (54,2%) werden
hemorroïden gevonden (<40 jaar: 62 (35,0%) en >40 jaar 156 (69,3). In totaal werd bij 6,5% een CRC (<40 jaar:
4 (2,3%); >40 jaar: 22 (9,8%)) en bij 7,5% adenomateuze poliepen gevonden. Slechts bij twee patiënten werd er
een laesie in het transversum gevonden, waarbij beide patiënten wel hemorroïden hadden (Nikpour, 2008). Het
is in deze studie echter onduidelijk bij hoeveel van de patiënten met hemorroïden een carcinoom gevonden
werd. Een studie in USA bij in een tertiair centrum door eenzelfde endoscopist was de indicatie voor
colonoscopie (9098 patiënten) bij 703 (7,7 %) helder rood bloedverlies. Bij deze 703 patiënten werd bij 47
(6,7%) een CRC of een advanced polyp gevonden. Bij de 182 patiënten <50 jaar hadden slechts 3 (1,6) een
CRC of een advanced polyp. De plaats van deze bevindingen werd in de studie niet gerapporteerd
(Marderstein, 2008). Een Nederlandse studie keek prospectief naar bijkomende pathologie bij patiënten
verwezen voor hemorroïden behandeling. Bij 961 van de 1005 (95%) waren hemorroïden aanwezig. Bij acht
patiënten werd een maligniteit gevonden, allen ouder dan 40 jaar. Zij suggereren een sigmoïdoscopie boven het
40e jaar. In hoeverre er alarmsymptomen aanwezig waren en wat de locatie was bij deze acht patiënten wordt
niet helemaal duidelijk (Vening, 2010).
Al deze studies laten zien dat de kans dat een patiënt met minimaal helderrood bloedverlies en hemorroïden
onder de 50 jaar en vooral onder de 40 jaar een (rectaal) CRC heeft als oorzaak van rectaal bloedverlies,
uitermate klein is. De werkgroep is daarom van mening dat voor deze patiënten het niet standaard, dus indien
er geen andere risico-indicatoren aanwezig zijn, nodig is aanvullende diagnostiek in te zetten om CRC uit te
sluiten.
Er zijn echter situaties waarbij aanvullende diagnostiek wel wenselijk kan zijn. Bij sommige patiënten treedt na
behandeling van hemorroïden geen verbetering in de klachten op (zie ook de module behandelalgoritme
hemorroïden). Bij deze patiënten moet opnieuw worden overwogen colonoscopie in te zetten. In alle gevallen
moet de mogelijke winst van het inzetten van aanvullende diagnostiek worden afgewogen tegen de mogelijk
nadelige effecten.
Een colonoscopie heeft een geringe kans op complicaties. Het risico op een ernstige complicatie (perforatie,
nabloeding) is 0,02%. Factoren die het risico op deze complicaties verhogen zijn: instrumentatie (poliepectomie),
stollingsproblemen (bloedingen) en afhankelijk van de soort ingreep is het risico hoger. Patiënten met ASA
klasse 3 tot 4 hebben een verhoogd risico op cardiopulmonale problemen (Church, 2013). Bij patiënten met een
verhoogd risico op complicaties bij de colonoscopie (ASA IV) kan overwogen worden om een CT-colografie te
doen.
De aanbevelingen van deze module zijn samengevat in een stroomdiagram (zie aanverwant product
' Stroomdiagram aanvullende diagnostiek bij bloedverlies per anum').
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Tabel 3.1 Samenvatting studies
Auteur, Studie
Patiënt
Soort
jaartal karakteristieken karakteristieken diagnostiek

Resultaten

Opmerkingen/conclusie
van de auteurs

Koning, Opzet:
2010
Retrospectief

Alleen
hemorroïden:
861 (45.1%)
Hemorroïden +
additionele
vondst: 1049
(54.9%)
Carcinoom na
colonoscopie: 48
(4.7%)
Na
sigmoïdoscopie:
0 (0%) P= 0.405
Incidentie na 50
loopt op.

In normal daily practice,
especially bright rectal
bleeding without further
abdominal complaints will
mostly be due to
haemorrhoids in patients
below the age of fifty. In
case no other symptoms
are present, haemorrhoids
are seen during rectal
examination, and there is
no family history of
colorectal cancer, the
clinician could refrain from
total colonoscopy in these
patients. In patients above
the age of fifty years
endoscopic evaluation of
the rectum and colon is
advocated.

Setting:
Ziekenhuis
Land: Nederland
Patiënten:
hemorroïden.
N=1910
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Indicaties voor
endoscopie:
normal clinical
indications in daily
practice
(abdominal
complaints,
diarrhoea, rectal
bleeding,
anaemia, changes
in bowel habits,
family history of
colorectal cancer
and screening)

Colonoscopie:
(n=1777 (93%)
Sigmoïdoscopie:
(n= 133 (7%)
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Sajid,

Opzet:
retrospectief
Setting: tertiair
ziekenhuis
Land: Irak
Incl: 18-50 years,
PBPR (fresh blood
per rectum, red in
feces, toilet
paper, in toilet
bowl) in previous
6 months.
Excl: IBD,
colorectal
surgery, family
history of CRC,
bleeding
diathesis; iron
deficiency
anemia;
anticoagulant
therapy;
significant
bleeding per
rectum requiring
blood
transfusions
and/or
emergency room
visit.
N=379
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(+ indicatie voor Soort
diagnostiek?):
diagnostiek:
patiënten met
colonoscopie
helderrood
bloedverlies <50,
zonder
risicofactoren
257 men (67.8 %)
and 122 women
(32.2 %).
Subgroepen qua
leeftijd:
131 patients (34.6
%) in the 40 – 50
years age group
248 (65.4 %) under
40 years old.

Resultaten (CRC,
poliepen,
anders):
Hemorroïden:
219 (57.8%)
Enkel
hemorroïden:
198 (52.2%)
Hemorroïden +
andere laesies:
21 (5.5%)
Adenomateuze
poliep/CRC:
<40: 7 (2.8)
40-50: 10 (7.6)
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Nikpour, Soort onderzoek:
2008
Setting:
Land: Iran
Excl: colorectal
neoplasm, IBD,
first degree family
history of
colorectal
neoplasm, history
of altered bowel
habits, iron
deficiency
anemia,
neoplastic polyps,
colorectal
carcinoma
N=402

(+ indicatie voor Soort
diagnostiek?):
diagnostiek
patiënten met
minimaal
helderood rectaal
bloedverlies (alle
leeftijden), zonder
risicofactoren
Male: 219 (54.5%)
female: 183
(45.5%).
Mean age (range)
43.6 ± 15.7 years
(13 to 86).
<40: 177 (44.0%)
There were
another 94 young
patients (41 male,
53
female; aged 27.6
± 5.8 years), who
met the eligibility
criteria, but did
not agree to
participate and
undergo
colonoscopy

Resultaten (CRC,
poliepen, anders)
Hemorrhoiden: =
218 (54.2)
<40 jaar: 62
(35.0%)
>40 jaar: 156
(69.3)
Carcinoom:
26 (6.5%)
<40yr: 4 (2.3%)
>40jr: 22 (9.8%)

Our study showed that
significant lesions in the
proximal colon are
infrequent in patients with
minimal BRBPR.
Colonoscopy is
recommended for the
evaluation of rectal
bleeding in patients who
are at increased risk for
colorectal neoplasms (‘red
flags’)[3], but there are no
specific recommendations
for the appropriate
evaluation of the majority
of patients who lack these
risk factors. The decision
about the extent of the
evaluation of these patients
should be based on the
prevalence of clinically
significant lesions, potential
need for a repeat
procedure, costs and
availability of the facility.
Some experts recommend
that young patients do not
require further evaluation, if
the presentation and
history do not suggest an
increased risk of cancer
and a potential source of
bleeding (such as
hemorrhoids or an anal
fissure) is identified in the
clinical evaluation

Inleiding
Bloedverlies per anum kan een symptoom zijn van anale afwijkingen, zoals hemorroïden, fissuren,
anaalcarcinomen, maar ook van hogerop gelegen afwijkingen als (procto)colitis, hoog-risico adenomen (HRA)
(advanced adenomen of advanced polyps in de angelsaktische literatuur) en colorectaal carcinomen (CRC).
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Het voorkomen van CRC in de Nederlandse bevolking in de periode 2009 tot 2012 is goed te zien in Figuur 3.1
(IKNL, 2013). CRC komt tussen de 40 en 50 jaar voor bij 15 tot 30 patiënten per 100.000 inwoners. Beneden het
40e jaar komen CRC bij 8 per 100.000 inwoners. Kijkend naar uitsluitend rectumcarcinoom bedraagt dit
respectievelijk 5 tot 11,5 per 100.000 en 1,2 per 100.000 inwoners. De incidentie bij mannen is iets hoger dan
bij vrouwen. Het is niet bekend bij welke patiënten het CRC daadwerkelijk tot bloedverlies heeft geleid.
Vermoedelijk zullen vooral de recto-sigmoïd carcinomen hier aanleiding toe hebben gegeven.

Incidentie van colorectaal carcinoom in Nederland per 100.000 in de periode 2008-2012 per 5 jaarleeftijdscategorie
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Voor rectaal bloedverlies bestaat een NHG-Standaard. In deze standaard wordt een colonoscopie aanbevolen
voor mensen met rectaal bloedverlies en een van de volgende risico-indicatoren: leeftijd boven de 50 jaar,
veranderd defecatiepatroon, ontlasting vermengd met bloed, afwezigheid perianale afwijkingen, CRC familie
<70e jaar. Of indien er een verdenking op inflammatoir darmlijden is (Damoiseaux , 2009).
In 2013 werd de richtlijn colonoscopie surveillance afgerond, waar over de wijze van surveillance gesproken
wordt na het vinden van poliepen, carcinomen en bij familiair risico op colorectaal carcinoom. In deze richtlijn
wordt de kwaliteit van aanvullend onderzoek (colonoscopie/signoidoscopie) beschreven (hoofdstuk 2), en
gesteld dat er geen indictie is voor aanvullende diagnostiek middels sigmoïdoscopie (NVMDL, 2013).
Voor patiënten onder de 50 jaar met bloedverlies per anum zonder risico-indicatoren bestaat in de praktijk geen
eenduidig beleid voor het inzetten van aanvullende diagnostiek ter uitsluiting van een colorectaal carcinoom.
Hierbij moet een afweging gemaakt worden tussen de belasting, de kosten en de risico’s van endoscopie ten
opzichte van het risico om een carcinoom HRA te missen.

Zoeken en select eren
Er is geen systematische zoekactie uitgevoerd voor deze uitgangsvraag. Wel is gebruik gemaakt van de
beschikbare wetenschappelijke literatuur.
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Behandelalgoritme symptomatische hemorroïden
Wat is het beste behandelalgoritme voor symptomatische hemorroïden?
Omdat de behandeling voor de verschillende gradaties hemorroïden verschillend is, wordt deze uitgangsvraag
uitgewerkt in de volgende uitgansvragen:
Wat is de beste behandeling voor graad 1, 2 (en 3) symptomatische hemorroïden?
Wat is de beste behandeling voor graad 3 en 4 symptomatische hemorroïden?

Verant woording
Laatst beoordeeld : 17-07-2015
Laatst geautoriseerd : 17-07-2015
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.

P DF aangemaakt op 09-10-2020

15/151

P roctologie

Beste behandeling voor graad 1, 2 (en 3) symptomatische hemorroïden
Uit gangsvraag
Wat is de beste behandeling voor graad 1, 2 (en 3) symptomatische hemorroïden?

Aanbeveling
Behandel patiënten met graad 1 of 2 hemorroïden met rubberbandligatie. Indien na maximaal vier
behandelsessies bloedverlies persisteert en andere pathologie is uitgesloten*, kan een operatie worden
overwogen (zie graad 3 of 4).
Behandel de patiënt bij voorkeur met twee tot vier bandjes per sessie.
*zie ook ''Proctologie colonoscopie bij bloedverlies per anum'' bij helderrood bloedverlies
Bij patiënten met bloedverlies per anum waar nog geen eerdere indicatie was voor colonoscopie (zoals
beschreven in ''Proctologie colonoscopie bij bloedverlies per anum'') adviseert de werkgroep dat indien na
maximaal 2 behandelsessies geen afname optreedt in het bloedverlies, het uitsluiten van andere pathologie
overwogen moet worden.
Geef patiënten met obstipatie en/of hardere ontlasting ook dieetadviezen en eventueel laxantia voor een
adequate stoelgang.
Op basis van de huidige literatuur kan laserbehandeling voor hemorroïden niet worden aanbevolen of
afgeraden.
Zie ook het stroomdiagram bij de aanverwante producten van deze module.

Overwegingen
In de literatuuranalyse werden de resultaten van studies waarin twee interventies voor de behandeling van graad
1, 2 of 3 hemorroïden worden vergeleken beschreven. De literatuur over de behandeling is vaak niet compleet
wat betreft de uitkomstmaten die worden gerapporteerd en de duur van de follow-up. De resultaten van de
verschillende studies zijn daardoor moeilijk te vergelijken. Wat tevens opvalt is dat veel studies zijn gepubliceerd
in landen buiten Europa of de VS (Iran, Irak, India, Nigeria). Op basis van de methodologie en kwaliteit van de
studies waren er geen redenen om deze studies niet mee te nemen in de literatuuranalyse. Wel is de vraag in
hoeverre de zorg in deze landen gelijk is aan de zorg in Nederlandse ziekenhuizen en dus in hoeverre de
resultaten uit deze landen geëxtrapoleerd kunnen worden naar de Nederlandse situatie.
Er werd voor deze richtlijn niet gezocht naar artikelen waarin laxatieven werden vergeleken met placebo of geen
behandeling, omdat het gaat om patiënten die reeds werden doorverwezen naar de tweede lijn.
Sclerotherapie of RBL versus laxantia
In de literatuur werd gevonden dat sclerotherapie een afname in klachten gaf in vergelijking met laxantia alleen
(Brühl). Ook RBL gaf een afname in klachten in vergelijking met een afwachtend beleid (Reese). Uit deze studies
blijkt dat voor deze patiënten sclerotherapie en RBL de voorkeur hebben boven het voorschrijven van laxantia.
Wel is bekend uit de literatuur dat het waarschijnlijk is dat het gebruik van vezels en laxantia een voordelig effect
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heeft op het doen afnemen van de klachten (Alonso-Coello, 2005). De werkgroep is van mening dat het hebben
van een soepele ontlasting van belang is en bijdraagt aan de afname van de klachten.
Sclerotherapie versus RBL
Er werden drie kleine studies gevonden waarin de kans op genezing hoger was na RBL dan na sclerotherapie. Na
RBL werden echter meer nadelige effecten gezien (bloedingen en pijn na de ingreep en complicaties). Na de
behandeling is er vaak sprake van wat bloedverlies en wat pijn. Uit de studies wordt niet duidelijk of het gaat om
mild bloedverlies en pijn van korte duur of dat er sprake was van ernstigere klachten. De ervaring vanuit de
praktijk laat zien dat patiënten altijd wat pijnklachten of toename van bloedverlies kunnen hebben als gevolg van
de behandeling. De werkgroep is van mening dat de hogere kans op genezing bij RBL opweegt tegen de licht
verhoogde kans op nadelige effecten die in deze studies werden gevonden. De kwaliteit van leven en
patiënttevredenheid na RBL versus sclerotherapie werden in geen van de studies onderzocht. Op basis van de
resultaten van deze studies lijkt RBL daarom voorkeur te hebben boven sclerotherapie.
Laser therapie versus RBL
In een studie werden in de interventiegroep twee rubberbandjes geplaatst bij de basis van de drie meest
prominente hemorroïden en in de controlegroep (HELP-techniek) werden vijf pulserende laserstoten per
gevonden arterie toegediend door de proctoscoop, met als doel de uiteinden van de aftakkingen te dichten. De
studie was van een matige kwaliteit en er zijn onduidelijkheden in de rapportage van uitkomstmaten
(uitkomstmaten worden wel in methoden genoemd, maar resultaten niet gerapporteerd). Dat een van de
auteurs co-patenthouder is van de HELP-techniek, zoals deze wordt uitgevoerd in de studie (hoewel er geen
commerciële belangen genoemd worden) doet de twijfels aan de objectiviteit van deze studie en daarmee de
betrouwbaarheid van de resultaten toenemen. Er werden geen andere gerandomiseerde studies gevonden die
de HELP-techniek vergeleken met een andere interventie. De werkgroep is van mening dat op basis van de
beschikbare literatuur het gebruik van de HELP-techniek bij patiënten met graad 1, 2 en 3 hemorroïden niet kan
worden aanbevolen of afgeraden. De plaats van de HELP-techniek is nog niet duidelijk en nader
gerandomiseerd onderzoek is nodig.
Het aantal rubberbandjes per behandeling
In de gevonden studies werd niet altijd duidelijk onderscheid gemaakt tussen het aantal hemorroïden dat per
keer werd behandeld, hoe veel bandjes gebruikt werden en hoe vaak patiënten moesten terugkomen voor de
behandeling. Wel werd in de literatuursearch een studie naar het aantal geplaatste rubberbandjes gevonden
(Poon, 1986). In deze studie werden 205 patiënten met symptomatische eerste en tweedegraads hemorroïden
gerandomiseerd voor RBL (één plaats met één bandje per keer, met intervallen van vier weken tot symptomen
waren verdwenen of alle drie de hemorroïden geligeerd waren) of RBL waarbij alle drie de hemorroïden in een
sessie werden geligeerd. Beide methoden waren effectief voor de behandeling van vroege hemorroïden en het
optreden van pijn na de ingreep en complicaties was vergelijkbaar. Er waren minder behandelsessies nodig voor
patiënten waarbij per sessie drie hemorroïden werden geligeerd. De auteurs van deze studie concluderen dat
het plaatsen van ten minste drie bandjes per keer meer kosteneffectief is en dat patiënten sneller van de
klachten af zijn en daarom de voorkeur heeft. Er werden geen andere gerandomiseerde studies gevonden
waarin het aantal bandjes en behandelingen werd onderzocht. De ervaring van de werkgroep is dat er
gemiddeld twee tot vier bandjes worden geplaatst. De werkgroep is van mening dat het plaatsen van twee tot
vier bandjes per sessie de voorkeur heeft. Het lijkt de werkgroep redelijk dat de tijd tussen het plaatsen van de
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bandjes 4-8 weken bedraagt. In de literatuur werden in een aantal studies een klein aantal patiënten
geïncludeerd met graad 3 hemorroïden. In deze studies worden de resultaten voor deze groep echter niet apart
beschreven. De mening van de werkgroep is dat patiënten met graad 3 hemorroïden baat kunnen hebben bij
RBL. Indien er geen afname is van de klachten na maximaal vier behandelsessies kan een operatie worden
overwogen. Bij patiënten met bloedverlies per anum waar nog geen eerdere indicatie was voor colonoscopie
(zoals beschreven in hoofdstuk “aanvullende diagnostiek bij bloedverlies per anum) adviseert de werkgroep dat
indien na maximaal 2 behandelsessies geen afname optreedt in het bloedverlies, het uitsluiten van andere
pathologie overwogen moet worden.

Inleiding
De behandeling van hemorroïden wordt ingedeeld in operatieve en niet-operatieve behandelopties. De nietoperatieve behandelmogelijkheden zijn onder andere: dieetadviezen in de vorm van vezelrijk dieet,
rubberbandligatie (RBL), sclerotherapie (SCT) of lasertherapie. In Nederland wordt infraroodcoagulatie
nauwelijks toegepast. Infraroodcoagulatie wordt daarom in deze vraag niet behandeld.
RBL (Barronligatie): per sessie worden elastiekjes om de basis van het hemorroïdale weefsel geschoten.
Hierdoor ontstaat er strangulatie van het hemorroïdale weefsel en ontstaat er een wondje wat gaat verlittekenen
en zo fixatie geeft van de omliggende anale mucosa, waardoor er minder kans is op prolaps.
Lasertherapie (HELP): via een speciale proctoscoop worden vijf pulserende laser stoten per gevonden arterie
toegediend met als doel de uiteinden van de aftakkingen te dichten.
Sclerotherapie: hierbij worden scleroserende agentia gebruikt ter fixatie van het hemorroïdale weefsel.
Het is in de huidige praktijk onduidelijk welke behandeloptie de voorkeur heeft. Daarnaast kan er in sommige
situaties ook gekozen worden om graad 3 hemorroïden met RBL te behandelen. Deze module tracht inzicht te
geven in/of de behandeling van patiënten met graad 1, 2 (en 3) hemorroïden bij voorkeur met conservatieve
therapie, RBL, lasertherapie of sclerotherapie wordt gedaan. Indien mogelijk wordt een onderscheid gemaakt in
het aantal te plaatsen bandjes.

Conclusies
Sclerotherapie
Geen
GRADE

Het is onbekend wat de effecten zijn van sclerotherapie vergeleken met geen behandeling bij
patiënten met graad 1 of 2 hemorroïden.

Sclerotherapie versus laxantia
Zeer
laag
GRADE

Het is mogelijk dat sclerotherapie een een betere kans op genezing/afname van bloedingen
(afwezigheid van bloedingen) geeft dan het gebruik van alleen laxantia voor patiënten met graad 1
hemorroïden.

Bronnen (Brühl, 2000)
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Het is onduidelijk wat de effecten van sclerotherapie in vergelijking met laxantia zijn voor patiënten met
Geen
graad 1 of 2 hemorroïden op soiling, jeukklachten, aantal keer behandelen, nadelige effecten, kwaliteit
GRADE
van leven en patiënttevredenheid.
RBL versus geen behandeling
Laag
GRADE

Rubberbandligatie lijkt een betere kans op genezing (verdwijnen van bloeden en recidiverende prolaps)
te geven dan een afwachtend beleid voor patiënten met graad 1 of 2 hemorroïden.

Bronnen (Reese, 2009)
Er werden geen studies gevonden waarin het aantal keer behandelen, de kwaliteit van leven en
Geen
patiënttevredenheid en nadelige effecten van de behandeling na rubberbandligatie versus
GRADE
afwachtend beleid werden vergeleken.
RBL versus sclerotherapie
Laag
GRADE

Rubberbandligatie lijkt een betere kans op genezing te geven dan sclerotherapie voor patiënten met
graad 1 of 2 hemorroïden.

Bronnen (Reese , 2009)

Laag
GRADE

Het is mogelijk dat na rubberbandligatie op lange termijn minder vaak een herhaalde behandeling
nodig is voor patiënten met graad 1 of 2 hemorroïden, dan na sclerotherapie.

Bronnen (Reese, 2009)

Laag
GRADE

Het is mogelijk dat na rubberbandligatie meer nadelige gevolgen en complicaties optreden, dan na
sclerotherapie.

Bronnen (Reese, 2009)
Geen
GRADE

Er werden geen studies gevonden waarin de kwaliteit van leven en patiënttevredenheid na
rubberbandligatie versus sclerotherapie werden vergeleken.

RBL versus laserbehandeling
Het is mogelijk dat patiënten met graad 2 en 3 hemorroïden met minimale prolaps zes maanden na
Zeer
de ingreep vaker klachtenvrij zijn na de HELP-techniek dan na RBL.
laag
GRADE
Bronnen (Giamundo, 2011)

P DF aangemaakt op 09-10-2020

19/151

P roctologie

Zeer
laag
GRADE

Patiënten met graad 2 en 3 hemorroïden hebben mogelijk de eerste drie dagen na ingreep minder
pijn na de HELP-techniek dan na RBL. Na twee weken lijkt er echter geen verschil meer te zijn tussen de
twee interventies.

Bronnen (Giamundo, 2011)

Laag
GRADE

Patiënten met graad 2 en 3 hemorroïden hebben mogelijk een betere kwaliteit van leven zes maanden
na de HELP-techniek dan na RBL.

Bronnen (Giamundo, 2011)
Het is mogelijk dat patiënten met graad 2 en 3 hemorroïden na de HELP-techniek in vergelijking met
RBL één week na de ingreep minder vaak last hebben van tenesmus.

Zeer
laag
Het is onbekend wat de risico’s op andere nadelige gevolgen zijn.
GRADE

Bronnen (Giamundo, 2011)
Patiënten met graad 2 en 3 hemorroïden lijken zes maanden na de ingreep vaker tevreden te zijn met
Zeer
de behandeling na de HELP-techniek dan na RBL.
laag
GRADE
Bronnen (Giamundo, 2011)

Samenvat t ing lit erat uur
In de review van Reese werd in de databases Medline, Embase en Cochrane gezocht van 1966 tot mei 2008
(Reese, 2009). Samenvattingen van de studies werden eerst beoordeeld door een informatiespecialist.
Geselecteerde studies werden toen doorgestuurd voor verdere beoordeling aan de hand van vooraf
vastgestelde criteria: systematische reviews en RCT’s in elke taal, met minimaal 20 personen per behandeling en
met een follow-up van ten minste 80%. Er was geen minimale lengte van de follow-up. Alleen volwassen
patiënten werden behandeld in de review. Zwangere vrouwen zijn geëxcludeerd.
Sclerotherapie
Sclerotherapie versus placebo/geen behandeling
Er werden geen studies van voldoende kwaliteit gevonden waarin sclerotherapie werd vergeleken met placebo
of geen behandeling.
Sclerotherapie versus laxantia
Er werd een gerandomiseerde studie gevonden waarin patiënten met graad 1 hemorroïden werden
gerandomiseerd voor sclerotherapie op dag 1 en dag 14 van de studie (n=33) of een “bulk laxative” in de vorm
van in de vorm van vezels driemaal daags (n=34) (Bruhl, 2000). Het optreden van bloedingen werd gemeten aan
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de hand van dagboeken van de patiënten. De totale follow-up duur was zes maanden. In deze studie werd een
subgroep-analyse gedaan voor patiënten die last hebben van obstipatie.
Genezing
Genezing werd in deze studie gemeten aan de hand van het optreden van verdwijnen van bloedverlies na de
behandeling (Bruhl). In de totale populatie hadden patiënten na sclerotherapie een statistisch significant lager
risico op bloedingen dan na laxantia, zowel na twee weken als na vijf weken en zes maanden (respectievelijk bij
36% versus 59% (RR 2.0, p<0.01); 23% vs. 58% (RR 2.6, p<0.01) en 35% versus 72% (RR2.0, p<0.01) van de
patiënten). Ook recidiefbloedingen, uitgedrukt in het aantal patiënten dat geen bloedingen meer had na vier
weken, maar waar bloedverlies toch weer optrad tijdens de opvolgende vijf maanden, was lager in de
sclerotherapiegroep dan in de laxantiagroep (21% versus 54%, RR 2.6, p<0.05).
In de subgroep-analyse bij patiënten met obstipatie werd een omgekeerd effect gezien. Na sclerotherapie
(n=10) rapporteerde na vier weken vijf van de tien (50%) en na zes maanden zes van de tien (60%) van de
patiënten bloedverlies, in vergelijking met vier van de twaalf (33%) en vier van de elf (36%) laxantia. Deze
verschillen waren niet statistisch significant (p=0.2).
Overige uitkomstmaten
De uitkomstmaten soiling, jeukklachten, aantal keer behandelen, kwaliteit van leven, patiënttevredenheid en
nadelige effecten werden in deze studie niet onderzocht.
De uitkomstmaat genezing werd met drie niveaus verlaagd gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (geen
goede randomisatie, geen beschrijving van allocatie, geen blindering) en het geringe aantal patiënten
(imprecisie).
RBL versus geen behandeling
In de review van Reese werd een studie geïncludeerd waarin RBL bij patiënten met tweedegraads hemorroïden
werd vergeleken met een afwachtend beleid. RBL werd maximaal driemaal uitgevoerd met intervallen van drie
weken. Patiënten in de controlegroep ondergingen een afwachtend beleid. Er wordt in de studie niet geheel
duidelijk of patiënten wel dieetadvies of laxantia kregen. Er werden geen recentere studies gevonden. In de
studie werden 189 patiënten gerandomiseerd.
Genezing
Na een mediane follow-up van 48 maanden waren significant meer patiënten klachtenvrij na RBL (47/98 (48%)
versus 18/91 (20%) na afwachtend beleid, p<0.05).
Overige uitkomstmaten
De uitkomstmaten aantal keer behandelen (benodigde verdere behandeling), kwaliteit van leven,
patiënttevredenheid en nadelige effecten van de behandeling werden in deze studie niet gerapporteerd.
De bewijskracht werd met twee niveaus verlaagd gezien beperkte data en incomplete rapportage van
resultaten.
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RBL versus sclerotherapie
In de review van Reese werden drie RCT’s geïncludeerd waarin RBL wordt vergeleken met sclerotherapie (Greca
, 1981; Kanellos , 2003; Sim, 1981). Er werden geen recentere studies gevonden die aan de inclusiecriteria
voldeden. In totaal werden 376 patiënten geïncludeerd: 82 patiënten in de studie van Greca (7 met graad 1, 67
met graad 2 en 8 met graad 3 hemorroïden), 50 patiënten in de studie van Sim (graad 1 of graad 2
hemorroïden, aantal met elke graad niet gerapporteerd) en 244 patiënten in de studie van Kanellos (graad 2
hemorroïden). In de review van Reese wordt niet duidelijk beschreven hoeveel hemorroïden per keer worden
behandeld en hoeveel bandjes worden geplaatst. Ook wordt niet beschreven welke pijnmedicatie patiënten
kregen.
Genezing
In de studie van Greca was het aantal patiënten dat één jaar na de ingreep last had van bloedingen niet
significant verschillend na RBL of sclerotherapie (23% vs. 22%). In de studie van Kanellos hadden patiënten na
een follow-up van vier jaar na RBL echter significant minder last van bloedverlies (61% vs. 81%, p<0.001). In de
studie van Sim werd bloedverlies niet gerapporteerd. Wel rapporteerde deze studie dat patiënten 12 maanden
na de ingreep na RBL significant minder pijn hadden (18% vs. 42%, p<0.05). De resultaten werden in de review
van Reese niet gepoold (Reese).
Herhaalde behandeling nodig
Een studie (n=82) rapporteerde het aantal patiënten dat herhaaldelijk behandeling nodig had. Dit percentage
was significant lager na RBL dan na sclerotherapie (10% vs. 30%, p<0.05) (Greca).
Nadelige gevolgen
Nadelige gevolgen werden gedefinieerd als pijn en bloeden na de ingreep. In de studie van Greca
rapporteerden vijf patiënten (13%) na RBL en één patiënt (2%) na sclerotherapie pijn en bloedingen. Ook het
aantal complicaties (anaal stenose en bloedverlies met noodzaak tot transfusie) was hoger na RBL (8% versus
0%). In de studies van Sim en Kanellos worden geen getallen gerapporteerd. Wel stellen de auteurs in de tekst
dat er significant meer nadelige effecten werden gerapporteerd na RBL in vergelijking met sclerotherapie.
Overige uitkomstmaten
De uitkomstmaten kwaliteit van leven en patiënttevredenheid werden in geen van de studies gerapporteerd.
De bewijskracht voor de uitkomstmaat afname klachten is met twee niveaus verlaagd naar laag, gezien
incomplete rapportage van resultaten en tegenstrijdige resultaten (inconsistentie).
De bewijskracht voor de uitkomstmaat nadelige effecten is verlaagd met twee niveaus gezien beperkingen in de
studieopzet (geen statistische analyse tussen groepen in een studie en incomplete rapportage van resultaten).
De bewijskracht voor de uitkomstmaat herhaalde behandeling is verlaagd met twee niveaus gezien beperkingen
in studieopzet en het kleine aantal patiënten (imprecisie).
RBL versus laserbehandeling
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Er werd een studie gevonden waarin RBL werd vergeleken met laserbehandeling (HELP-techniek) (Giamundo,
2011). In de lasergroep werden vijf pulserende laserstoten per gevonden arterie toegediend door de
proctoscoop met als doel de uiteinden van de aftakkingen te dichten. In de RBL-groep werden twee
rubberbandjes geplaatst bij de basis van de drie meest prominente hemorroïden (in de meeste gevallen de
rechter anterior, rechter posterior en linker laterale hemorroïden. In totaal werden 60 patiënten met graad 2 of 3
hemorroïden met minimale, symmetrische, circumferential, mucosale prolaps tijdens preoperatieve evaluatie
geïncludeerd. Patiënten werden gedurende gemiddeld een half jaar meerdere keren gezien. Er wordt niet
beschreven of patiënten ook voedingsadviezen en laxantia kregen.
Genezing
Genezing werd gedefinieerd als afwezigheid van klachten (bloeding, ongemak, soiling) na een half jaar. Na HELP
waren 27 patiënten (90,0%) klachtenvrij, in vergelijking met 16 patiënten (53,3%) na RBL. Dit verschil was
statistisch significant (p<0.001).
Pijn
Pijn werd gemeten aan de hand van een 10-punts VAS in de eerste drie dagen na de ingreep en opnieuw na
twee weken. De eerste paar dagen na de ingreep hadden patiënten in de lasergroep significant minder pijn dan
na RBL (1,1 vs. 2,9, p<0.001). Na twee weken was dit verschil echter niet meer aanwezig (0,8 vs. 1,0, p=0.12).
Kwaliteit van leven
De kwaliteit van leven werd in deze studie gemeten aan de hand van een VAS-score na zes maanden (waarbij
een score van 0 de slechtst denkbare kwaliteit van leven representeert en 10 de best denkbare kwaliteit van
leven). De mediane kwaliteit van leven was statistisch significant hoger na de HELP-techniek dan na RBL (8.7 vs.
7.6, p=0.002).
Nadelige effecten
De nadelige effecten van behandeling werden in de methoden sectie van deze studie wel beschreven. In de
resultaten wordt echter alleen het optreden van tenesmus één week na de ingreep beschreven. Dit komt
significant minder vaak voor na de HELP-techniek dan na RBL (0 (0%) vs. 4 (13.3%) p<0.001).
Patiënttevredenheid
Patiënttevredenheid werd gemeten aan de hand van de simpele ja/nee vraag: “bent u tevreden?”. Na de HELPtechniek waren meer mensen tevreden dan na RBL (90% vs. 75%). In de studie werd niet gerapporteerd of dit
verschil statistisch significant verschilde.
De bewijskracht voor de uitkomstmaten genezing, pijn, kwaliteit van leven en patiënttevredenheid zijn met drie
niveaus verlaagd gezien beperkingen in de studieopzet (onvolledige rapportage en onduidelijkheid over
patiënten die niet op follow-up afspraken kwamen) en het geringe aantal patiënten (imprecisie).
De uitkomstmaat nadelige effecten is met drie niveaus verlaagd gezien dezelfde beperkingen in studieopzet en
ernstige imprecisie: nadelige effecten zijn relatief zeldzaam en de studie was niet gepowered om verschillen in
het optreden van nadelige effecten aan te tonen. Tevens is de HELP-techniek slechts geïndiceerd voor patiënten
waar beperkte of geen mucosale prolaps aanwezig is (bij preoperatieve beoordeling). Het is daardoor de vraag

P DF aangemaakt op 09-10-2020

23/151

P roctologie

of de resultaten extrapoleerbaar zijn naar de gemiddelde populatie van patiënten met graad 2 of 3
hemorroïden. In de studie wordt vermeld dat een van de auteurs co-patenthouder is van de HELP-techniek,
maar dat er geen directe financiële belangen zijn. De werkgroep twijfelt echter, met name in verband met de
gebreken in de studieopzet en lastig vergelijkbare interventies, aan de objectiviteit van deze studie.
Tevens rapporteden de auteurs dat de HELP-techniek duurder was dan RBL. In het onderzoekscentrum kostte
het apparaat (voor eenmalig gebruik) €350, waar een ligatie-kit ongeveer €20 kost.

Zoeken en select eren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de
volgende wetenschappelijke vraagstelling:
Wat zijn de voordelige en nadelige effecten van rubberbandligatie vs. sclerotherapie vs. lasertherapie vs.
conservatieve behandeling (laxeermiddelen en/of dieetaanpassingen) bij de behandeling van graad 1, 2 (en 3)
hemorroïden?
Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte recidieven, bloedverlies, soiling en jeukklachten (pruritus ani), nadelige effecten van
behandeling en van de kwaliteit van leven voor de besluitvorming kritieke uitkomstmaten, het aantal keer
behandelen en de patiënttevredenheid voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaten.
Onder recidief (Engelse term recurrence) verstaat de werkgroep het terugkeren van de klachten (na een
klachtenvrije periode). Onder genezing (Engelse term cure) verstaat de werkgroep het verdwijnen na de klachten
na behandeling. De werkgroep beschrijft zowel de nadelige effecten als de complicaties. In de literatuur wordt
vaak geen onderscheid gemaakt tussen nadelige effecten en complicaties. Deze worden beiden onder de
uitkomstmaat nadelige gevolgen genoemd en waar mogelijk wordt beschreven waarvan sprake is. De
werkgroep definieerde niet a priori de overige genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in de studies
gebruikte definities.
Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (OVID), Embase and Cochrane is met relevante zoektermen gezocht naar
systematische reviews, RCT’s en vergelijkend onderzoek in het Nederlands of Engels, gepubliceerd na 1980, bij
patiënten met graad 1 en 2 hemorroïden waarin twee van de in de uitgangsvraag benoemde behandelingen
met elkaar vergeleken worden. De vergelijking met lasertherapie werd later aan de vraag toegevoegd. Er is niet
expliciet naar de zoekterm lasertherapie gezocht, omdat de werkgroep alleen geïnteresseerd is in een
vergelijking tussen lasertherapie en de andere drie behandelingen. Aangezien de andere behandelingen wel als
zoekterm meegenomen zijn, zijn deze studies toch gevonden. De zoekverantwoording is weergegeven in deze
module. De literatuurzoekactie leverde 120 treffers op.
Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: systematische review of RCT, inclusie
van patiënten met graad 1 of 2 hemorroïden met voldoende datapresentatie. Op basis van titel en abstract
werden in eerste instantie 18 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, werden
vervolgens 14 studies geëxludeerd (zie het exclusietabel van deze uitgangsvraag) en vier studies definitief
geselecteerd.
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Vier onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De evidencetabellen hiervan en beoordeling van
individuele studiekwaliteit kunt u vinden onder ' Evidence tabellen' .

Verant woording
Laatst beoordeeld : 17-07-2015
Laatst geautoriseerd : 17-07-2015
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Beste behandeling voor graad 3 en 4 symptomatische hemorroïden
Uit gangsvraag
Wat is de beste behandeling voor graad 3 en 4 symptomatische hemorroïden?

Aanbeveling
Bij graad 3 hemorroïden kan eerst gekozen worden voor een behandeling middels RBL. Indien er na maximaal
vier behandelingen geen effect is, kan een hemorrhoïdectomie/pexie gekozen worden.
Bij graad 3 en 4 circulaire hemorroïden kan gekozen worden voor de SH, vanwege minder pijnklachten kort na
de operatie, mits voldoende ervaring met deze techniek. Als alternatief kan een CH overwogen worden.
Bij een klassieke hemorrhoïdectomie kan voor een gesloten of open methode gekozen worden.
De werkgroep is van mening dat de THD op dit moment onvoldoende goed is onderzocht om deze methode
aan dan wel af te raden.
De werkgroep is van mening dat de Pakravan-methode op dit moment onvoldoende is onderzocht om deze
methode een plaats te geven in de behandeling van hemorroïden.
Zie ook het stroomdiagram bij de aanverwante producten van deze module.

Overwegingen
SH vs CH
In de gerapporteerde studies voor graad 3 en 4 hemorroïden zijn in de uitkomstmaten bloedingen, klachten van
soiling/incontinentie, complicaties en patiënttevredenheid geen significante verschillen gevonden.In de
beschrijvende studies worden de graad 3 en 4 hemorroïden niet apart beschreven wat een weerspiegeling is van
de dagelijkse praktijk. Tevens wordt in de studies geen onderscheid gemaakt tussen het aantal prolaberende
pijlers.
Er zijn drie studies die alleen patiënten met graad 3 hemorroïden includeerden. Deze studies gaven vergelijkbare
resultaten voor wat betreft bloedingen, incontinentie, pijn, complicaties en patiënten tevredenheid na de
operatie, in vergelijking met de studies die graad 3 en 4 samen includeerden. Wel zagen zij zowel in graad 3 als
graad 3 en 4 samen, een hoger recidief en vaker een herhaalde operatie nodig in de groep patiënten die
middels SH waren geopereerd. Ondanks het feit dat de SH voor zowel graad 3 en 4 een hogere recidief kans
heeft en vaker een herhaalde operatie nodig is in vergelijking met de CH, is deze techniek valide mits uitgevoerd
in ervaren handen. De overwegingen die hierbij genomen zijn, zijn minder pijn na een SH en de operatie is
weefselsparend waarbij het hemorroïdale complex met zijn anale kussens behouden blijft. Bij recidief klachten
kan deze techniek herhaald worden of kan gekozen worden voor een CH.
Het is van belang te beseffen dat de SH geassocieerd kan zijn met specifieke complicaties zoals rectovaginale
fistula, rectum perforaties en daarbij sepsis, en bloedingen ter plaatse van de anastomosa (nietjesrij). Er is een
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systematische review (van niet vergelijkend onderzoek) die zeer ernstige complicaties beschrijft van deze
procedure (Faucheron, 2012). Zoals de auteurs van deze review ook bespreken in hun discussie is het zeer lastig
deze data te interpreteren: er is geen directe vergelijking gemaakt tussen andere middelen. Op basis van deze
data kan niet gesteld worden of er meer complicaties optreden na SH dan na andere procedures. De auteurs
van de review proberen op basis van gepubliceerde case-reports en andere niet vergelijkende studies een
inschatting te maken van de aantallen en soorten complicaties na SH. Hieruit lijkt sepsis na de behandeling van
hemorroiden vaker voor te komen na SH dan na klassieke hemorroidectomie.
Er is geen overeenstemming of het optreden van deze ernstige complicaties een relatie heeft met de ervaring
van de chirurg (in de review van Faucheron menen de auteurs dat de complicaties ook optraden bij ervaren
chirurgen). De werkgroep adviseert voldoende geschoold te zijn in deze techniek alvorens men deze
behandeling uitvoert. Het zien en mee opereren van vijf procedures en in eigen kliniek met behulp van een tutor
nog vijf procedures gezamenlijk opereren, wordt voldoende geacht. Of het hogere recidief percentage deels het
gevolg kan zijn bij graad 4, is niet duidelijk uit de literatuur op te maken. Het is mogelijk dat bij een graad 4
hemorroïdale prolaps waarbij het externe complex meedoet er een kans bestaat dat er persisterende externe
hemorroïden blijven bestaan/niet geheel verdwijnen na SH. Of er een excisie moet plaats vinden van het externe
complex tegelijkertijd na SH, kan de werkgroep geen uitspraak over doen onderbouwd door de literatuur. Op
basis van expert opinion is de werkgroep is van mening dat bij een prolaps van interne en externe hemorroïden
een SH eventueel gecombineerd kan worden met excisie van externe hemorroïden. Het is ook mogelijk eerst het
effect af te wachten van de SH. In dit geval is het van belang goed met de patiënt te bespreken dat een
eventuele tweede operatie nodig is voor het externe complex. Op basis van de literatuur een klassieke
hemorroïdectomie een goed alternatief.
Er is één studie waarbij graad 2 tot 4 hemorroïden werd geïncludeerd. In die studie wordt niet apart in gegaan
op graad 2 hemorroïden. Het behandelen van graad 2 hemorroïden middels SH is onvoldoende beschreven en
wordt niet aanbevolen.
Open versus gesloten hemorroïdectomie en gebruik Ligasure
In de literatuuranalyse werd voor wat betreft de open en gesloten hemorrhoïdectomie verschillende apparatuur
gebruikt, waaronder mes, schaar, hechtdraden, diathermie en Ligasure. In de literatuur werden er geen grote
verschillen gezien voor wat betreft uitkomsten behoudens minder pijn bij gebruik van de ligasure kort na de
operatie. Op lange termijn was er geen verschil tussen hemorroidectomie middels ligasure of diathermie
(Nienhuijs; Ho).
In de literatuur werd beschreven dat er meer pijn ervaren wordt in de open-groep in vergelijking met de
gesloten-groep (Ho; Shaik; Pokharel; Hadi; Mik). Wat opvalt is dat pijn op verschillende manieren is bepaald en
op verschillende momenten, waardoor het lastig is de resultaten te poolen. Op de langere termijn werd geen
verschil gevonden in pijn. De ervaring van de werkgroep is dat patiënten na gesloten hemorrhoïdectomie juist
een aantal dagen na de operatie veel pijn kunnen ervaren van de hechtingen. Dit is dus juist in de periode die in
de verschillende studies niet wordt onderzocht. De patiënten tevredenheid na open versus gesloten
hemorrhoïdectomie liggen zeer dicht bij elkaar 59% versus 62%. Alles overwegend is een open
hemorrhoïdectomie te verkiezen boven een gesloten hemorrhoïdectomie.
Door de opkomst van de LigaSure en het gebruik bij een hemorrhoïdectomie zijn er goed gerandomiseerde
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studies uitgevoerd met een hoge bewijskracht. Uit deze studies bleek dat de postoperatieve pijn bij gebruik van
de LigaSure de eerste dag lager was in vergelijking hemorroïdectomie met behulp van diathermie voor zowel
open en gesloten hemorroïdectomie. Voor wat betreft genezing, recidief, bloedverlies en incontinentie werden
er geen verschillen gevonden. Wat betreft de interpretatie van complicaties na de operatie is dit zeer lastig een
goede uitspraak te doen, aangezien de definities van complicaties uiteenlopen tussen de verschillende studies.
De voordelen van de LigaSure ten opzichte van de conventionele apparatuur bij een hemorroïdectomie moeten
afgezet worden tegen de kosten. Het kostenaspect van het hele traject van de patiënt niet is uitgezocht,
hierdoor kan de werkgroep geen gewogen aanbeveling doen over het gebruik van de Ligasure.
RBL versus klassieke hemorrhoïdectomie
Uit de literatuur blijkt dat patiënten met graad 2 en 3 hemorroïden die geopereerd zijn middels
hemorrhoïdectomie sneller van hun klachten af zijn en minder recidief klachten hebben in vergelijking met
patiënten behandeld middels RBL. Hier tegenover staat dat deze groep patiënten meer pijn hebben,
(voorbijgaande) incontinentie klachten en een grotere kans hebben op een anaal stenose. In de meeste studies
werd geen aparte analyse gedaan voor patiënten met graad 2 en 3 hemorroïden. In een studie (Murie) werd een
subgroep analyse gedaan voor patiënten met graad 2 hemorroïden. De resultaten wat betreft genezing van
deze subgroep analyse met zeer weinig patiënten leken gelijk te zijn voor de klassieke hemorrhoïdectomie en
RBL. Op basis van deze kleine studie ziet de werkgroep echter geen indicatie voor hemorrhoïdectomie bij graad
2 hemorroïden. Bij de graad 3 hemorroïden bestaat er ook een mogelijkheid de patiënten te behandelen
middels RBL. In de literatuur werd in de RBL-groep een hoger recidief percentage gezien in vergelijking met de
operatief behandelde groep. Ondanks de hogere recidief kans, is de werkgroep van mening dat RBL zeker een
plaats heeft in de behandeling van graad 3 hemorroïden, gezien afname van klachten in 76% van de patiënten
na een jaar. Gezien de kans op minder morbiditeit bij RBL in vergelijking met een operatie is een step-up
approach goed verdedigbaar waarbij je bij patiënten met graad 3 hemorroïden met weinig verbetering na één
of meerdere sessies RBL kan kiezen voor een operatie.
THD versus SH
In de literatuuranalyse waar bij THD met hemorroïdopexie vergeleken werd met SH voor gr 3 en 4 hemorroïden
werden vijf studies meegenomen in de analyse. De gemiddelde follow-upduur werd beschreven in twee studies
(drie maanden (Verre), gemiddeld 17 maanden (Infantino)). THD wordt in Nederland niet veelvuldig toegepast
door chirurgen. Op basis van de huidige geringe literatuur en lage aantal patiënten met een relatief korte followup, is de werkgroep van mening dat de bewijskracht van de positieve resultaten voor de THD op dit moment te
laag is en geen uitspraak kan worden gedaan betreffende het aan- of afraden voor het toepassen van deze
techniek in de behandeling van graad 3 en 4 hemorroïden.
Pakravan-methode
De Pakravan-methode is een methode die weinig in de literatuur staat beschreven (er werd slechts één niet
vergelijkende studie betreffende deze techniek gevonden). Het is een moeilijk reproduceerbare techniek. De
werkgroep is van mening dat bij het gebrek aan bewijs voor de effectiviteit en veiligheid van de Pakravanmethode in vergelijking met andere methoden, deze techniek op dit moment niet aan te bevelen is voor de
behandeling van hemorroïden.
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De aanbevelingen bij de module hemorroïden zijn tevens samengevat in aanverwant product 'Stroomdiagram
behandelalgoritme hemorroïden' .

Inleiding
Graad 3 en 4 hemorroïden worden in de huidige Nederlandse praktijk behandeld middels RBL, klassieke
hemorroïdectomie (open/gesloten), dopplergeleide ligatie en middels gestapelde hemoroïdepexie. De
Pakravan-methode wordt wel eens genoemd als mogelijke nieuwe methode voor de behandeling van graad 3
hemorroïden. De Dopplergeleide ligatie van hemorroïden, wel of niet gecombineerd met een pexie, is steeds
meer een techniek die in opkomst is. Dat is de reden waarom wij deze methode hebben meegenomen in de
richtlijn.
Conventionele hemorroïdectomie (CH)
Ferguson (gesloten hemorroïdectomie): Bij de Ferguson methode wordt de hemorroïd vrijgemaakt van
het anoderm en sfincter complex en wordt de hemorroïd geëxcideerd. Het slijmvlies en anoderm worden
gesloten en de huid wordt (deels) gesloten.
Milligan-Morgan (open hemorrhoïdectomie): De Milligan-Morgan-procedure is gelijk aan de Ferguson,
echter wordt hier alleen het slijmvlies tot aan het anoderm gesloten.

Gestapelde hemorroïdopexie (PPH (procedure f or prolaps and hemorrhoids)/ SH (stapled
hemorrhoidopexy)
De behandeling van hemorroïden middels de circulaire stapler berust op het verwijderen van de mucosa
proximaal van de hemorroïden en linea dentata. Dit zorgt voor reductie van de mucosa en fixatie van het
weefsel waarbij de hemorroïdale plexus intact blijft.
Dopplergeleide ligatie
Dopplergeleide ligatie van hemorroïdale arteriën (DG-HAL) en Transanale Hemorroïdale de-arterialisatie (THD)
zijn twee verschillende namen voor dezelfde techniek. De DG-HAL-methode berust op het ligeren van de arterie
via een speciale proctoscoop om zo de bloedtoevoer te reduceren. Dit kan eventueel gecombineerd worden
met een hemorroïdopexie. Hier wordt het hemorroïdaal weefsel door middel van een hechting plicatieligatuur
omhoog getrokken.
Pakravan-methode
Er wordt ongeveer vier cm van de rectale mucosa vanaf de linea dentata verwijderd en middels een z-hechting
gefixeerd.
Het is echter nog onduidelijk welke van deze bovengenoemde technieken de beste behandeloptie is voor
patiënten met graad 3 en 4 hemorroïden. In deze module wordt voor graad 3 en graad 4 hemorroïden
onderzocht welke behandelopties de voorkeur hebben. Omdat in de literatuur vaak geen onderscheid gemaakt
wordt tussen graad 3 en graad 4 hemorroïden of dat deze patiënten in studies in dezelfde groep worden
behandeld, worden de behandelingen in dit hoofdstuk met elkaar vergeleken. Waar mogelijk wordt een
onderscheid gemaakt tussen patiënten met graad 3 en 4 hemorroïden.
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Conclusies
SH/PPH vs. CH
Hoog
GRADE

Recidief hemorroïden komen op de lange termijn (>6 maanden) vaker voor na SH dan na CH bij
patiënten met graad 3 en 4 hemorroïden (RR=2,12 [1,23, 3,66]).

Bronnen (Lumb, 2010; Kim, 2013; Arslani, 2012; Sakr, 2010)

Matig
GRADE

Het is waarschijnlijk dat patiënten op langere termijn (>6 maanden) na SH even veel pijn hebben als na
CH (RR=0,92 [0,50, 1,70]).

Bronnen (Lumb, 2010; Kim, 2013; Ammaturo, 2012; Arslani, 2012; Sakr, 2010)

Matig
GRADE

Het is mogelijk dat patiënten kort na de operatie minder pijn hebben na SH dan na CH.

Bronnen (Kim, 2013; Ammaturo, 2012; Arslani, 2012; Sakr, 2010)
Het is zeer waarschijnlijk dat bloedingen gerelateerd aan de hemorroïden even vaak voorkomen na
behandeling met SH en CH (RR= 1,05 [0,81, 1,37]; na >2 jaar follow-up (RR=0,93 [0,59, 1,45]).

Hoog
Het aantal patiënten met bloedingen kort na de operatie (<1 week) is waarschijnlijk niet verschillend na
GRADE
SH en CH.

Bronnen (Lumb, 2010; Kim, 2013; Ammaturo, 2012; Arslani, 2012; Sakr, 2010)

Matig
GRADE

Het is waarschijnlijk dat patiënten na SH even vaak klachten van incontinentie hebben als patiënten na
CH (RR=1,26 [0,85, 1,85).

Bronnen (Lumb, 2010; Kim, 2013; Arslani, 2012; Sakr, 2010)

Hoog
GRADE

Het is zeer waarschijnlijk dat patiënten na SH vaker herhaalde operatie nodig hebben op de lange
termijn dan patiënten na CH (RR=2,28 [1,03, 5,05]).

Bronnen (Lumb, 2010)

Hoog
GRADE

Het is zeer waarschijnlijk dat complicaties even vaak optreden na SH als na CH.

Bronnen (Lumb, 2010; Kim, 2013; Ammaturo, 2012; Arslani, 2012; Sakr, 2010)
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Laag
GRADE

Het is mogelijk dat de patiënttevredenheid na SH en CH gelijk is.

Bronnen (Ammaturo, 2012)

Open vs. gesloten hemorrhoïdectomie
Het is mogelijk dat patiënten kort na de ingreep (<24 uur) meer pijn hebben na open
hemorrhoïdectomie dan na gesloten hemorrhoïdectomie.
Matig
GRADE Het is onduidelijk of er verschillen zijn in pijn langer dan 24 uur na de operatie.

Bronnen (Ho, 2007; Shaik, 2013; Pokharel, 2009; Hadi, 2011; Mik, 2008)

Matig
GRADE

Het aantal patiënten dat klachtenvrij (genezen) is na de ingreep is waarschijnlijk even hoog na open en
gesloten hemorrhoïdectomie (RR 1,4 [0,86-2,19] p=0,191).

Bronnen (Ho, 2007)

Matig
GRADE

Het is mogelijk dat de kans op recidief na open en gesloten hemorrhoïdectomie voor patiënten met
graad 3 en 4 hemorroïden even hoog is.

Bronnen (Shaik, 2013; Mik, 2008)

Laag
GRADE

Er lijken geen verschillen te zijn tussen open en gesloten hemorroïdectomie in postoperatief
bloedverlies kort na de operatie en bloedverlies gerelateerd aan hemorroïden op de langere termijn
(18 maanden).

Bronnen (Mik, 2008; Hadi, 2011)

Laag
GRADE

Het is mogelijk dat de kans op incontinentie na open en gesloten hemorrhoïdectomie voor patiënten
met graad 3 en 4 hemorroïden even hoog is (RR 1.33 [0.72-2.47]).

Bronnen (Ho, 2007; Mik, 2008; Shaik, 2013)

Laag
GRADE

Het totaal aantal complicaties lijkt niet significant verschillend na open en gesloten hemorrhoïdectomie
(RR 0,83 [0,33-2,0]).

Bronnen (Ho, 1997; Mik, 2008; Shaik, 2013)

P DF aangemaakt op 09-10-2020

31/151

P roctologie

Laag
GRADE

Het is mogelijk dat patiënten met graad 3 en 4 hemorroïden na open en gesloten hemorrhoïdectomie
even tevreden zijn met de behandeling.

Bronnen (Ho, 2007)
Hemorrhoïdectomie mbv diathermie versus LigaSure hemorrhoïdectomie
Het is waarschijnlijk dat patiënten de eerste dag na de ingreep minder pijn hebben na LigaSure dan na
hemorrhoïdectomie met behulp van diathermie (WMD -2,07 [-2,77, -1,38]).
Matig
Na 14 dagen lijkt er geen verschil meer te zijn in pijnscore na LigaSure versus hemorrhoïdectomie met
GRADE
behulp van diathermie.

Bronnen (Nienhuijs, 2011)
Het risico op postoperatieve bloedingen is gelijk na LigaSure en hemorrhoïdectomie met behulp van
Hoog diathermie (RR 0,57 [0,26-1,27]).
GRADE
Bronnen (Nienhuijs, 2011)
Het is onduidelijk of recidieven (op de lange termijn) vaker voorkomen na LigaSure of
Zeer
hemorrhoïdectomie met behulp van diathermie.
laag
GRADE
Bronnen (Nienhuijs, 2011)

Matig
GRADE

Het is waarschijnlijk dat het risico op incontinentie gelijk is na Ligasure en hemorrhoïdectomie met
behulp van diathermie (RR 0,75 (0,22-2,54)).

Bronnen (Nienhuijs, 2011)

Matig
GRADE

Het risico op complicaties (anale fissuren, anale stenose) lijkt gelijk na Ligasure in vergelijking met
hemorrhoïdectomie met behulp van diathermie.

Bronnen (Nienhuijs, 2011)

Matig
GRADE

Het is mogelijk dat patiënten even vaak tevreden zijn over de behandeling na LigaSure en
hemorrhoïdectomie met behulp van diathermie (OR 0,61 [0,25-1,53]).

Bronnen (Nienhuijs, 2011)
RBL vs. CH
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Laag
GRADE

Het is mogelijk dat patiënten met graad 2 en 3 hemorroïden een hogere kans op genezing hebben na
CH in vergelijking met RBL (RR 1,52 [0,95, 2,43]).

Bronnen (Cheng, 1982; Lewis, 1983; Murie, 1982)

Matig
GRADE

Patiënten met graad 2 en 3 hemorroïden lijken een kleinere kans te hebben op een recidief hemorroïd
(en benodigde behandeling) na CH dan na RBL (RR=0,23 [0,12, 0,44]).

Bronnen (Cheng, 1982; Lewis, 1983; Kahn, 2013)

Hoog
GRADE

Matig
GRADE

Patiënten hebben meer pijn na CH dan na RBL (RR 5,0 [3,32-7,53).

Bronnen (Cheng, 1981; Lewis, 1983; Kahn, 2013)
Er lijkt een trend te zijn in het vaker voorkomen van incontinentie (flatus/feces) na CH dan na RBL (RR
6,35 [0,78-51,74]).

Bronnen (Lewis, 1983; Kahn, 2013)

Matig
GRADE

Het is mogelijk dat patiënten na CH vaker nadelige effecten (urineretentie en anale stenose) ervaren
dan na RBL.

Bronnen (Cheng, 1981; Kahn, 2013)

Matig
GRADE

Patiënten lijken na CH en RBL even tevreden met de behandeling (RR=1,14 [0,92, 1,41]).

Bronnen (Cheng, 1981; Kahn, 2013; Murie, 1982)

Dopplergeleide ligatie (THD) vs. CH
Zeer laag Het is mogelijk dat patiënten de eerste dagen postoperatief minder pijn hebben na THD dan na CH.
GRADE Bronnen (Elmer, 2013; Denoya, 2013)
Er zijn te weinig gegevens beschikbaar om een conclusie te trekken over het voorkomen van recidieven
Zeer
na THD in vergelijking met CH.
laag
GRADE
Bronnen (Elmer, 2013; Denoya, 2013)
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Er zijn te weinig gegevens beschikbaar om een conclusie te trekken over het voorkomen van nadelige
Zeer
effecten na THD in vergelijking met CH.
laag
GRADE
Bronnen (Elmer, 2013; Denoya, 2013)
Er zijn te weinig gegevens beschikbaar om een conclusie te trekken over het voorkomen van recidieven
Zeer
na THD in vergelijking met CH.
laag
GRADE
Bronnen (Elmer, 2013; Denoya, 2013)
Dopplergeleide ligatie vs. SH/PPH
Matig
GRADE

Het is waarschijnlijk dat patiënten postoperatief minder pijn hebben na THD dan na SH (WMD -1,76 [1,82, -1,70]).

Bronnen (Sajid, 2012; Infantino, 2012; Verre, 2013)

Laag
GRADE

Matig
GRADE

Laag
GRADE

Matig
GRADE

Het is onduidelijk of het risico op postoperatieve bloedingen na THD en SH gelijk is.

Bronnen (Infantino, 2012; Verre, 2013)
Het risico op een recidief hemorroïd lijkt gelijk te zijn na THD en SH (RR 1,73 [0,87, 3,41]).

Bronnen (Sajid, 2012; Infantino, 2012)
Het is mogelijk dat het risico op incontinentie gelijk is na THD en SH.

Bronnen (Infantino, 2012)
Het totaal aantal complicaties na behandeling van hemorroïden lijkt lager na THD dan na SH (RR 0,39
[0,19-0,79]).

Bronnen (Sajid, 2012; Infantino, 2012; Verre, 2013)
GEEN
GRADE

Er waren geen studies van voldoende kwaliteit die patiënttevredenheid beschreven.

Samenvat t ing lit erat uur
In deze literatuuranalyse worden verschillende vergelijkingen met literatuur uitgewerkt.
SH/PPH vs. CH
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CH behelst excisie van de hemorroïden en wordt over het algemeen aangeraden voor graad 3 en 4
hemorroïden. Deze klassieke werkwijze is effectief, maar leidt vaak wel tot een hoge incidentie van complicaties
als urineretentie, bloedingen, pijn en stenose van het anale kanaal. In de loop van de jaren zijn verschillende
aanpassingen gedaan aan de operatieve techniek. De Milligan-Morgan, open hemorrhoïdectomie, is de meest
gebruikte techniek en wordt vaak gezien als de gouden standaard. SH/PPH werd in 1998 geïntroduceerd als
een alternatief. De afgelopen jaren zijn een aantal studies verschenen waarin de beide technieken worden
vergeleken.
Een Cochrane review van Lumb et al., (2010) werd voor het beantwoorden van deze vraag als uitgangspunt
genomen. In deze review worden RCT’s geïncludeerd waarin de uitkomsten van SH en CH voor de behandeling
van hemorroïden (alle gradaties) worden vergeleken. Alle methoden, onafhankelijk van de gebruikte
instrumenten (schaar, diathermie, laser, harmonic scalpel en ligasure) van CH worden geïncludeerd. Wanneer
benodigde data in de studies niet beschikbaar was, werden de auteurs gecontacteerd voor aanvullende
informatie. De search zocht in de databases MEDLINE, EMBASE, Central en Cochrane naar studies vanaf 1998
(introductie van SH) tot december 2009, zonder beperkingen op taal. In totaal werden 22 RCT’s geïncludeerd.
De meeste studies includeerden circulaire prolaberende graad 3 of 4 hemorroïden. Vier studies includeerden
patiënten met graad 2 hemorroïden en drie studies specificeerden de gradatie hemorroïden niet. Er werden in
de Cochrane review geen subgroepanalyses gedaan voor de verschillende gradaties hemorroïden. Vier studies
waren multicenter studies. Een aantal studies werd opnieuw gepubliceerd met een lange termijn follow-up van
dezelfde patiënten. De follow-up termijn van de studies lag tussen de 6 en 56 maanden, met een mediane
follow-up periode van 12,3 maanden. In aanvulling op deze Cochrane review zijn RCT’s die na 2009 zijn
gepubliceerd volgens dezelfde inclusie criteria geïncludeerd. In totaal werden nog vier additionele studies
geïncludeerd en toegevoegd aan de meta-analyse (Ammaturo, 2012; Arslani, 2012; Kim, 2013; Sakr, 2010). In
de studies van Kim, Ammaturo en Arslani werden alleen patiënten met graad 3 hemorroïden geïncludeerd. In de
studie van Sakr werden patiënten met zowel graad 3 als 4 hemorroïden geïncludeerd. De follow-up van deze
studies was minimaal 12 maanden.
Pijn
In de Cochrane review wordt het aantal patiënten dat postoperatief nog last heeft van pijn vergeleken tussen SH
en CH (Lumb). Op alle momenten in de tijd (minimum follow-up zes maanden) was er een trend naar minder
patiënten met pijn na SH (bij laatste follow-up, 11 studies, 823 patiënten, RR=0.92 [0.50, 1.70] I2=40% p=0.11),
dit verschil is echter niet statistisch significant.
Patiënten die rapporteren last te hebben van pijn tijdens laatste f ollow-up (SH vs. CH)
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In de vier meer recente studies werd de pijnscore in de eerste weken na operatie gemeten aan de hand van de
VAS (Ammaturo; Arslani; Kim; Sakr). De resultaten van deze studies kunnen niet gepoold worden, omdat niet in
alle studies een gemiddelde en standaarddeviatie worden gerapporteerd. In de studies van Kim (n=130) en
Ammaturo waren de pijnscores lager na SH dan na CH: in de studie van Kim worden de gemiddelde pijnscores
na één week (3,1 vs. 6,2, p<0,001), twee weken (0,5 vs. 3, p<0,001) en vier weken (0,05 vs. 0,6, p<0,001) na SH
versus CH gerapporteerd. In de studie van Ammaturo werd de VAS-schaal de eerste tien dagen postoperatief
dagelijks afgenomen. De gemiddelde VAS-score over deze dagen was 2,5 (range 2 tot 5) na SH in vergelijking
met 6, 8 (3 tot 9). Er wordt niet aangegeven of dit verschil statistisch significant verschillend is. In de studies van
Arslani en Sakr werden echter geen significante verschillen gevonden. In de studie van Arslani wordt pijn
gedurende de eerste vijf dagen gemeten aan de hand van de VAS-score. De mediane VAS (interkwartiel range)
was 3 (3 tot 4) na SH versus 3 (3 tot 5) (p=0,358). In de studie van Sakr werd de VAS-score afgenomen op dag
1, 2 en 14 na de operatie. Er werden geen significante verschillen gevonden (respectievelijk 5,29±0,914 vs.
5,53±1,02 p=0,260; 3,9±0,06 vs. 3,7±0,07, P=0,215 en 1,8±0,1 vs. 1,6±0,08 p=0,237).
Recidief
Recidief na SH versus CH bij laatste f ollow-up (minimaal zes maanden)
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In totaal rapporteerden 15 studies met in totaal 1,251 (SH: 324 en CH: 627) patiënten (Lumb). De gepoolde
resultaten (zie figuur 4.2) van deze studies tonen aan dat patiënten na SH een significant hogere kans hebben
op recidief hemorroïden op de lange termijn (>6 maanden) follow-up op alle punten in de tijd (tijdens laatste
follow-up, na één jaar en na twee jaar) dan patiënten na CH. Er waren 57 recidieven in 624 patiënten na SH
versus 25 van 627 patiënten na CH bij de laatste follow-up (RR=2,12 [1,23, 3,66], I2=12%, p=0,32). Opvallend
is de studie van Kim een recidief laat zien van 11% in de SH groep versus 23% in de CH, echter niet significant. In
deze studie werden alleen patiënten met circulaire graad 3 hemorroïden geïncludeerd. De auteurs geven dit als
mogelijke reden voor de afwijkende resultaten. In studies met een follow-up tussen één en twee jaar was SH
geassocieerd met een hoger aantal patiënten met een recidief (zes studies, 417 patiënten (3,23 [1,17, 8,94],
I2=0%, p=0,60). Ook in de vijf studies (n=368) met een follow-up van minimaal twee jaar werden vergelijkbare
resultaten gevonden (RR= 2,04 [0,68, 6,14], I2=33%, p=0,20) (zie figuur 4.3).
Recidief na SH versus CH na >2 jaar

Recidief na SH versus CH tijdens laatste f ollow-up, subgroep analyse patiënten met graad 3
hemorroïden
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Bloedingen
In totaal rapporteerden 15 studies bloedingen gerelateerd aan hemorroïden (Lumb). Twee studies
rapporteerden bloeden kort na de operatie (Arslani; Kim). In de studie van Kim was het aantal patiënten dat last
had van bloedverlies na vier weken na SH drie (4,9%) versus drie (4,9%) na CH (p=0,309) (Kim). De gepoolde
resultaten van de 15 studies tonen geen significant verhoogd risico op bloedingen tijdens laatste follow-up na
SH of CH (RR= 1,05 [0,81, 1,37], I2=0%). Wanneer alleen de resultaten van de zes studies (n=410) met een
minimale follow-up duur van twee jaar worden meegenomen, wordt ook geen verschil tussen de groepen
gevonden (RR=0,93 [0,59, 1,45]).
In de studie van Arslani waren het aantal patiënten met bloedingen niet verschillend: drie (6,5%) patiënten na SH
en één (1,9%) patiënt na CH de eerste 48 uur (p=0,504) en na 48 uur waren dit drie (6,5%) versus twee (3,8%)
(p=0.883) patiënten respectievelijk.
Patiënten met hemorroïdale bloedingen tijdens laatste f ollow-up (SH versus CH)

P DF aangemaakt op 09-10-2020

38/151

P roctologie

Soiling/incontinentie
In totaal rapporteerden 13 studies (n=1013 patiënten) soiling of incontinentie tijdens de laatste follow-up (Lumb;
Arslani; Kim; Sakr). De definities van incontinentie verschilden in de studies (fecale incontinentie, incontinentie
voor flatus, problemen met hygiëne). In totaal hadden na SH 52 patiënten last van soiling/incontinentie, na CH
waren dit 42 patiënten. De gepoolde resultaten tonen een niet-significante trend waarin patiënten na SH een
grotere kans hebben op klachten van soiling/incontinentie dan patiënten na CH (RR=1,26 [0,85, 1,85], I2=0%,
p=0,69).
Patiënten met soiling/hygiëne problemen/incontinentie tijdens laatste f ollow-up (SH versus CH)

Herhaalde behandeling nodig
Patiënten in de SH-groep hadden een grotere kans op een herhaalde operatie op de lange termijn (acht studies,
553 patiënten, RR=2,28 [1,03, 5,05]).
Nadelige effecten
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In de Cochrane review wordt het voorkomen van anale stenose na SH en CH met elkaar vergeleken (Lumb).
Twee recentere studies werden aan de gepoolde resultaten toegevoegd. De resultaten tonen een trend in het
voordeel van SH ten aanzien van het optreden van anale stenose (12 studies, 1702 patiënten, RR=0,73 [0,38,
1,40], I2=0%, p=0,61). Dit verschil is echter niet statistisch significant. In studies van Kim, Ammaturo, Arslani en
Sakr werden andere complicaties beschreven (urine retentie, externe hemorroïde trombose, anale sepsis en
wondinfectie). Er werden geen significante verschillen gevonden tussen het optreden van deze complicaties na
SH in vergelijking met CH.
Patiënttevredenheid
In de Cochrane review werd patiënttevredenheid niet beschreven (Lumb). In de studie van Ammaturo werd
patiënttevredenheid gemeten aan de hand van de door de patiënt gerapporteerde symptomen na de ingreep
(0= verslechterd, 1=onveranderd, 2=verbeterd, 3=klachtenvrij). Na zes maanden was de gemiddelde score 2,6
na SH in vergelijking met 2,5 na CH. Na twee jaar waren de scores respectievelijk 2,06 en 2,8.
De bewijskracht voor de uitkomstmaat recidief is hoog, vanwege het grote aantal studies van goede en
voldoende kwaliteit en de consistente resultaten.
De bewijskracht voor de uitkomstmaat pijn is met een niveau verlaagd vanwege tegenstrijdige resultaten
(inconsistentie).
De bewijskracht voor de uitkomstmaten bloedingen, herhaalde operaties en complicaties is hoog, vanwege het
grote aantal studies van goede en voldoende kwaliteit.
De bewijskracht voor de uitkomstmaat incontinentie werd met een niveau verlaagd, vanwege verschillen in de
definities van incontinentie (inconsistentie).
De bewijskracht voor de uitkomstmaat patiënttevredenheid is laag, gezien slechts één studie deze uitkomstmaat
rapporteerde, deze studie beperkingen in de studieopzet (onvoldoende beschrijving van procedure voor
randomisatie en blindering van de randomisatieprocedure en geen blindering) kende en het totaal aantal
patiënten gering was (imprecisie).
Open vs. gesloten hemorrhoïdectomie
Hemorrhoïdectomie is de meest gebruikte techniek bij graad 3 en graad 4 hemorroïden. Het open laten van het
anoderm en de huid, zoals beschreven door Milligan Morgan, maakt vrije wonddrainage mogelijk. Dit zou de
kans op infectieuze complicaties kunnen verminderen. Het dichten van de wonden, zoals beschreven bij
Ferguson, zou kunnen leiden tot een sneller herstel en het optreden van minder littekenweefsel.
Beschrijving studies
Er werd een review gevonden die in Medline, Embase en Cochrane zocht tot 1 november 2006 (Ho, 2007).
Inclusie criteria waren: RCT, directe vergelijking tussen open met gesloten hemorrhoidectomie in volwassen
patiënten. De ingreep werd uitgevoerd met scalpel (het mes), schaar of diathermie (procedures als tissue sealing
techniek, harmonic scalpel, nietapparaten en Park’s procedure werden in deze review niet geïncludeerd). Studies
waar anale dilatatie en sphincterotomie in de technieken werden toegepast werden niet meegenomen. Er
werden in deze review zes RCT’s gevonden die aan de inclusiecriteria voldeden (Ho, 1997; Carapeti, 1999;
Gencosmanoglu, 2002; Arroyo, 2004; Uba, 2004; Johannsson, 2006). Vijf waren single-center studies en een
was een multicentrum studie. Eén studie was van lagere kwaliteit (Carapeti, 1999). In vijf studies werden
patiënten met graad 3 en 4 geïncludeerd; één studie rapporteert de ernst van de hemorroïden niet. De follow-
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up varieerde van een mediaan van 1,5 maand tot 19,5 maanden. Perioperatieve behandeling varieerde tussen
de studies, maar werd in de review niet beschreven. In totaal werden 686 patiënten geïncludeerd. In aanvulling
op deze review zijn RCT’s die na november 2006 zijn gepubliceerd volgens dezelfde inclusie criteria
geïncludeerd. In totaal werden nog vier additionele studies gevonden (Hadi, 2011; Mik, 2008; Pokharel, 2009;
Shaikh, 2013). In twee studies werden graad 2, 3 en 4 hemorroïden geïncludeerd (Shaik; Hadi), in één studie
werden graad 3 en 4 hemorroïden, waarvoor conservatieve methoden hadden gefaald, geïncludeerd (Pokharel)
en in de studie van Mik werden alleen graad 4 hemorroïden geïncludeerd.
De evidencetabellen van de geïncludeerde studies en beoordeling van individuele studiekwaliteit kunt u vinden
onder ' Evidence tabellen'.
Pijn
In de review van Ho werden geen significante verschillen in de gerapporteerde maximale postoperatieve
pijnscores gevonden (gepoolde analyse: standardized difference 0,27 [-0,65, 1,18], p=0,570 Heterogeneity (I2):
Q=45,2; p<0,001) ({Ho}). De gepoolde analyse van pijnscore toonde een hoge heterogeniteit tussen de studies.
De losse studies rapporteren verschillende pijnscores (verschillend gemeten, anders gerapporteerd), waardoor
gepoolde analyse niet mogelijk is. In de studie van Shaik werd de pijnscore op een lineaire analoge schaal
gemeten in de eerste 24 uur na operatie. De gemiddelde score was significant hoger na open dan na gesloten
hemorrhoïdectomie (6,12±1,5 vs. 5,0±0,02, p<0,05). Ook in de studie van Pokharel waren de pijnscores direct
na operatie en na 24 uur significant hoger na open dan na gesloten hemorrhoïdectomie (respectievelijk 7,8±0,7
vs. 4,9±0,7, p<0,05 en 6,9±0,8 vs. 2,3±0,8, p<0,05). In de studie van Hadi was het percentage patiënten met
ernstige pijn na open hoger dan na gesloten hemorrhoïdectomie (24% vs. 8%). Er wordt niet gerapporteerd of
dit verschil statistisch significant is. In de studie van Mik worden het aantal patiënten met ernstige
postoperatieve pijn (VAS-score van zeven of hoger) gerapporteerd: 62,1% na open en 64,7% na gesloten
hemorrhoïdectomie.
Genezing
In de review van Ho wordt een genezen patiënt gedefinieerd als een patiënt die symptoom vrij of met minimale
residuele symptomen die geen verdere behandeling benodigd aan het einde van de studieperiode (Ho). De
gepoolde resultaten van de zes studies (n=686) tonen geen significant verschil tussen de open en gesloten
techniek (RR 1,4 [0.86-2,19] p=0,191, Q=0,3, p=0,998). In de additionele studies werd het aantal genezen
patiënten niet gerapporteerd.
Recidief
In de studie van Shaik worden recidieven gezien bij twee patiënten (1,8%) na open versus één patiënt (0,79%) na
gesloten hemorrhoïdectomie. Dit verschil was niet statistisch significant. Er wordt niet beschreven op welke
termijn deze recidieven optraden. Ook in de studie van Mik traden recidieven na zes en acht maanden niet vaker
of minder vaak op na open dan na gesloten hemorrhoïdectomie (respectievelijk 2 (5,9%) vs. 1 (2,9%) p=0,59 en
0 vs. 1 (2,9%) p=1) (Mik; Shaikh).
Bloedingen
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In de review van Ho wordt bloedverlies niet gerapporteerd. In de studie van Mik (n= 78) werd het aantal
patiënten met last van bloedingen na één maand, zes maanden en 18 maanden beschreven (respectievelijk
17,2% vs. 8,8%; 3,4% vs. 5,9% en 3,4% vs. 2,9%). Deze verschillen waren niet statistisch significant. In de studie
van Hadi (n=50) werd het aantal patiënten met last van vroeg bloedverlies (60% vs. 24%) en laat bloedverlies
(8% vs. 4%) beschreven. Het is echter onduidelijk hoeveel tijd postoperatief vroeg en laat is. Ook wordt niet
gerapporteerd of deze verschillen significant verschillen.
Soiling/incontinentie
De review van Ho rapporteert incontinentie van twee geïncludeerde studies (n=372) (Arroyo en Johannsson), de
resultaten worden echter niet gepoold (Ho). Twee van de recente RCT’s rapporteren incontinentie (Mik; Shaikh).
De definities van incontinentie lijken in de studies te verschillen: in sommige studies wordt onderscheid gemaakt
tussen incontinentie voor flatus, feces en soiling. In andere studies wordt dit onderscheid niet beschreven. In de
gepoolde analyse worden alle gevallen van incontinentie samen genomen. De gepoolde resultaten van deze vier
studies (n=706) tonen een trend richting meer incontinentie na open hemorrhoïdectomie. Dit verschil is echter
niet significant (RR 1,33 [0,72-2,47], p=0,36, I2=0%, p=0,75).
Incontinentie na open vs. gesloten hemorroïdectomie

Nadelige effecten
In de review van Ho wordt het aantal complicaties (alle gerapporteerde complicaties samen) vergeleken tussen
open en gesloten hemorroïdectomie (Mik; Shaikh). Het optreden van complicaties komt niet significant vaker
voor na een van de procedures (RR 0,83 [0,33-2,0], p=0,681). De aard van de complicaties die in deze analyse
worden samengenomen zijn echter erg verschillend (onder andere urineretentie, wond infectie, residuele skin
tags) wat de interpretatie van dit resultaat bemoeilijkt.
Patiënttevredenheid
Patiënttevredenheid wordt in een studie in Ho beschreven (Johannsson, 2006). Na open hemorrhoïdectomie
waren beoordeelde 59% van de patiënten als zeer goed, 29% goed, 9% acceptabel en 3% slecht. Na gesloten
hemorrhoïdectomie waren dit 62%, 34%, 1% en 3% van de patiënten respectievelijk.
De bewijskracht voor de uitkomstmaten pijn, genezing, recidief en incontinentie is met een niveau verlaagd naar
matig gezien beperkingen in de studieopzet (in zowel de systematische review als de losse geïncludeerde
studies). De bewijskracht voor de uitkomstmaten bloedingen, nadelige effecten en patiënttevredenheid zijn met
twee niveaus verlaagd naar laag gezien beperkingen in de studieopzet en het geringe aantal patiënten
(imprecisie).
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Hemorrhoïdectomie mbv diathermie versus LigaSure hemorrhoïdectomie
Er werd een Cochrane review gevonden waarin hemorrhoïdectomie met behulp van LigaSure werd vergeleken
met hemorrhoïdectomie met behulp van diathermie (Nienhuijs, 2011). In de databases Medline, Embase, Central
en Cinahl werd gezocht tot 2008. De review werd ge-updatet (nieuwe search) tot maart 2011.
Gerandomiseerde studies die hemorrhoïdectomie (zowel Ferguson als Milligan Morgan) met LigaSure
vergelijken met hemorrhoïdectomie met behulp van diathermie voor symptomatische hemorroïden (alle
gradaties) in volwassen patiënten, werden geïncludeerd. Duur van de follow-up was geen reden voor exclusie.
Twaalf studies voldeden aan de inclusiecriteria en werden in de review geïncludeerd (Altomare, 2008; Bessa,
2008; Chung, 2003; Franklin, 2003; Jayne, 2002; Milito, 2002; Muzi, 2007; Palazzo, 2002; Pattana-arun, 2006;
Tan, 2008; Thorbeck, 2002 en Wang, 2006). De kwaliteit van de individuele studies werd beoordeeld. De
meeste studies scoorde vier punten op de modified Jadad-score (0= lage kwaliteit, 5= hoge kwaliteit), met
extremen van één punt (Thorbeck, 2002) en vijf punten (Muzi, 2007).
In totaal werden 1142 patiënten geëvalueerd. De follow-up periode van de studies varieerde van 1 tot 37
maanden. Het merendeel van de studies onderzocht patiënten met graad 3 of 4 hemorroïden. Twee artikelen
specificeerden niet de gradatie van hemorroïden en gebruikten de definitie van symptomatische prolaberende
hemorroïden die chirurgische behandeling noodzaakten. Verdere selectiecriteria en de LigaSure techniek werden
goed beschreven in de meeste studies. Vijf studies gebruikten de gesloten techniek en de overige studies de
open techniek.
Naast de review werden vijf meer recente RCT’s (na maart 2011) gevonden die dezelfde onderzoeksvraag
bestudeerden (Peker, 2013; Bouini, 2012; Gazeli, 2011; Gentile, 2011; Teksoz, 2011, zie exclusietabel). Deze
zijn echter niet meegenomen in deze literatuuranalyse en toegevoegd aan de meta-analyse, omdat de
bewijskracht voor de meeste uitkomstmaten in de review beschreven reeds hoog was. De uitkomstmaat
waarvan de auteurs van de Cochrane review aangeven waarover meer onderzoek nodig is, recidieven op de
lange termijn, worden in geen van deze RCT’s onderzocht of helder beschreven. De aanvullende waarde van
deze studies werd daarom laag geacht. Zie ook het exclusietabel bij deze uitgangsvraag.
Pijn
De meeste studies gebruikten de VAS in centimeters om de pijnscore te inventariseren. In de studie van Palazzo,
werd een mediane dagelijkse score over zeven opvolgende dagen berekend. Andere studies gebruikten een
verbale numerieke schaal (Pattana-arun).
De gepoolde resultaten tonen dat de pijnscore de eerste dag na de ingreep significant lager was in de LigaSuregroep dan in de hemorrhoïdectomie-groep met behulp van diathermie (tien studies, 835 patiënten, WMD -2,07
[-2,77, -1,38]. Er was sprake van heterogeniteit (I2=97%, p<0,001). Een sensitiviteitsanalyse werd uitgevoerd
waarin alleen studies van hogere kwaliteit (Jadad-score >3) werden meegenomen en waarin open en gesloten
hemorrhoïdectomie apart worden genomen. De resultaten hiervan waren vergelijkbaar: Jadad >3: WMD -1,71 [2,53, -0,89] I2=88%, p<0,01; open: -2,08 [-3,32, -0,83] I2=97%, p<0,01, gesloten: -1,83 [-2,58, -1,08],
I2=94%, p<0,01. Ook in deze sensitiviteitsanalyses was sprake van heterogeniteit (Nienhuijs, 2011).
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Er waren vier studies die de pijnscore na twee weken rapporteerden. De gepoolde resultaten tonen geen
significant verschil in de pijnscore na LigaSure en conventionele hemorrhoïdectomie (vier studies, 183 patiënten,
WMD -0,12 [-0,37, 0,12] I2=0%, p<0,31). Er waren geen studies die de pijnscore op de langere termijn
rapporteerden.
Genezing
De uitkomstmaat genezing of het aantal patiënten dat klachtenvrij was na de procedure wordt in de Cochrane
review niet gerapporteerd.
Bloedingen
Postoperatieve bloedingen verschilden niet significant tussen de twee technieken (11 studies, 1108 patiënten,
RR 0,57 [0,26, 1,27], I2=0%, p=0,98) (Nienhuijs, 2011).
Recidief
De helft van de geïncludeerde studies rapporteerden geen recidieven. Altomare, rapporteerden twee heroperaties na LigaSure versus één her-operatie binnen 30 dagen na CH. Twee studies hadden een follow-up van
drie jaar. De gecombineerde resultaten toonden één versus zes recidieven in het voordeel van LigaSure.
Incontinentie
In totaal hadden vijf patiënten (1,08%) van de patiënten na LigaSure en zeven patiënten (1,6%) na CH last van
incontinentie. Symptomen van incontinentie tijdens laatste follow-up waren niet significant verschillend na
LigaSure of diathermie (acht studies, 896 patiënten, RR 0,75 [0,22, 2,54], I2=8%, p=0,35). Van de 12 gevallen
traden er zeven op in één studie (Palazzo, 2002). Er werd in de review niet gespecificeerd hoe ernstig (flatus,
fecaal of iets dergelijks) de symptomen waren.
Nadelige effecten
In totaal hadden tien patiënten (1,96%) van de patiënten na LigaSure en 25 patiënten (5,13%) na CH last van
urineretentie. Gepoolde resultaten tonen een significant verschil tussen de twee groepen ten gunste van
LigaSure (tien studies, 996 patiënten, RR 0,43 [0,21, 0,88], I² = 0%, p=0,97). Een sensitiviteitsanalyse waarin
alleen studies werden meegenomen met een Jadad-score van drie of hoger toonde vergelijkbare resultaten (OR
0,43 [0,19-1,01], I2=0%, p=0,89).
In totaal hadden drie patiënten (1,81%) na LigaSure en vier patiënten (2,72%) na CH last van anale fissuren. De
gepoolde resultaten tonen geen significante verschillen tussen de beide groepen (twee studies, 313 patiënten,
RR 0,68 [0,16-3,01], I2=0%, p=0,74).
Anale stenose werd gerapporteerd in negen studies. In totaal hadden vier patiënten (0,84%) na LigaSure en vier
patiënten (0,87%) na CH last van anale stenose. De gepoolde resultaten tonen geen significante verschillen
tussen de beide groepen (negen studies, 931 patiënten, RR 0,95 [0,23, 3,97], I2=0%, p=0,77).
Patiënttevredenheid
Gepoolde resultaten lieten een niet significante trend zien richting meer patiënten die ontevreden zijn over de
behandeling na CH (twee studies, 70 patiënten, RR 0,61 [0,25, 1,53]).
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De bewijskracht voor de uitkomstmaat pijn is met een niveau verlaagd naar matig, vanwege onverklaarde
heterogeniteit (inconsistentie).
De bewijskracht voor de uitkomstmaat bloedingen is hoog.
De bewijskracht voor de uitkomstmaat recidief is met drie niveaus verlaagd naar zeer laag, vanwege het geringe
aantal patiënten waarvoor deze uitkomstmaat is gerapporteerd (imprecisie), de gebrekkige rapportage van
deze uitkomstmaat in de Cochrane review en de te korte follow-up van vrijwel alle geïncludeerde studies,
waardoor het de vraag is in hoeverre de resultaten geëxtrapoleerd kunnen worden voor de lange termijn
(indirectheid).
De bewijskracht voor de uitkomstmaten incontinentie, nadelige effecten en patiënttevredenheid zijn met een
niveau verlaagd, vanwege het lage aantal events (imprecisie).
RBL vs. CH
Er werd een Cochrane review gevonden waarin RBL werd vergeleken met CH (Shanmugam, 2005). Bij nadere
bestudering van deze review lijkt er een discrepantie te zitten in de tabellen en de tekst (in de tekst worden
resultaten beschreven die niet overeenkomen met de resultaten in de tabel waar naar verwezen wordt). De
auteur kon niet worden bereikt om deze verschillen te verklaren. Daarom is er voor gekozen om de studies die
werden geïncludeerd in deze trial mee te nemen, maar de tekst van de Cochrane review niet te gebruiken (zie
exclusietabel). Voor deze Cochrane werd in de databases Medline, Embase, Central en Cinahl gezocht tot
oktober 2010. Gerandomiseerde studies die RBL vergeleken met CH voor symptomatische hemorroïden (alle
gradaties) in volwassen patiënten werden geïncludeerd. Verschillende methoden van excisie
hemorrhoïdectomie, onafhankelijk van het gebruikte instrument en status van de wond aan het einde van de
procedure (open of gesloten), konden worden geïncludeerd. Ook duur van de follow-up was geen reden voor
exclusie. Drie studies voldeden aan de inclusiecriteria (Cheng, 1981; Lewis, 1983; Murie, 1980). De kwaliteit van
de individuele studies werd beoordeeld. De blindering van de indelingsprocedure (allocation concealment) was
in alle drie de studies onduidelijk. Ook werd in de studies niet geblindeerd en werd geen intention to treat
toegepast. De methodologische kwaliteit van alle studies werd daarom beoordeeld als onvoldoende en de risk
of bias hoog. In totaal werden 216 patiënten met variërende gradaties hemorroïden geïncludeerd. In totaal
waren 14 patiënten (15,6%) van de patiënten niet beschikbaar voor follow-up.
In de studie van Murie hadden alle patiënten last van prolaberende hemorroïden. 14 patiënten in de RBL-groep
en 12 in de CH-groep hadden tweedegraads hemorroïden. 25 patiënten in de RBL-groep en 29 patiënten in de
CH-groep hadden derdegraads hemorroïden. De resultaten voor de uitkomstmaat genezing voor graad 2 en
graad 3 hemorroïden worden in de studie apart gepresenteerd. Patiënten ondergingen RBL met twee bandjes
op drie plaatsen tijdens een sessie of CH onder gehele of spinale anesthesie.
In de studie van Cheng werden alleen patiënten met graad 2 hemorroïden geïncludeerd. In de RBL-groep
werden twee bandjes per hemorroïd geplaatst en werden alle hemorroïden in één sessie behandeld. In de
andere groep ondergingen patiënten CH.
In de studie van Lewis werden patiënten geïncludeerd met prolaberende hemorroïden die manuele
terugplaatsing benodigden of die niet hadden gereageerd op een behandeling met drie injecties 5%
scleroserende agentia. Er waren geen patiënten met graad 2 hemorroïden, 33 patiënten met graad 3
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hemorroïden en 23 patiënten met overige gradaties hemorroïden (vermoedelijk een combinatie of graad 4
hemorroïden). Er waren vier onderzoeksgroepen. Alleen de resultaten van de groep patiënten die Milligan
Morgan hemorrhoïdectomie (n=26) of RBL (n=30) ondergingen, worden hier beschreven. In de RBL-groep
kregen patiënten maximaal drie bandjes per keer geplaatst en werden patiënten met intervallen van drie weken,
drie keer behandeld (tenzij symptomen al eerder verdwenen waren).
Naast de review werd een RCT van na oktober 2010 gevonden die aan de inclusiecriteria voldeed (Khan, 2013).
In deze Pakistaanse studie werden patiënten ouder dan 14 jaar, met graad 2 of 3 hemorroïden gerandomiseerd
voor RBL (twee bandjes per hemorroïd en maximaal drie hemorroïden per sessie) of CH (Milligan Morgan). In
totaal werden 120 patiënten zes maanden gevolgd en werden vooral complicaties gerapporteerd.
De evidence tabellen en beoordeling van de studiekwaliteit van deze studies vind u ionder ' Evidence tabellen' .
Genezing
Symptoomcontrole was de primaire uitkomstmaat. Om de verschillende manieren van rapportage van deze
uitkomstmaat vergelijkbaar te maken werden de uitkomsten gedichotomiseerd in de volgende categorieën:
genezen of verbeterd (symptoom vrij of milde residuele symptomen die geen verdere behandeling behoeven)
en onveranderd of verergerd (geen verbetering in symptomen en verdere behandeling is nodig of complicatie is
opgetreden of verergering van de symptomen). In de studies van Cheng en Lewis worden het aantal genezen
patiënten gerapporteerd. In de studie van Murie worden het aantal genezen patiënten niet letterlijk
gerapporteerd. Wel worden het aantal patiënten dat een jaar na de ingreep geen prolaps hebben
gerapporteerd. Voor het vergelijken van de resultaten van de studies worden deze patiënten als genezen
beschouwd. De gepoolde resultaten van het aantal patiënten dat genezen/verbeterd is na behandeling toont
een voordeel ten aanzien van CH in vergelijking met RBL (drie studies, random effect, 202 patiënten, RR 1,52
[0,95, 2,43], I2=89%, p<0,05) Er was echter sprake van heterogeniteit. In de studie van Khan werd het aantal
genezen patiënten niet gerapporteerd.

In de studie van Murie werden de resultaten voor patiënten met graad 2 en graad 3 hemorroïden apart
gerapporteerd. Van de patiënten met graad 2 hemorroïden waren 12 maanden na de ingreep na CH 12 (100%)
patiënten klachtenvrij, in vergelijking met 13 (92,8%) na RBL. Bij graad 3 hemorroïden waren dit 28 (96,5%) en
19 (76%) van de patiënten respectievelijk (p<0,05).
Recidief
In de review van Shanmugam worden patiënten met een recidief en patiënten die opnieuw behandeling moeten
ondergaan samen genomen. In de studie van Khan worden het aantal patiënten met een recidief hemorroïd
gerapporteerd na een gemiddelde follow-uptijd van zes maanden. Na CH hadden twee patiënten (3,3%) een
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recidief in vergelijking met acht patiënten (ch 13,3%) na RBL (p=0,048). Er werd geen onderscheid gemaakt
tussen patiënten met graad 2 en graad 3 hemorroïden. De gepoolde resultaten van deze drie studies tonen een
significant lagere kans op een recidief na CH in vergelijking met RBL (RR=0,23 [0,12, 0,44] I2=0%, p=0,98).
Recidief na CH versus RBL

Postoperatieve pijn
In de review van Shanmugam rapporteren twee studies postoperatieve pijn (Cheng; Lewis). Daarnaast zijn de
resultaten van de recente studie van Kahn aan de meta-analyse toegevoegd. Het aantal patiënten dat last had
van pijn na de behandeling was significant hoger na CH in vergelijking met RBL (drie studies, 236 patiënten, RR
5,0 [3,32-7,53].
Pijn na behandeling na CH versus RBL

Incontinentie
In de review van Shanmugam rapporteert de studie van Lewis als enige het voorkomen van incontinentie.
Daarnaast rapporteert de recente studie van Kahn het voorkomen van incontinentie. In geen van de studies
(n=176) werd fecale incontinentie gezien. Incontinentie voor flatus werd gezien in vijf patiënten na CH (5,81%) en
in geen patiënt na RBL. Er lijkt een trend te zijn dat incontinentie vaker voorkomt na CH (twee studies, 176
patiënten, RR 6.35 [0,78-51,74], p=0,08). Dit verschil is echter niet statistisch significant. In de studie van Kahn
wordt vermeld dat de incontinentie voorbij ging zonder chirurgisch ingrijpen.
Incontinentie voor f latus na hemorrhoïdectomie versus RBL
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Nadelige effecten
In de review van Shanmugam rapporteert de studie van Cheng als enige het voorkomen van urineretentie.
Daarnaast rapporteert de recente studie van Kahn het voorkomen van urineretentie. De gepoolde resultaten van
deze twee studies laten zien dat urineretentie significant vaker voorkomt na CH dan na RBL (twee studies, 180
patiënten, RR:7,33 [2,02, 26,58], p=0,002).
Anale stenose werd gerapporteerd in de studies van Cheng en Kahn. Gepoolde resultaten tonen een trend
richting het vaker optreden van anale stenose na CH dan na RBL (twee studies, 180 patiënten, RR 7,54 [0,95,
59,95], p=0,06). Dit verschil is echter niet statistisch significant.
Patiënttevredenheid
De patiënt tevredenheid wordt in drie studies beschreven (Cheng; Kahn; Murie). Een gepoolde analyse van het
aantal patiënten dat tevreden tot zeer tevreden waren laat zien dat na CH 124 van de 131 patiënten tevreden
waren in vergelijking met 106 van de 129 patiënten na RBL (RR=1,14 [0,92, 1,41]). Dit verschil was niet statistisch
significant.
De bewijskracht voor de uitkomstmaat genezing is met twee niveau verlaagd naar matig, gezien onverklaarde
heterogeniteit in de meta-analyse en tegenstrijdige resultaten (inconsistentie). In de studie van Lewis worden
alleen patiënten met graad 2 hemorroïden geïncludeerd en wordt een sterk voordeel gevonden voor CH. In de
subgroep analyse in de studie van Murie worden juist verbeteringen van CH ten opzichte van RBL gevonden
voor patiënten met graad 3 en in mindere mate voor patiënten met graad 2.
De bewijskracht voor de uitkomstmaten recidief, incontinentie, nadelige effecten en patiënt tevredenheid is met
een niveau verlaagd, vanwege verschillen in de definities en de verschillen in termijn van follow-up. De
bewijskracht van de uitkomstmaat pijn blijft hoog.
Dopplergeleide ligatie (THD) vs. CH
Er werden twee RCT’s gevonden waarin dopplergeleide ligatie (transanal haemorrhoidal de-arteralisation (THD))
werd vergeleken met conventionele hemorroidectomie (Elmer, 2013; Denoya, 2013). In de studie van Elmer
werden in totaal 40 patiënten met symptomatische graad 2 en 3 hemorroiden gerandomiseerd voor THD met
anopexy (n=20) of open hemorroidectomie (n=20). De follow-up van deze studie was 1 jaar. In de studie van
Denoya in totaal 42 patiënten met graad 3 of 4 hemorroiden (minimaal 3 quadranten, met geen externe
component) gerandomiseerd voor dearteralisatie met doppler geleiding en mucopexy (n=21) of
hemorroidectomie (Ferguson, n=21). Twee patiënten werden voor de data-analyse geexcludeerd wegens
protocol violations. De follow-up van deze studie bedroeg 3 maanden.
Pijn
In de studie van Elmer werd de pijn gemeten aan de hand van een dagboek (met schaal). In de studie worden
geen exacte uitkomsten gerapporteerd. De auteurs melden dat de ergste pijn tijdens de eerste vijf dagen
postoperatief significant lager was in de THD groep in vergelijking met de CH groep (p<0.05). De pijn tijdens de
eerste twee weken was niet significant verschillend (Elmer, 2013). In de studie van Denoya werd de pijn
gerapporteerd aan de hand van de “brief pain inventory” vragenlijst. De pijn verschilde niet significant tussen de
twee groepen op de eeste, derde en vijfde postoperatieve dag. Zeven dagen na de operatie scoorden
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patiënten in de THD groep beter in termen van activiteit, humeur, slaap en terugkeer naar werk. De
gerapporteerde pijn intensiteit postoperatief was gemiddeld lager in de THD groep in vergelijking met de CH
groep (2.9±3.5 versus 7.9±2.9) (Denoya, 2013).
Genezing
De uitkomstmaat genezing wordt in geen van de geincludeerde studies gerapporteerd.
Bloedingen
In de studie van Elmer waren na THD geen patiënten, en na CH twee patiënten die in verband met bloedingen
terug naar het ziekenhuis moesten (deze bloedingen waren bij bezoek aan het ziekenhuis al gestopt) (Elmer,
2013).
Recidief
Het aantal recidieven werd in geen van de geïncludeerde studies gerapporteerd.
Incontinentie
In de studie van Denoya werd het aantal patiënten met incontinentie voor flatus (1 vs. 1) en faeces (1 vs. 1) na
THD en FH gerapporteerd. Het verschil tussen de twee groepen was niet statistisch significant (Denoya, 2013).
Nadelige effecten
In de studie van Elmer werden na THD en CH de volgende complicaties gerapporteerd: urine retentie (4 vs. 3),
reinterventie op korte termijn in verband met ernstige pijn (1 vs. 0), gedeeltelijke reprolaps binnen een week (3
vs. 1) en heroperatie binnen 1 jaar (2 vs. 2) (Elmer, 2013). In de studie van Denoya waren na THD geen, en na CH
vier (23.5%) patiënten met urine retentie waarvoor cathether reinsertie nodig was (p=0.012).
Patienttevredenheid
De patienttevredenheid werd in geen van de geïncludeerde studies gerapporteerd.
De bewijskracht voor de uitkomstmaat pijn is met drie niveaus verlaagd naar zeer laag gezien beperkingen in de
studieopzet (niet geblindeerd, onduidelijke/onvolledige rapportage voor uitkomsten die in de methode sectie
wel benoemd worden, ongevalideerde uitkomstmaten) en het kleine aantal patiënten (imprecisie). Doordat veel
verschillende uitkomstmaten van pijn worden gerapporteerd in de beide studies, met verschillende uitkomsten
(ergste-pijn/postoperatieve pijn/”overall” pijn, consumptie van analgesia, pijn met vragenlijst) is het lastig een
eenduidige conclusie te trekken. De bewijskracht voor de uitkomstmaten bloedingen, incontinentie en nadelige
effecten zijn om dezelfde redenen met drie niveaus verlaagd naar zeer laag.
Dopplergeleide ligatie vs. SH/PPH
Er werd een review gevonden waarin dopplergeleide ligatie (transanal haemorrhoidal de-arteralisation (THD))
met hemorroïdopexie werd vergeleken met stapled hemorrhoïdectomie (SH) (Sajid, 2012). In de databases
Medline, Embase, de Cochrane library en Science Citation Index Expanded werd gezocht tot mei 2011.
Prospectieve gerandomiseerde studies die THD vergelijken met SH voor elke graad hemorroïden, onafhankelijk
van type, taal, blindering, studiegrootte of publicatiestatus, werden geïncludeerd. Drie studies (n=150) voldeden
aan de inclusiecriteria en werden in deze review geïncludeerd (Festen, 2009; Giordano, 2011, Ramirez, 2005).
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De studie van Ramirez werd alleen gepubliceerd als abstract. Omdat dit wel in een peer reviewed tijdschrift was,
worden de resultaten wel meegenomen. In de review worden weinig eigenschappen (bijvoorbeeld duur van de
follow-up of gradering van de hemorroïden) beschreven. De methodologische kwaliteit van de studies werd
beoordeeld aan de hand van de Jadad-richtlijn. Alle studies waren van matige kwaliteit. In verband met
onduidelijke blindering van de groepsindeling, blindering van de onderzoekers is de kwaliteit van de bewijskracht
laag.
In aanvulling op de review werden nog twee studies die aan dezelfde inclusiecriteria voldeden gevonden van na
mei 2011 (Infantino, 2012; Verre, 2013). De resultaten van deze studies worden ook in de literatuuranalyse
meegenomen en waar mogelijk toegevoegd aan de meta-analyses. In de studie van Infantino werden patiënten
met symptomatische graad 3 hemorroïden gerandomiseerd voor THD (n=85) of SH (n=87) onder
locoregionale, spinale of algehele anesthesie. De keuze voor anesthesie was afhankelijk van de voorkeur van arts
en patiënt. Patiënten werden gemiddeld 17 maanden gevolgd. In de studie van Verre werden patiënten met
zowel graad 3 als 4 hemorroïden gerandomiseerd voor THD (n=63) of SH (n=59) onder epidurale/caudale
anesthesie. Patiënten werden gemiddeld drie maanden gevolgd.
Pijn
In de review wordt niet beschreven op welke manier de individuele studies de pijnscore hebben gemeten. In de
studie van Infantino werd de pijnscore postoperatief gemeten aan de hand van de VAS. De gepoolde resultaten
van deze studies tonen patiënten na THD significant minder pijn hebben dan na SH (vier studies, 322 patiënten,
MD -1,76 [-1,82, -1,70]). In de studie van Verre werd de pijnscore niet op een dusdanige manier gepresenteerd
dat deze kon worden meegenomen in de meta-analyse. De studie laat echter dezelfde trend zien: het aantal
patiënten met een VAS-score van hoger dan vijf was vier (6,7%) na THD in vergelijking met tien (15,8%) na SH
(p>0,05).
Genezing
In de review wordt beschreven dat het aantal patiënten waarvoor de behandeling succesvol was na THD hoger
was dan na SH, maar dit verschil is statistisch niet significant (drie studies, 150 patiënten, RR 0,92 [0,81, 1,04],
I2=0%).
Bloedingen
Postoperatieve bloedingen worden in de review van Sajid niet beschreven. In de studie van Verre rapporteerden
geen van de patiënten na THD en vijf (5,7%) van de patiënten postoperatieve bloedingen. In de studie van
Infantino hadden na THD vijf (5,9%) patiënten en na SH drie (3,6%) patiënten last van bloedingen.
Recidief
In de review van Sajid worden het aantal recidieven in alle drie de studies meegenomen. Er wordt niet vermeld
op welke termijn deze recidieven optraden. In de studie van Infantino worden het aantal recidiverende of
persisterende hemorroïden na een gemiddelde follow-up van 17 maanden gerapporteerd. In totaal hadden 26
(15,75%) patiënten na THD een recidief, in vergelijking met 15 (9,55%) patiënten na SH. De gepoolde resultaten
tonen geen significante verschillen in de kans op recidieven na THD of SH (vier studies, 322 patiënten, RR 1,73
[0,87, 3,41], I2=0%).
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Incontinentie
De studie van Infantino werd postoperatieve fecale incontinentie gemeten aan de hand van de Wexner-score in
de eerste weken tot 18 maanden postoperatief. De resultaten worden in Figuur 4.11 (en niet in concrete
getallen) gerapporteerd in de studie. De auteurs vermelden dat er geen statistisch significante verschillen waren
tussen de twee groepen.
Postoperatieve f ecale incontinentie gemeten met Wexner-score [bron: Inf antino, 2013]

Nadelige effecten
In de studie van Verre worden de complicaties na THD en SH na een follow-up van drie maanden beschreven.
Tenesmus werd gezien bij één patiënt (1,8%) versus drie patiënten (5,2%); soiling bij twee (3,5%) versus drie
(5,2%) patiënten en jeuk bij nul versus drie (5,2%) patiënten respectievelijk).
In de studie van Infantino werd onderscheid gemaakt tussen vroege (<30 dagen postoperatief) en late (>30
dagen postoperatief) complicaties. Kort na de ingreep hadden na THD en SH vijf (5,9%) vs. 12 (14,3%) patiënten
last van urineretentie; twee (2,4%) versus drie (3,6%) van trombose en vijf (5,9%) versus vier (4,8%) van een
hematoom. Langer na de operatie werden na THD geen complicaties gerapporteerd, versus abces (n=1), fecale
urency (n=1), pijn (n=3), obstructie defaecatie (n=1) na SH. Het totaal aantal late complicaties was significant
hoger na SH (nul vs. zes, p=0,028).
In de review van Sajid worden het totaal aantal complicaties gerapporteerd. De aard van de complicaties wordt
in de review niet beschreven. In totaal werden na THD bij zes (7,5%) patiënten en na SH bij 11 (15,7%) patiënten
complicaties gerapporteerd. De complicaties in de studies van Infantino en Verre werden bij elkaar opgeteld en
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toegevoegd aan de meta-analyse. De gepoolde resultaten tonen dat het totaal aantal complicaties
(verschillende aard) significant minder vaak voorkomen na THD in vergelijking met SH (vijf studies, 444 patiënten,
RR: 0,39 [0,19-0,79], I2=0%) (Figuur 4.12).
Totaal aantal complicaties na THD versus SH

Patiënttevredenheid
Patiënttevredenheid werd in geen van de studies beschreven.
De bewijskracht voor de uitkomstmaten pijn en recidieven is met een niveau verlaagd naar matig, vanwege
beperkingen in de review (onduidelijk wanneer en hoe de postoperatieve pijn is beoordeeld) en het relatief
geringe aantal patiënten in de studies.
De bewijskracht voor de uitkomstmaat postoperatieve bloedingen is met twee niveaus verlaagd naar laag,
vanwege beperkingen in de studieopzet (geen blindering, geen intention to treat in de studie van Verre) en
onverklaarde heterogeniteit van de resultaten (inconsistentie).
De bewijskracht voor de uitkomstmaat incontinentie is verlaagd met twee niveaus, vanwege beperkingen in de
studieopzet (geen blindering) en rapportage en het lage aantal patiënten (imprecisie).
De bewijskracht voor de uitkomstmaat nadelige gevolgen (complicaties) is met een niveau verlaagd, vanwege
gezien verschillen in de definities en aard van de gerapporteerde complicaties en verschillen in de termijn van
follow-up (extrapoleerbaarheid).
Pakravan vs. andere methode
Er zijn geen studies over de Pakravan methode die aan de selectiecriteria voldeden.

Zoeken en select eren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de
volgende wetenschappelijke vraagstelling:
Wat zijn de voordelige en nadelige effecten van klassieke hemorrhoïdectomie (CH) vs. gestapelde
hemoroidopexie (SH/PPH) vs. dopplergeleide ligatie van hemorroïdale arteriën vs. Pakravan vs.
rubberbandligatie (RBL) bij graad 3/4 hemorroïden?
Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte recidief/prolaps, bloedverlies, soiling, jeuk en pijn nadelige effecten van behandeling en
kwaliteit van leven voor de besluitvorming kritieke uitkomstmaten. De werkgroep achtte het aantal keer
behandelen en de patiënttevredenheid voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaten.
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Onder recidief (Engelse term recurrence) verstaat de werkgroep het terugkeren van de klachten (na een
klachtenvrije periode). Onder genezing (Engelse term cure) verstaat de werkgroep het verdwijnen van de
klachten na behandeling. De werkgroep beschrijft zowel de nadelige effecten als de complicaties. In de literatuur
wordt vaak geen onderscheid gemaakt tussen nadelige effecten en complicaties. Deze worden beiden onder de
uitkomstmaat nadelige gevolgen genoemd en waar mogelijk wordt beschreven waarvan sprake is. De
werkgroep definieerde niet a priori de overige genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in de studies
gebruikte definities.
Per uitkomstmaat: de werkgroep definieerde afwezigheid van klachten als een klinisch relevant verschil.

Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (OVID), Embase and Cochrane is met relevante zoektermen gezocht naar
systematische reviews en RCT’s, in het Nederlands of Engels, gepubliceerd na 1980 die een van de volgende
operatieve technieken vergeleken bij patiënten met graad 3 of 4 hemorroïden: PPH/SH, klassieke
hemorrhoïdectomie (open/gesloten), dopplergeleide ligatie, RBL, Ligasure en transanal haemorrhoidal
dearterailsation. De zoekverantwoording is weergegeven onder 'Zoekverantwoording' . De literatuurzoekactie
leverde 508 treffers op. In eerste instantie werden alleen systematische reviews over patiënten met graad 3 of 4
hemorroïden, met vergelijking van een van de benoemde technieken, met voldoende data presentatie
geselecteerd. Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 32 systematische reviews
voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst werden vervolgens 26 reviews geëxludeerd (zie het
exclusietabel bij deze uitgangsvraag) en zes systematische reviews geïncludeerd. Vervolgens werden nog 18
RCT’s geselecteerd die na de zoekdatum van de geselecteerde reviews werden gepubliceerd of die een
vergelijking maakten waarvoor geen systematische review beschikbaar was. Hiervan werden nog negen studies
na het lezen van de fulltext geëxludeerd (zie het exclusietabel bij deze uitgangsvraag).
Zes systematische reviews en 16 RCT’s zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De evidencetabellen hiervan en
beoordeling van individuele studiekwaliteit kunt u vinden onder ' Evidence tabellen' . Waar mogelijk werden de
resultaten gepoold, gebruik makend van reviewmanager (Cochrane).

Verant woording
Laatst beoordeeld : 17-07-2015
Laatst geautoriseerd : 17-07-2015
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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De beste behandeling voor getromboseerde hemorroïden
Uit gangsvraag
Wat is de beste behandeling voor getromboseerde hemorroïden?

Aanbeveling
Behandel patiënten met getromboseerde externe hemorroïden bij voorkeur in eerste instantie conservatief*.
Bij zeer pijnlijke getromboseerde externe hemorroïden kan een acute excisie van de getromboseerde externe
hemorroïd overwogen worden.
Bij getromboseerde externe hemorroïden heeft in dat geval een excisie de voorkeur boven incisie en exprimatie.
*Bijvoorbeeld door lokale medicamenteuze middelen, orale pijnstilling en laxantia.

Behandel patiënten met getromboseerde interne hemorroïden bij voorkeur conservatief*.
Bij getromboseerde interne hemorroïden wordt een acute hemorroïdectomie ontraden.
Bij gebrek aan literatuur kan incisie en exprimatie bij getromboseerde interne niet aanbevolen danwel afgeraden
worden.
*Bijvoorbeeld door lokale medicamenteuze middelen, orale pijnstilling en laxantia.

Overwegingen
Door een groot gebrek aan goede opgezette gerandomiseerde trials is aan de hand van de aanwezige literatuur
moeilijk te bepalen wat de beste behandeling is voor acute getromboseerde hemorroïden. De werkgroep
benadrukt dat alle gegeven conclusies een zeer lage bewijskracht hebben en dienen ook als zodanig
geïnterpreteerd worden.
Het onderscheid tussen acuut getromboseerde interne hemorroïden en externe hemorroïden is in praktijk soms
moeilijker te maken dan de literatuur doet vermoeden. In de literatuur is de terminologie niet altijd even duidelijk
en spreekt men bijvoorbeeld over “peri-anal trombosis”. Soms wordt er gesproken over externe hemorroïden,
waarbij vaak eigenlijk graad 3 of 4 “interne” hemorroïden worden bedoeld die vervolgens kunnen tromboseren.
Interpretatie van de al zeer spaarzame beschikbare literatuur is daarom zeer lastig. Het gemaakte onderscheid in
de literatuur tussen getromboseerde interne en externe hemorroïden zorgt ervoor dat de werkgroep
genoodzaakt is ook het advies te verdelen voor beide groepen apart. Vanwege gebrek aan beschrijving van een
combinatiebeeld in de huidige literatuur, kan er derhalve geen advies gegeven worden voor de behandeling van
patiënten met een dergelijk gecombineerd beeld.
De huidige literatuur laat een mogelijk voordeel zien ten aanzien van duur van klachten en kans op recidief in het
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voordeel van een acute excisie van de getromboseerde externe hemorroïd. Incisie en exprimatie van het stolsel
is in één gerandomiseerde studie onderzocht waarbij de pijnklachten significant langer aanwezig bleven
vergeleken met de excisie groep. In 18 van de 50 patiënten in de incisie en exprimatie-groep ontstond één dag
postoperatief een nieuw bloedstolsel. De werkgroep twijfelt echter over de kwaliteit van de genoemde studie.
Een vergelijkende studie waarbij beide groepen dezelfde conservatieve behandeling ondergingen maar waarbij
één van de twee groepen ook gelijktijdig met een incisie en exprimatie van een stolsel, indien mogelijk,
behandeld werden, ontbreekt.
In de studies worden over de bijwerkingen (op lange termijn) van een acute hemorroïdectomie (van acuut
getromboseerde interne hemorroïden), zoals soiling, stenose van de anodermis, uitblijvende wondgenezing/
ontstaan van recalcitrante fissura ani of zelf faecale incontinentie, geen uitspraak gedaan. In de literatuur zijn er
aanwijzingen dat het introduceren van faecale incontinentie op lange termijn zeker niet ondenkbeeldig is
(Lindsey, 2004). Ook is er in de studie van Allan significant meer letsels waargenomen (66%) van de interne
kringspier in de groep ‘acute hemorrhoïdectomie’. Mede vanwege het ontbreken van wetenschappelijk bewezen
voordelen is de werkgroep van mening dat er geen plaats is voor een acute (klassieke) hemorroïdectomie bij
getromboseerde interne hemorroïden. Voor de keuze van conservatieve therapie geeft de literatuur weinig
handvatten. De werkgroep is van mening dat lokale middelen, orale pijnstilling en laxantia kunnen worden
voorgeschreven (met als doel pijnstilling, vergemakkelijken van de stoelgang en relaxatie van de interne
sfincter).
De timing van een eventuele interventie is ook zeer lastig omdat als je in theorie heel vroeg intervenieert je zeer
waarschijnlijk over-behandelt. Aan de andere kant is bekend dat de klachten acuut het ernstigst zijn, zodat als je
later intervenieert je de patiënten die een interventie nodig gehad hebben al meerdere dagen conservatief hebt
behandeld (terwijl de ernst van die klachten juist op dat moment het heftigst zijn). Juist op het moment van
interveniëren zou de ernst van de klachten weleens sterk kunnen afnemen indien expectatief gebleven wordt,
zeker als patiënten ook niet dezelfde dag van presentatie geholpen kunnen worden. In de studie van Cavcic
wordt ook in de conservatieve arm een evidente reductie in pijnklachten na vier dagen waargenomen.
Niet ondenkbeeldig is dat in de vergelijkende studies de pijnscores mogelijk beïnvloed worden door de type
behandeling. Patiënten met getromboseerde hemorroïden hebben veel pijn en hopen dat daar wat aan gedaan
kan worden. Een conservatieve therapie wordt soms door patiënten als onbevredigend ervaren terwijl patiënten
die geopereerd worden zich mogelijk serieuzer genomen voelen worden. Dit effect zal deels onbewust zijn. Men
moet rekening houden dat de vermelde subjectieve pijnscores hierdoor beïnvloed zouden kunnen zijn en
daarmee de uitkomst van de studies.

Inleiding
De behandeling van patiënten met acute getromboseerde hemorroïden (zowel intern als extern) kan bestaan uit
conservatieve therapie (pijnstilling en het voorschrijven van laxantia), het verwijderen van het stolsel (incisie en
exprimatie) of een acute hemorroïdectomie.
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In de literatuur wordt in het algemeen een onderscheid gemaakt tussen getromboseerde interne hemorroïden
en getromboseerde externe hemorroïden. Bij intern getromboseerde hemorroïden is er sprake van een trombus
ter hoogte van de plexus hemorrhoïdalis superior en prolabeert vaak het getromboseerde hemorroïd buiten de
anus. Er is dan ook vaak oedeem van het anoderm en de plexus hemoroidales inferior. Bij getromboseerde
externe hemorroïden is er een trombus aanwezig in de plexus hemorrhoïdalis inferior, ook wel randvenen
genoemd of externe hemorroïden. In beide gevallen is er vaak sprake van ontstekingsverschijnselen, zoals pijn
en oedeem-vorming van het omliggende peri-anale weefsel.
In de huidige praktijk worden verschillende behandelingsstrategieën gebruikt. Conservatieve therapie (laxantia,
orale pijnstilling, lokale pijnstillende zalf) lijkt de gouden standaard. Daarnaast zijn er veel chirurgen die een
zichtbaar stolsel na een kleine incisie exprimeren. In het geval van getromboseerde interne hemorroïden is een
acute hemorroïdectomie een alternatief maar door veel chirurgen als obsoleet ervaren en door anderen
gereserveerd voor patiënten waar conservatieve therapie onvoldoende effect heeft. Indien er sprake is van een
getromboseerde externe hemorroïd, kan met naast het incideren en exprimatie van het trombus ook de externe
hemorroïd ‘en bloc’ reserceren inclusief de trombus (niet te verwarren met een klassieke hemorroïdectomie).
Zelden tot nooit wordt in Nederland een acute hemorroïdectomie van de getromboseerde interne of externe
hemorroïd als standaard behandeling gehanteerd. Het is echter onduidelijk welke behandeling voor deze
patiënten, wanneer men kijkt naar de reductie van pijn en tijdsduur van de klachten afgezet tegen mogelijk
nadelige gevolgen, optimaal is. Door het onderzoeken van de literatuur en beschrijven van de gevonden
resultaten over de verschillende behandelmethoden zal mogelijk meer inzicht ontstaan over de optimale
behandeling voor patiënten met acuut getromboseerde hemorroïden.

Conclusies
Getromboseerde interne hemorroïden
Er is onvoldoende bewijs of een acute hemorrhoïdectomie de pijnklachten meer reduceert
Zeer
danconservatieve behandeling bij getromboseerde interne hemorroïden.
laag
GRADE
Bronnen (Allan, 2006)

Zeer laag
GRADE

De uitkomstmaten recidief en patiënt tevredenheid werden niet onderzocht.

Bronnen (Allan, 2006)

Het is mogelijk dat acute hemorrhoïdectomie meer en ernstigere complicaties geeft dan een
Zeer
conservatieve behandeling bij patiënten met getromboseerde interne hemorroïden.
laag
GRADE
Bronnen (Allan, 2006)
Getromboseerde externe hemorroïden
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Zeer
laag
GRADE

Het is mogelijk dat acute excisie van de getromboseerde externe hemorroïd effectiever is in het
verminderen van pijn op de korte termijn ten opzichte van de incisie en exprimatie van het stolsel en
ten opzichte van een conservatieve behandeling bij patiënten met getromboseerde externe
hemorroïden.

Bronnen (Cavcic, 2001)

Zeer
laag
GRADE

Het is mogelijk dat acute excisie van de getromboseerde externe hemorroïd effectiever is in het
verminderen van de duur van de klachten ten opzichte van een conservatieve behandeling bij patiënten
met getromboseerde externe hemorroïden.

Bronnen (Greenspon, 2004)

Zeer
laag
GRADE

Het is mogelijk dat excisie van de getromboseerde externe hemorroïd effectiever is in het verminderen
het aantal recidieven ten opzichte van een conservatieve behandeling bij patiënten met
getromboseerde externe hemorroïden en incisie en exprimatie van hetr stolsel.

Bronnen (Cavcic, 2001; Greenspon, 2004)
Geen GRADE

Geen van de studies onderzocht de patiënt tevredenheid.

Er zijn te weinig gegevens beschikbaar om een conclusie te trekken over het aantal complicaties
(bloedingen) na incisie versus excisie van getromboseerde externe hemorroïden.
Zeer
Het is mogelijk dat incisie en exprimatie van het stolsel resulteren in meer bloedingen, maar minder
laag
hoofdpijn in vergelijking met conservatieve behandeling*.
GRADE

Bronnen (Cavcic, 2001)
* glyceryl trinitraat crème

Samenvat t ing lit erat uur
Getromboseerde interne hemorroïden
De RCT van Allan, (2006) vergeleek de effectiviteit van acute hemorrhoïdectomie met een conservatieve
behandeling voor acute pijnlijke geprolabeerde getromboseerde interne hemorroïden. Er werden 50 patiënten
gerandomiseerd in twee groepen van 25. De controle groep bestond voor 92% uit mannen tegenover 64% in
de interventiegroep. Echter was de uitval in deze studie aanzienlijk (tot 75% na 24 maanden).
Getromboseerde externe hemorroïden
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In de studie van Cavcic, (2001) werden patiënten met symptomatische getromboseerde externe hemorroïden
(later ook perianal thrombosis genoemd) geïncludeerd. De gerandomiseerde trial van Cavcic onderzocht drie
behandelingen met in elke groep 50 patiënten: incisie en digitale expressie trombus, excisie van de
getromboseerde (externe) hemorroïd of lokaal aanbrengen van 0,2% glyceryl trinitraat crème/zalf (driemaal
daags, voor vier dagen). De pijnscore werd gemeten voor de behandeling, direct na de behandeling en na vier
dagen, na een maand de tijdsduur tot herstel en na een jaar het aantal patiënten met een recidief.
De studie van Greenspon, (2004) onderzocht retrospectieve data van 231 patiënten met acute getromboseerde
externe hemorroïden. Hiervan hadden 112 een excisie (en zelden een incisie) van het getromboseerde vat
ondergaan en 119 een conservatieve behandeling, zoals dieetaanpassingen, laxeermiddelen, zitbaden, lokale
hygiëne adviezen en orale en lokale analgetica. De interventiegroep had op baseline significant meer
symptomen en vaker een geschiedenis van hemorroïden. De tijdsduur tot volledig herstel werd gemeten en de
proportie patiënten met een recidief getromboseerde hemorroïden waarvoor geen specifiek meetmoment werd
benoemd. Echter ook in deze studie was de uitval in deze studie aanzienlijk (tot 62% na mediane follow-up van
7,1 maand).
Getromboseerde interne hemorroïden
Pijn
Na hemorroïdectomie waren 16 patiënten, van totaal 20 patiënten (vijf loss-to-follow-up) versus acht patiënten
van totaal 14 patiënten (11 loss-to-follow-up) klachtenvrij. De loss-to-follow-up is hoog en er wordt geen
verklaring voor gegeven, wat de interpretatie van deze resultaten bemoeilijkt. Als gekeken wordt naar de
beschikbare resultaten (16 van 20 versus 8 van 14) dan worden geen significante verschillen gevonden. Wanneer
men echter een worst case analyse zou doen, waarbij verondersteld wordt dat alle patiënten die niet
beschikbaar waren voor follow-up niet genezen zijn (en wellicht elders behandeling hebben gezocht) wordt er
een significante verbetering gezien na hemorroïdectomie (16 van 25 versus 8 versus 28 (p=0,03). Een best-case
scenario waarin er van uit wordt gegaan dat alle patiënten die niet beschikbaar waren voor follow-up genezen
zijn toont geen significante verschillen (21/25 versus 19/25). Het is dus moeilijk een conclusie te trekken op basis
van deze getallen.
Er werden geen pijn scores gemeten.

Recidief
Recidieven werden in de studie van Allan niet gerapporteerd.
Patiënttevredenheid
De patiënttevredenheid werd in de studie van Allan niet gerapporteerd.
Complicaties
In de RCT van Allan waren er vijf complicaties gemeld in de operatieve groep en vier in de groep met
conservatieve behandeling, waarvan twee complicaties een verzoek tot behandeling met hemorroïdectomie
omvatte. De twee verzoeken tot behandeling met hemorrhoïdectomie worden door de werkgroep niet
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gedefinieerd als complicatie. Indien de gehanteerde definitie gebruikt word zijn er in de operatieve groep vijf en
conservatief behandelde groep twee complicaties. De verschillen waren niet significant of er was niet getoetst
tussen de groepen.
De bewijskracht van de evidence is voor alle uitkomsten met drie niveaus verlaagd, vanwege de sterke
beperkingen van de onderzoeksopzet. De interventie en beoordeling was niet geblindeerd terwijl de
uitkomstenmaten pijn en complicaties subjectief zijn. Daarnaast is het niveau van bewijs verlaagd vanwege het
geringe aantal studies en waarnemingen (imprecisie).
Getromboseerde externe hemorroïden
Pijn
De studie van Cavcic toonde aan dat pijn gemeten met een VAS-score gemeten na vier dagen afwezig was in
de excisiegroep en het hoogst (mediaan van 20 mm op de VAS schaal) voor de incisie en exprimatiegroep. De
pijnscore was significant lager in de excisie groep dan in beide andere behandelgroepen (p<0,01). In andere
studies werd geen pijn gemeten.
De duur van de klachten (aanwezigheid van symptomen, niet verder gedefinieerd) werd in alle studies gemeten
als het moment waarop de klachten verdwenen waren. De studie van Greenspon laat zien dat patiënten die een
excisie groep significant sneller klachtenvrij zijn dan na een conservatieve behandeling (3,4 vs. 24 dagen).

Recidief
Een recidief van getromboseerde hemorroïden kwam in de studies van Cavcic en Greenspon significant minder
voor na een chirurgische interventie ten opzichte van een conservatieve behandeling. Excisie van de
getromboseerde externe hemorroïd deed het zowel in de studie van Cavcic als van Greenspon significant beter
dan de overige behandelingen. Cavcic vond na 1 jaar een recidief bij 5% in de excisiegroep (excisie versus
conservatief p=0.034), bij 24.4% in de incisie- en exprimatiegroep (incisie versus conservatief p>0.72) en bij
21% na lokale behandeling (p<0,05). Greenspon rapporteerde een recidief na excisie bij 6,3% van de patiënten
ten opzichte van 25,4% in de conservatieve behandelgroep (p<0,0001).
Patiënttevredenheid
Geen van de studies onderzocht de patiënttevredenheid na beide ingrepen.
Complicaties
Cavcic rapporteerde in de incisiegroep een totaal van zes bloedingen (uit het operatiegebied binnen zes uur na
operatie, gestopt met electrocoagulatie), in de excisiegroep één bloeding en 18 complicaties in conservatieve
behandeling (hoofdpijn n=18).
De bewijskracht van de evidence is voor alle uitkomsten met drie niveaus verlaagd, vanwege de sterke
beperkingen van de onderzoeksopzet. De interventie en beoordeling was niet geblindeerd terwijl de
uitkomstenmaten pijn en complicaties subjectief zijn. Daarnaast is het niveau van bewijs verlaagd vanwege het
geringe aantal studies en waarnemingen (imprecisie).

Zoeken en select eren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de
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volgende wetenschappelijke vraagstelling:
Wat zijn de voordelige en nadelige effecten van het verwijderen van een stolsel versus hemorrhoïdectomie
versus conservatieve behandeling van patiënten met getromboseerde hemorroïden (intern en extern)?
Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte reductie van de duur en/of ernst van pijnklachten, het optreden van een recidief voor de
besluitvorming kritieke uitkomstmaten en patiënttevredenheid en complicaties voor de besluitvorming
belangrijke uitkomstmaten.
De werkgroep definieerde de uitkomstmaten als volgt:
duur pijnklachten; uitgedrukt in dagen;
ernst pijnklachten; uitgedrukt in VAS-score (of vergelijkbaar scorings systeem).

Zoeken en selecteren (Methode)
In de periode 1980 tot 30 maart 2014 werd in de databases Medline (OVID), Embase en in de Cochrane library
gezocht naar systematische reviews, RCT’s, CCT’s en vergelijkend cohortonderzoek met relevante zoektermen.
De zoekverantwoording is weergegeven onder ' Zoekverantwoording' . De literatuurzoekactie leverde 140
treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: studies waarin een invasieve
behandeling (incisie en drainage, exprimatie of hemorrhoïdectomie) werd vergeleken met een conservatieve
behandeling met voldoende data en details beschikbaar voor patiënten met acute getromboseerde
hemorroïden waarbij tenminste één van de gedefinieerde uitkomsten werd gemeten. Op basis van titel en
abstract werden in eerste instantie 11 studies voorgeselecteerd. De zoekactie leverde na raadpleging van de
volledige tekst vier relevante studies op: één systematische review, twee RCT’s en een retrospectieve cohort
studie. De review werd uiteindelijk alsnog geëxcludeerd vanwege de beperkte rapportage, de afwezigheid van
een risk of bias assessment en omdat twee van vier geïncludeerde studies in de review niet relevant waren voor
deze uitgangsvraag (niet-vergelijkend cohort, vergelijking van twee conservatieve behandelstrategieën). De twee
studies wel relevant voor deze uitgangsvraag waren al geïncludeerd vanuit de zoekactie, onafhankelijk van de
review. De definitieve selectie bestond daarom uit drie studies.
Drie onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De evidencetabellen hiervan en beoordeling van
individuele studiekwaliteit kunt u vinden onder ' Evidence tabellen'.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 17-07-2015
Laatst geautoriseerd : 17-07-2015
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.

Referent ies
Allan A, Samad AJ, Mellon A, et al. Prospective randomised study of urgent haemorrhoidectomy compared with nonoperative treatment in the management of prolapsed thrombosed internal haemorrhoids. Colorectal Dis, 2006.
Cavcic J, Turcic J, Martinac P, et al. Comparison of topically applied 0.2% glyceryl trinitrate ointment, incision and excision
in the treatment of perianal thrombosis. Digestive & Liver Disease 2001;33(4):335-40.
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Greenspon J, Williams SB, Young HA, et al. Thrombosed external hemorrhoids: outcome after conservative or surgical
management. Diseases of the Colon & Rectum 2004;47(9):1493-8.
Lindsey I, Jones OM, Smilgin-Humphreys MM, et al. Patterns of fecal incontinence after anal surgery. Dis Colon Rectum
2004;47(10):1643-9.
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Profylactische behandeling na getromboseerde hemorrhoïden
Uit gangsvraag
Is profylactische behandeling zinvol na doorgemaakte getromboseerde hemorrhoïden?

Aanbeveling
Behandel patiënten na getromboseerd hemorroïd bij voorkeur conservatief, geef het advies om persen te
mijden en de ontlasting soepel te houden door middel van dieetmaatregelen en voldoende vocht-intake. Schrijf,
als dat onvoldoende is, laxantia voor.
Bij symptomatische hemorroïden behandeling volgens hoofdstuk “Behandel algoritme symptomatische
hemorroïden”.
Bij uitdrukkelijke behandelwens van de patiënt ter voorkoming van recidief, kan een minimaal invasieve
behandeling (bij voorkeur rubberbandligatie) worden overwogen. Complicaties van de ingreep en gebrek aan
wetenschappelijke onderbouwing dienen met de patiënt te worden besproken.
Het uitvoeren van een hemorroïdectomie of transanale gestapelde hemorroïdopexie als profylactische
behandeling van getromboseerde hemorroïden wordt ontraden. De kans op complicaties lijken disproportioneel
te zijn ten op zicht van het beoogde, wetenschappelijk niet bewezen doel van de ingreep.

Overwegingen
In het algemeen wordt er aangenomen dat het optreden van een getromboseerde hemorroïd veroorzaakt
wordt door stasis van het bloed in de plexus heamorrhoïdalis superior (interne getromboseerde hemorroïd) of
plexus haemorrhoïdalis inferior (externe getromboseerde hemorroïd). Geredeneerd wordt dat de stasis op zijn
beurt weer veroorzaakt wordt door het uitzetten van de hemorroïdale plexus door verhoogde druk tijdens
persen gecombineerd met de pre-existente aanwezige hemorroïdaal prolaps. Wanneer een trombus zich
manifesteert dan kan dit gepaard gaan door heftige pijnklachten en een vaak oedemateuse zwelling van het
omliggende weefsel.
Indien een patiënt een getromboseerde hemorroïd heeft doorgemaakt welke conservatief is behandeld zullen
de pijnklachten en zwelling ongeveer na drie weken duidelijk verminderen (Chan, 2013). Als er geen restklachten
meer aanwezig zijn waarvoor een patiënt behandeld zou moeten worden dan is een terechte vraag van de
patiënt of er maatregelen genomen moeten worden om een recidief te voorkomen. Er kan dan een advies
gegeven worden om persen te mijden en de ontlasting soepel te houden door middel van dieetmaatregelen en
voldoende vocht-intake. Als dat onvoldoende is om het persen te mijden kan de patiënt laxantia
voorgeschreven worden.
Het lijkt logisch dat, indien aangenomen wordt dat de uitzetting van de hemorroïdale plexus verantwoordelijk is
voor het ontstaan van de trombus, een chirurgische interventie zoals een rubber band ligatie waarbij het
uitzetten/ prolaps van de plexus wordt tegengegaan door de liftende werking van de behandeling bij zou
kunnen dragen aan het voorkomen van een dergelijk “event”. Er ontbreekt echter een wetenschappelijke basis
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om dit aan te nemen. Studies om deze hypothesis te testen zijn niet verricht waarschijnlijk mede omdat er grote
aantallen patiënten geïncludeerd zouden moeten worden en de follow-up erg lang zal moeten zijn om een
significant verschil te kunnen aantonen.
De commissie is van mening dat bij een uitdrukkelijke behandel-wens van de patiënt anders dan eerder
genoemde conservatieve maatregelen een interventie ter vermindering van het hemorroïdaal prolaps
overwogen kan worden. Dat wil zeggen een rubber band ligatie, sclerocompressie, laserbehandeling of
Pakravan. Hierbij dient met de patiënt besproken te worden wat de mogelijke complicaties zijn van een
dergelijke ingreep, inclusief de meer ernstige complicaties in extreem zeldzame gevallen. Tevens zal met de
patiënt besproken dienen te worden dat er geen wetenschappelijk bewijs bestaat voor het beoogde effect van
de behandeling De commissie is van mening dat een behandeling met een gestapelde mucosectomie of een
klassieke 3-pijler hemorrhoïdectomie als profylaxe niet geïndiceerd zijn. Deze behandelingen lijken
disproportioneel te zijn als het gaat om het te bereiken doel afgezet met de kans op complicaties en/of
peroperatieve pijnklachten.
Wanneer de klachten van een getromboseerde hemorroïdectomie verdwenen zijn maar patiënten wel klachten
heeft passend bij symptomatische hemorroïden en wanneer er dan bij lichamelijk onderzoek sprake is van een
hemorroïdaal-prolaps dan is een behandeling natuurlijk wel aangewezen. In dit geval refereren wij naar de
module 'Behandel algoritme symptomatische hemorroïden' .

Inleiding
Patiënten willen eventueel een profylactische behandeling nadat zij een episode met getromboseerde
hemorroïden hebben doorgemaakt. Deze profylactische behandeling kan bestaan uit behandelingen die ook
gebruik worden voor symptomatische hemorroïden (anders dan trombose), te weten conservatieve therapie
(laxantia, dieet maatregelen), rubber band ligatie, transanale mucosectomie (PPH/ EEA), Hemorhoidal Arterial
Ligation (HAL), Hemorrhoïdopexie volgens Pakravan, laserbehandeling, hemorrhoïdectomie. In de huidige
praktijk wordt profylactische behandeling wisselend ingezet. Het is onduidelijk of een dergelijke therapie of
interventie effectief is in het voorkomen van recidieven.

Conclusies
Geen
Er werden geen studies van voldoende kwaliteit gevonden die de profylactische behandeling na
GRADE doorgemaakte getromboseerde hemorrhoïden onderzochten.

Zoeken en select eren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is een systematische literatuuranalyse verricht naar de volgende
wetenschappelijke vraagstelling(en):
Wat zijn de effecten van profylactische chirurgische behandeling van patiënten na acuut doorgemaakt
getromboseerd hemorroïd ten opzichte van conservatieve behandeling (geen behandeling, dieetadvies) op het
optreden van recidief getromboseerde hemorroïden?
Relevante uitkomstmaten

P DF aangemaakt op 09-10-2020

64/151

P roctologie

De werkgroep achtte het optreden van een recidief een voor de besluitvorming kritieke uitkomstmaat. De
werkgroep definieerde de uitkomstmaat recidief als het aantal maanden/jaren tot het optreden van een recidief.
In de databases Medline (OVID), Embase and Cochrane is met relevante zoektermen gezocht naar RCT’s en
vergelijkende studies die chirurgische behandeling vergeleken met conservatieve behandeling voor patiënten die
eerder een getromboseerd hemorroïd hebben doorgemaakt. De zoekverantwoording is weergegeven onder
'Zoekverantwoording' (vraag 3 en 4 gecombineerd). De gecombineerde literatuurzoekactie voor
getromboseerd haemorrhoïden en eerder doorgemaakte getromboseerde haemorrhoïden leverde 140 treffers
op. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: RCT of vergelijkend onderzoek,
patiënten na doorgemaakt getromboseerd haemorrhoïden. Op basis van titel en abstract werden echter geen
studies geselecteerd.
Er werden geen studies gevonden die geschikt zijn voor opname in de literatuuranalyse. Deze vraag wordt
daarom beantwoord op basis van expert opinion.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 17-07-2015
Laatst geautoriseerd : 17-07-2015
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.

Referent ies
Chan KK, Arthur JD. External haemorrhoidal thrombosis: evidence for current management. Tech Coloproctol.
2013;17(1):21-5.
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Behandeling peri-anale fistel en (recidief) abces
Een perianale fistel is een veel voorkomende aandoening van het perianale gebied. Het doel van de chirurgische
behandeling van perianale fistels is de klachten te verhelpen op een dusdanige wijze dat de kans op recidief zo
laag mogelijk is, zonder daarbij door overmatige schade aan het sphincterapparaat, incontinentie te
veroorzaken. Over het algemeen is de theorie geaccepteerd dat het grootste deel van de perianale fistels van
cryptoglandulaire oorsprong zijn. Deze theorie werd halverwege de vorige eeuw gesuggereerd door
Eisenhammer (1958) en later bevestigd door Parks (1961). Vermeldenswaardig is dat Goligher et al., (1967) in
een eendere studie de resultaten niet kon bevestigen. Cryptoglandulaire fistels zouden ontstaan vanuit
geïnfecteerde en geabcedeerde klieren die gelegen zijn tussen de anale sfincters. De aanwezigheid van deze
klieren werd fraai geïllustreerd door Seow-Choen (1994). Wij gaan in deze richtlijn vooralsnog uit van de
cryptoglandulaire genese van perianale fistels en ons beperken tot de behandeling van fistels van
cryptoglandulaire oorsprong.
Classificatie
In 1976 beschreef sir Alan Parks, zijn beroemde classificatie van perianale fistels. Deze anatomische classificatie
van perianale fistels is gebaseerd op het verloop van de fistel ten opzichte van de externe sfincter en wordt nog
steeds veel gebruikt. Parks beschrijft vier typen fistels: intersfincterisch, transsfincterisch, suprasfincterisch en
extrasfincterisch. Door ontwikkelingen in de chirurgische behandeling van fistels worden de transsfincterische
fistels tegenwoordig meestal verdeeld in laagverlopende transsfincterische en hoogverlopende
transsfincterische fistels. Lage fistels worden gedefinieerd als fistels die door het onderste één derde deel van
de externe sfincter verlopen. Hoge fistels worden gedefinieerd als fistels waarbij de fistelgang door het
bovenste twee derde deel van de externe sfincter verloopt. Supra- en extrasphincterische fistels zijn zeldzame
entiteiten waarvan de behandeling in deze richtlijn buiten beschouwing gelaten wordt (Marks, 1977; Vasilevsky,
1985). Vanwege het gemak van deze classificatie alsmede het wijd verbreide wereldwijde gebruik ervan,
classificeren wij in deze richtlijn fistels volgens Parks.
Epidemiologie
De meeste patiënten met een perianale fistel zijn tussen de 30 en de 50 jaar oud. Perianale fistels zijn zeldzaam
bij patiënten jonger dan 20 en ouder dan 60 jaar (Vasilevsky, 1985). Mannen hebben twee- tot vijfmaal vaker
een perianale fistel dan vrouwen (Marks, 1977; Shouler 1986). Waarschijnlijk komt dit door de aanwezigheid van
een grotere hoeveelheid anale klieren bij mannen dan bij vrouwen (Seow-Choen, 1994). In de Verenigde Staten
is de incidentie van perianale fistels ongeveer 12 per 100000 bij de mannelijke- en 6 per 100000 bij de
vrouwelijke populatie (Sainio 1984). In Nederland worden ongeveer 2850 patiënten in Nederlandse ziekenhuizen
operatief behandeld vanwege een perianale fistel. Van deze patiënten is 71% man (Prismant, 2001).
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Gelijktijdige behandeling abces en fistel
Uit gangsvraag
Is bij de behandeling van een abces gelijktijdige behandeling van een fistel wenselijk?

Aanbeveling
Gelijktijdige fistulotomie kan overwogen worden indien bij incisie en drainage van een perianaal abces, een
intersfincterische of subcutane fistel worden gezien. Ervaring van de operateur is hierbij een voorwaarde.
Indien er een transsfincterische fistel bestaat, of indien er onduidelijkheid over bestaat, wordt een fistulotomie
afgeraden.
Bij een acute drainage van een perianaal abces wordt ontraden een seton achter te laten.
Bij een acute drainage van een recidiverend abces of abces bij een reeds langer bestaande fistel kan (indien
gekozen wordt geen fistulotomie uit te voeren) wel overwogen worden een seton achter te laten.
Het is niet nodig de gedraineerde abcesholte op te vullen met een gaas.
Zie ook het stroomdiagram bij de aanverwante producten van deze module.

Overwegingen
De rol van fistulotomie ten tijde van incisie en drainage van een perianaal abces is een controversieel punt. In
Nederland is de besluitvorming hieromtrent sterk beïnvloed door de onderzoeken van Schouten en van
Vroonhoven in de 80-er jaren. Zij vonden dat meer dan de helft van de patiënten na drainage van het abces
(dus zonder fistulotomie) geen fistel, of recidief abces kreeg. Zij vonden geen significante verschillen in fecale
continentie tussen de beide groepen (Schouten 1991).
Malik voerde een meta-analyse uit waarin zes studies geïncludeerd werden met in totaal 474 patiënten. Deze
meta-analyse liet zien dat het risico op recidiveren of persisteren van een abces of fistel significant afneemt
wanneer gelijktijdig met incisie en drainage van het abces een fistulotomie uitgevoerd wordt (RR=0,13, 95% CI
of RR= 0,07-0,24). Anderzijds lijkt het risico op incontinentie hoger na incisie en drainage mét fistulotomie ten
opzichte van incisie en drainage alleen (RR 3,06 (95% BI: 0,7 tot 13,45). Postoperatieve incontinentie wordt vaker
gezien na fistulotomie van transsfincterische fistel, met name hoogverlopende transsfincterische fistels,
vergeleken met submucosale fistels (Merrie 2004). De duur van de wondgenezing is in slechts twee studies
onderzocht. Deze studies lieten tegengestelde resultaten zien. Door grote statistische heterogeniteit is het niet
mogelijk om hierover een conclusie te trekken.
Er kleven een aantal bezwaren aan het gelijktijdig uitvoeren van een fistulotomie. In de meeste ziekenhuizen is
het niet gebruikelijk bij de abcesdrainage te zoeken naar een inwendige opening. Vanwege de actieve ontsteking
is het mogelijk een inwendige opening vermoed wordt op een onjuiste plaats. Hierbij kan een fausse-route
gecreëerd worden. Ervaring van de operateur is hierbijis een vereiste. Dit argument is ook van toepassing op de
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inschatting over de hoeveelheid sfincter die gekliefd zou moeten worden. Deze inschatting is, naar de mening
van de werkgroep, niet altijd eenvoudig . Daarom dient terughoudendheid betracht te worden. Daarnaast zal
een deel van de fistels aanwezig tijdens incisie en drainage van een perianaal abces ook zonder fistulotomie
spontaan genezen. Wanneer bij elke fistel een fistulotomie zal worden verricht zal dus een deel van de patiënten
onnodig behandeld worden (Ommer 1999, Hamalainen 1998, Rizzo 2010).
Bij het afwegen of een fistulotomie bij incisie en drainage van een abces moet worden toegepast moet een
afweging worden gemaakt van de mogelijk voordelen en nadelen. De werkgroep is van mening dat indien
tijdens incisie en drainage van een perianaal abces een subcutaan of intersfincterisch verlopende fistel wordt
gezien overwogen kan worden om deze te klieven. Ervaring van de operateur is hierbij een vereiste. Wanneer
deze fistel echter transsfincterisch verloopt, of indien hierover onzekerheid bestaat, zijn de risico’s op het
ontstaan van fausse-route en het optreden van incontinentie hoger. Daarom wordt geadviseerd de fistel in deze
gevallen ongemoeid te laten en bij persisteren van de fistel deze in tweede instantie te behandelen.
Gebruik van setons in de acute situatie
Indien besloten wordt de aanwezige fistel niet te behandelen door middel van een fistulotomie dient er in ieder
geval géén seton achtergelaten te worden, aangezien spontaan herstel hierdoor uitgesloten is. Het fisteltraject is
dan immers vanaf dat moment gedefinieerd en zal nooit spontaan sluiten. Door het achterlaten van een seton in
de acute situatie is de patiënt van een tweede ingreep teneinde de perianale fistel te doen genezen verzekerd.
Indien geen seton wordt achtergelaten en alleen een adequate drainage wordt uitgevoerd is de kans op een
volgende ingreep ongeveer veel kleiner is (Schouten 1991, Ommer 1999, Hamalainen 1998, Rizzo 2010).
In het geval van een recidiverend abces of abces bij een reeds langer bestaande fistel ligt dit genuanceerder. De
fistel heeft in dat geval inmiddels al aangetoond niet spontaan te verdwijnen. Derhalve lijkt in dat geval een
poging tot definitieve behandeling (fistulotomie) meer gerechtvaardigd. Indien de fistel transsfincterisch
verloopt, of indien hierover onzekerheid bestaat, kan eventueel in deze situatie wél een seton achtergelaten
worden. Te allen tijde dient men zich echter bewust te zijn van het risico op het creëren van een fausse-route bij
het sonderen van het fistelkanaal. Deze seton dient meerdere doelen; de inwendige opening kan bij de volgende
ingreep met zekerheid gevonden worden, de acute ontsteking (inflammatie) kan afnemen en er kan met meer
zekerheid duidelijkheid verkregen worden over het deel van de externe anale sphincter dat bij een eventuele
fistulotomie gekliefd zou moeten worden. Hiertoe kan een MRI of endo-echo verricht worden waar doorgaans
de seton duidelijk herkenbaar is. Tevens voorkomt de aanwezigheid van de seton doorgaans nieuwe recidieven
van het perianale abces.
Wondverzorging
Na incisie en drainage van een perianaal abces is het van oudsher gebruikelijk de gedraineerde abcesholte te op
te vullen met een gaas. Een tweetal gerandomiseerde studies laat echter zien dat het opvullen met een gaas
géén invloed uitoefent op de duur van de genezing of de incidentie van perianale fistels na de abcesdrainage.
Daarbij heeft de patiënt mogelijk wel pijn door frequent verschonen van de gazen (Tonkin 2004, Perera 2014).
Omdat frequent thuiszorg ingeschakeld moet worden voor deze handelingen brengt dit tevens (onnodige)
kosten met zich mee. De werkgroep is daarom van mening dat het opvullen met een gaas van de abcesholte
achterwegen gelaten dient te worden.
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Inleiding
Een perianale fistel is een veel voorkomende aandoening van het perianale gebied. Het doel van de chirurgische
behandeling van perianale fistels is de klachten te verhelpen op een dusdanige wijze dat de kans op recidief zo
laag mogelijk is, zonder daarbij door overmatige schade aan het sphincterapparaat, incontinentie te
veroorzaken. Over het algemeen is de theorie geaccepteerd dat het grootste deel van de perianale fistels van
cryptoglandulaire oorsprong zijn. Deze theorie werd halverwege de vorige eeuw gesuggereerd door
Eisenhammer (1958) en later bevestigd door Parks (1961). Vermeldenswaardig is dat Goligher et al., (1967) in
een eendere studie de resultaten niet kon bevestigen. Cryptoglandulaire fistels zouden ontstaan vanuit
geïnfecteerde en geabcedeerde klieren die gelegen zijn tussen de anale sfincters. De aanwezigheid van deze
klieren werd fraai geïllustreerd door Seow-Choen (1994). Wij gaan in deze richtlijn vooralsnog uit van de
cryptoglandulaire genese van perianale fistels en ons beperken tot de behandeling van fistels van
cryptoglandulaire oorsprong.
Classificatie
In 1976 beschreef sir Alan Parks, zijn beroemde classificatie van perianale fistels. Deze anatomische classificatie
van perianale fistels is gebaseerd op het verloop van de fistel ten opzichte van de externe sfincter en wordt nog
steeds veel gebruikt. Parks beschrijft vier typen fistels: intersfincterisch, transsfincterisch, suprasfincterisch en
extrasfincterisch. Door ontwikkelingen in de chirurgische behandeling van fistels worden de transsfincterische
fistels tegenwoordig meestal verdeeld in laagverlopende transsfincterische en hoogverlopende
transsfincterische fistels. Lage fistels worden gedefinieerd als fistels die door het onderste één derde deel van
de externe sfincter verlopen. Hoge fistels worden gedefinieerd als fistels waarbij de fistelgang door het
bovenste twee derde deel van de externe sfincter verloopt. Supra- en extrasphincterische fistels zijn zeldzame
entiteiten waarvan de behandeling in deze richtlijn buiten beschouwing gelaten wordt (Marks, 1977; Vasilevsky,
1985). Vanwege het gemak van deze classificatie alsmede het wijd verbreide wereldwijde gebruik ervan,
classificeren wij in deze richtlijn fistels volgens Parks.
Epidemiologie
De meeste patiënten met een perianale fistel zijn tussen de 30 en de 50 jaar oud. Perianale fistels zijn zeldzaam
bij patiënten jonger dan 20 en ouder dan 60 jaar (Vasilevsky, 1985). Mannen hebben twee- tot vijfmaal vaker
een perianale fistel dan vrouwen (Marks, 1977; Shouler 1986). Waarschijnlijk komt dit door de aanwezigheid van
een grotere hoeveelheid anale klieren bij mannen dan bij vrouwen (Seow-Choen, 1994). In de Verenigde Staten
is de incidentie van perianale fistels ongeveer 12 per 100000 bij de mannelijke- en 6 per 100000 bij de
vrouwelijke populatie (Sainio 1984). In Nederland worden ongeveer 2850 patiënten in Nederlandse ziekenhuizen
operatief behandeld vanwege een perianale fistel. Van deze patiënten is 71% man (Prismant, 2001).
Perianale abcessen zijn een veelvoorkomend chirurgisch probleem. Over het algemeen wordt er vanuit gegaan
dat perianale abcessen het gevolg zijn van een infectie van de anale klieren (Eisenhammer, 1958; Parks, 1961;
Quah 2006). Deze klieren zijn gelegen op het niveau van de linea dentata in de crypten van Morgagni en
penetreren de interne anale sfincter tot in het intersfincterische vlak. In geval van obstructie van de klier treed
stase op, wat kan leiden tot het ontstaan van een intersfincterisch abces. Vanuit hier kan dit abces zich via het
intersfincterische vlak naar caudaal uitbreiden. Daarnaast is het mogelijk dat het abces de uitwendige anale
sfincter penetreert en zich uitbreidt in het ischioanale vlak.
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Perianale abcessen worden beschouwd al het acute gevolg van geïnfecteerde anale klieren, terwijl perianale
fistels worden beschouwd als het chronische gevolg ervan.
Aangezien een omvangrijk deel van de perianale fistels gevolg zijn van een acuut perianaal abces wordt nogal
eens gepropageerd om bij de acute presentatie van het abces een definitieve behandeling uit te voeren van de
(eventuele) verbinding van het abces met het anale kanaal. Een dergelijke ingreep zou een toekomstige perianale
fistel en/of recidiverende abcedering voorkomen. Een belangrijk nadeel van deze benadering is dat bij een groot
deel van de patiënten die een acute abcesdrainage ondergaat, geen fistel of recidief abces optreedt. Bij deze
patiënten is dan dus een fistulotomie met bijkomende sfincterschade en potentiele verminderde continentie
voor niets toegebracht.
Het is in de huidige situatie onduidelijk wat de voorkeur heeft bij de behandeling van patiënten een perianaal
abces: enkel drainage of drainage en gelijktijdige chirurgische ingreep voor de (eventuele) verbinding met het
anale kanaal.

Conclusies

Het is waarschijnlijk dat het risico op recidiveren, aanhouden van perianaal abces/fistel of de noodzaak
tot herhaalde chirurgie kleiner is na incisie en drainage mét directe chirurgische behandeling van de
Matig fistel ten opzichte van alleen incisie en drainage van het abces (verlaging van 87% (95% BI: 76 tot
GRADE 93%).

Bronnen (Malik, 2010)

Laag
GRADE

Er zijn aanwijzingen dat het risico op incontinentie gemiddeld hoger is na incisie mét directe
chirurgische behandeling van de fistel ten opzichte van incisie en drainage van het abces alleen (RR
3,06 (95% BI: 0,7 tot 13,45).

Bronnen (Malik, 2010)
Het is mogelijk dat wondgenezing langer duurt na incisie mét directe chirurgische behandeling van de
Zeer
fistel ten opzichte van incisie en drainage van het abces alleen.
laag
GRADE
Bronnen (Malik, 2010)
De uitkomsten postoperatieve pijn en kwaliteit van leven werd door geen van de in de review geïncludeerde
studies beschreven. De uitkomsten patiënttevredenheid en postoperatieve pijn (VAS) werden niet in de review
beschreven.

Samenvat t ing lit erat uur
De systematische review van Malik onderzocht de risico’s en voordelen van primaire fistel chirurgie tijdens
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drainage van een perianaal abces, ten opzichte van alleen drainage van een perianaal abces. De review zocht
naar studies gepubliceerd tussen 1966 en oktober 2008. Er zijn zes RCT’s opgenomen in de review, die
gezamenlijk 479 patiënten includeren. De RCT’s zijn gepubliceerd tussen 1987 en 2003. De methodologische
kwaliteit is enkel beoordeeld op de blindering van de toewijzing, randomisatie procedure en blindering van de
effectbeoordelaar. Alle studies hebben matig tot ernstige tekortkomingen in de studieopzet die leiden tot een
hoog risico op bias. De vergelijkingen zijn heterogeen. Fistulotomie werd uitgevoerd als behandeling op zich
zelf, drie dagen na drainage, gelijktijdig met drainage (n=2), of gelijktijdig met drainage en bovendien
gecombineerd met sfincterotomie. Daarnaast werd drainage ook gelijktijdig uitgevoerd met fistel behandeling.
De uitkomsten voorkomen van een recidief, persistentie of her-operatie, incontinentie en wondgenezing zijn
onderzocht.
Recidiveren
Het risico op het recidiveren of aanhouden van een perianaal abces/fistel of herhaling van chirurgie voor fistel of
abces werd als één uitkomstmaat in zes studies onderzocht. In totaal hadden negen patiënten (3,7%) na
chirurgie versus 73 patiënten (31,6%) na enkel drainage een recidief. Het relatieve risico (RR) voor deze uitkomst
was 0,13 (95% BI: 0,07 tot 0,24). Dit betekent dat het relatieve risico op het recidiveren of aanhouden van een
perianaal abces/fistel of een her-operatie gemiddeld met 87% wordt verlaagd door incisie met fistel chirurgie
ten opzichte van incisie en drainage (Relatief Risico Reductie: 87% met 95% BI: 76 tot 93%).
Incontinentie
Incontinentie werd onderzocht in vijf studies waarbij in één studie geen van de studiedeelnemers incontinentie
had en zodoende niet meewoog in de analyse. In totaal hadden 27 patiënten (13,4%) na chirurgie versus zeven
patiënten (3,5%) na drainage last van incontinentie. Het gepoolde RR voor incontinentie na incisie met fistel
chirurgie ten opzichte van incisie en drainage was 3,06 (95% BI: 0,7 tot 13,45). Dit betekent dat het risico op
incontinentie 3,06 keer zo groot is na incisie met fistel chirurgie ten opzichte van incisie en drainage, waarvan het
ware RR met 95% zekerheid tussen de 0,7 en 13,45 zal liggen is dus niet significant.
Duur wondgenezing
Duur van wondgenezing werd onderzocht in twee studies. In de studie van Hebjorn was het gemiddelde aantal
dagen van wondgenezing 26±5,5 na chirurgie versus 18±10,75. In de studie van Ho waren dit 44,1±3,91 versus
50,4±3,17 dagen respectievelijk. Het gemiddelde verschil in wondgenezing was 0,61 dagen (95% BI: -13,40 tot
14,61) langer na incisie met fistel chirurgie ten opzichte van incisie en drainage. De resultaten waren zeer
heterogeen (I2: 96%).
Overige uitkomstmaten
De uitkomsten postoperatieve pijn en kwaliteit van leven werd door geen van de in de review geïncludeerde
studies beschreven. De uitkomsten patiënttevredenheid en postoperatieve pijn (VAS) werden niet in de review
beschreven.
Voor de uitkomst op recidiveren was voldoende homogene evidence die een significant resultaat liet zien.
Vanwege enkele methodologische tekortkomingen in de onderliggende studies is de bewijskracht met een
niveau gedowngrade, waardoor de conclusie uitkwam om matige bewijskracht.
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Voor de uitkomst op incontinentie werd twee niveaus gedowngrade vanwege methodologische tekortkomingen
en imprecisie. Hierdoor kwam de bewijskracht uit op laag bewijs.
Voor de uitkomst op wondgenezing werd gedowngrade voor enkele methodologische tekortkomingen,
inconsistentie (I2: 96%) en twee niveaus voor de lage precisie (95% BI: -13,40 tot 14,61).

Zoeken en select eren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de
volgende wetenschappelijke vraagstelling(en):
Wat is bij patiënten met een perianaal abces de effectiviteit van enkel behandeling van het abces ten opzichte
van behandeling van het abces met gelijktijdige behandeling van de fistel wanneer men kijkt naar de incidentie
van een perianale fistel, recidief abces, complicaties (incontinentie), patiënttevredenheid/kwaliteit van leven,
postoperatieve pijn en bloedingen en herhaling van chirurgie?
Als uitgangspunt wordt Cochrane review van Malik genomen. Deze review heeft een bijna identieke PICO, maar
de zoekactie is uitgevoerd tot oktober 2008.
Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte de incidentie van een perianale fistel of het recidiveren van een perianaal abces en fecale
incontinentie voor de besluitvorming kritieke uitkomstmaten.
Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (OVID), Embase and Cochrane is met relevante zoektermen gezocht naar vergelijkend
onderzoek naar drainage van perianale abcessen met drainage met directe chirurgische behandeling van fistels,
die na de search datum van de Cochrane review van Malik (oktober 2008) zijn gepubliceerd. De
zoekverantwoording is weergegeven onder ' Zoekverantwoording' . De literatuurzoekactie leverde 73 treffers op.
Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: gerandomiseerd onderzoek,
systematische review van RCT’s, vergelijking van drainage versus drainage en chirurgische ingreep voor
patiënten met perianaal abces, voldoende data presentatie, met minimale follow-up van 12 maanden van
minimaal een van de volgende uitkomstmaten: optreden perianale fistel, recidiveren abces, fecale incontinentie,
patiënttevredenheid, postoperatieve pijn (VAS), postoperatieve bloeding en herhaling van chirurgie voor fistel of
abces. Patiënten met de ziekte van Crohn, recto-/ano-vaginale fistels, tuberculose, HIV, immuno-suppressie of
kanker zijn bij de beantwoording van deze vraag buiten beschouwing gelaten. Zowel hoge als lage fistels
werden geïncludeerd. Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie negen studies voorgeselecteerd,
waaronder de review van Malik die het uitgangspunt vormde. Na raadpleging van de volledige tekst, werden
vervolgens acht studies geëxcludeerd (zie exclusietabel bij deze uitgangsvraag) en één studie, de systematische
review van Malik, (2010), definitief geselecteerd.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 17-07-2015
Laatst geautoriseerd : 17-07-2015
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Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Chirurgische behandeling van perianale fistels
Uit gangsvraag
Wat is de beste chirurgische behandeling van perianale fistels?

Aanbeveling
Procedures voor simpele f istels
Vanwege de matige resultaten van de behandeling met fibrinelijm wordt deze therapie niet aanbevolen als
therapie van eerste keuze.
Vanwege de zeer matige functionele resultaten van de behandeling met een snijdende seton wordt aanbevolen
deze therapie niet uit te voeren.
Indien ervoor gekozen wordt een perianale fistel te behandelen door middel van een operatie waarbij het
fisteltraject gekliefd wordt valt een fistulotomie te verkiezen boven een fistulectomie.
Bij vrouwen dient terughoudendheid betracht te worden bij het uitvoeren van een fistulotomie met name bij
anterieur gelegen fistels. Gezien risico op verminderde continentie dient een zorgvuldige afweging van de
risico’s gemaakt te worden.
Behandel intersfincterische fistels bij voorkeur met fistulotomie, tenzij er reeds sprake is van een gestoorde
continentie.
Laagverlopende transsfincterische fistels (fistels die verlopen door het onderste een derde deel van de externe
anale sfincter) kunnen behandeld worden middels fistulotomie. De lagere slagingskans en het potentieel betere
functionele van sphinctersparende technieken dienen met de patiënt besproken te worden.
Indien er reeds sprake is van een gestoorde continentie wordt een fistulotomie afgeraden.
Bij patiënten met een laagverlopende transsfincterische fistel bij wie reeds sprake is van een gestoorde
continentie kan een LIFT-procedure als veilig, maar minder effectief alternatief overwogen worden.
Het lijkt verantwoord te zijn een zeker percentage van de externe sfincter te klieven. Over het exacte veilige
percentage kan geen zekere uitspraak gedaan worden, maar de werkgroep adviseert niet meer dan één derde
van de externa anale sfincter te klieven bij een fistulotomie.
Procedures voor de behandeling van complexe f istels
Voor de behandeling van complexe fistels lijkt er zeer beperkt plaats te zijn voor de behandeling middels
fistelplug.
Indien bij operatie (exploratie) veel sprake is van “ontsteking” (inflammatie) en een definitieve oplossing niet
haalbaar geacht wordt, is het aanbrengen van een drainerende (losse) seton een goede optie.
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Overweeg (langdurige) seton drainage bij complexe fistels waarbij een complexe reparatie zoals transanale
mucosa verschuivingsplastiek overwogen wordt.
Vanwege de zeer matige functionele resultaten van de behandeling met een snijdende seton wordt aanbevolen
deze therapie niet uit te voeren.
Bij het aanleggen van een seton is het belangrijk het comfort van de patiënt in gedachten te houden. Het is dan
ook onwenselijk een seton aan te brengen met uitstekende delen van een monofilamente hechtdraad (aangezien
deze in de perianale huid prikt). Ook is het aanbrengen van een grote hoeveelheid knopen in de seton
onwenselijk.
Gelet op de aanwijzingen dat de LIFT-procedure vergelijkbare resultaten biedt als de transanale mucosa
verschuivingsplastiek kan deze (indien correct geïmplementeerd) toegepast worden bij de behandeling van
complexe fistels.
Bij de invoering van de LIFT procedure is het raadzaam dit na een adequaat proctoring traject te doen en de
resultaten van deze nieuwe methode prospectief bij te houden.
Bij een complexe fistel lijkt de behandeling middels transanale mucosa verschuivingsplastiek (mits in ervaren
handen) de gouden standaard.
Het is niet raadzaam om fibrinelijm toe te voegen aan de behandeling middels transanale mucosa
verschuivingsplastiek.
Zie ook het stroomdiagram bij de aanverwante producten van deze module.

Overwegingen
Fibrinelijm versus conventionele chirurgie
Er zijn opvallend weinig studies verricht naar de effectiviteit van fibrinelijm bij simpele fistels. Er werd slechts één
studie (met in totaal slechts 13 patiënten) gevonden waarin fibrinelijm werd vergeleken met conventionele
chirurgie voor simpele fistels. Er werden in deze studie geen verschillen gevonden in de uitkomsten van de twee
behandelingen. Een niet vergelijkende studie beschreef een grote groep patiënten die met deze methode
behandeld werden (Singer, 2005). Helaas includeerde deze auteur een zeer heterogene groep patiënten
(intersfincterische-, transsfincterische-, rectovaginale- en zelfs submucosale fistels) waarbij van de grootste
groep patiënten (transsfincterische fistels) niet beschreven werd of zij hoog- of laagverlopend waren. Ook
werden meerdere behandelregimes gehanteerd. Zo werd bij een groot deel van de patiënten de inwendige
opening doorstoken. In de patiënten bij wie alleen de lijm werd ingespoten werd een succespercentage van 20
tot 30 procent gevonden. De grootste studie die gepubliceerd is naar de effectiviteit van behandeling met
fibrinelijm werd uitgevoerd door Cintron (Cintron, 2000), in zijn studie werden slechts vier intersfincterische
fistels behandeld. Van de 15 transsfincterische fistels wordt niet beschreven of zij primair in aanmerking zouden
zijn gekomen voor het ondergaan van een fistulotomie of niet. Meerdere auteurs concluderen dat er
onvoldoende argumenten zijn om voor simpele fistels (intersfincterisch en laagverlopend transsfincterisch)
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fibrinelijm te gebruiken als alternatief voor de standaardbehandeling (Dietz 2006, Lindsey 2002).
Behandeling met fibrinelijm (of andere adhesieve producten) lijkt in theorie een aantrekkelijke optie voor de
behandeling van perianale fistels. Aanbrengen van de fibrinelijm gaat te allen tijde gepaard met een curretage
dan wel excochleatie van de fistel. Derhalve wordt deze behandeling uitgevoerd onder locoregionale dan wel
algehele endotracheale anesthesie. Gevolg hiervan is dan ook dat ook deze eenvoudige behandelmethode
nogal wat kosten en investering van tijd en moeite (van de patiënt) met zich meebrengt. Daarnaast is de
fibrinelijm een relatief duur product. Al met al lijkt het relatieve voordeel van het beperkte dan wel afwezige risico
op een verminderde continentie niet op te wegen tegen de resultaten van het gebruik van fibrinelijm. Door het
zeer lage genezingspercentage mag het gebruik van fibrinelijm in de behandeling van perianale fistels
tegenwoordig als verlaten worden beschouwd.
Fistulotomie versus fistulectomie
Aangezien er weinig functionele verschillen lijken te bestaan tussen het uitvoeren van een fistulotomie en het
uitvoeren van een fistulectomie lijkt het meest voor de hand te liggen een fistulotomie uit te voeren (Jacob;
Nazeer, 2012). Deze handeling is technisch eenvoudiger en creëert (in opzet) een kleiner wondbed.
Resultaten van de fistulotomie uit vergelijkend en niet vergelijkend onderzoek
Sinds jaar en dag wordt de fistulotomie beschouwd als de standaardbehandeling voor simpele perianale fistels.
Het succespercentage is zeer hoog en wordt vrijwel zonder uitzondering boven de 90% gerapporteerd (zie
Tabel 7.1)
Resultaten van f istuloctomie uit vergelijkend en niet vergelijkend onderzoek
Auteur/Jaar N
Belliveau,
1983
Kronborg,
1985
Lunniss,
1994
van Tets,
1994

GarciaAguilar,
1996

Verminderde
Genezing
Continentie
(%)
(%)

IS 12

nv

1/12 (8%)

TS 7

nv

4/7 (57%)

47

45/47
(94%)

4/47 (9%)

IS 15

nv

8/15 (53%)

TS 15 nv

8/15 (53%)

IS 86

81/86
(94%)

11/86 (13%)

TS
166

146/166
(88%)

53/166 (32%)

IS 180

173/180
(96%)

67/180 (37%)

TS
108

100/108
(93%)

58/108 (54%)
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Cavanaugh,
2002

Westerterp,
2002
van Hagen,
2006

IS 44
nv
TS 63 nv

IS 12

12/12
(100%)

34/34
TS 34
(100%)
IS+TS 38/62
62
(61%)

IS +
Van Koperen
TS
101/109
2008
(Laag)
Toyonaga,
2007

IS 148

IS 63

41% soiling
4% solid

30 (20.3%)

TS 62

Niet
vermeld

Niet vermeld

IS 23

NV

0/23 (0%)

43/48
TS 38 (90%)

Garces-Albir, IS 23 36/36
2012
TS 13 (100%)
Cariati, 2013 41

41/41
(100%)

Parks Score

5%

Niet vermeld

IS 10
Tozer, 2012

34 % Soiling
21% Flatus
10% Diarree

61/63
(96%)

Jordan 2010

Jain, 2012

144/148
(97%)

64%

FISI. Geen preoperatieve data! TS fistels significant
slechtere score. Geen ernstige beperkingen in kwaliteit van
leven

Vaizey score. Geen preoperatieve data!
Wexner Score – significant hoger
4 % Soiling
18% Flatus
3% Liquid
Voor hoge fistels meerdere technieken gebruikt, geen
specifieke opgaaf Succes en Incontinentie
Likert Scale

16/48 (34%)
13/48 minor
(27%)

5/36 (14%)

Wexner Score-geen significant verschil

0%

Geen preoperatieve data

Voor patiënten met intersfincterische fistels wordt een succespercentage beschreven tussen de 94 procent en
de 100 procent. Indien alleen de studies beschouwd worden die specifieke genezingspercentages noemen voor
deze groep fistels is het gewogen gemiddelde succespercentage 433/449 = 96 procent (Belliveau, 1983; Van
Tets, 1995; Garcia-Aguilar, 1998; Toyonaga, 2007; Garces-Albir, 2012; Westerterp, 2002).
Voor patiënten met een transsfincterische fistel, die zodanig laag verliep dat een fistulotomie verantwoord werd
geacht ligt het genezingspercentage vaak net een fractie lager, tussen de 88 procent en 100 procent. Indien
alleen de studies beschouwd worden die specifieke genezingspercentages noemen voor deze groep fistels is
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het gewogen gemiddelde succespercentage 246/274 = 90 procent (Van Tets; Garcia-Aguilar; Garces-Aguilar;
Westerterp, 2002). Opvallend is de studie van van Hagen uit 2006 die suggereerde dat het succes van de
fistulotomie met een langere follow-up zou verminderen tot slechts 61 procent. Deze bevinding is door andere
auteurs nooit bevestigd. Ook zijn hiervoor in de literatuur geen andere aanwijzingen te vinden.
Over de incidentie van verminderde continentie na fistulotomie is veel geschreven. Helaas zijn de
patiëntengroepen in de verschillende publicaties alsmede de meetmethode zeer heterogeen. Dit maakt het
lastig een conclusie te trekken over de invloed van het uitvoeren van een fistulotomie op de fecale continentie.
De incidentie van stoornissen in de continentie loopt voor intersfincterische fistels uiteen van 0 procent (Jain,
2012) tot 53 procent (Lunniss, 1994) (zie Tabel 8.1). Indien alleen de studies beschouwd worden die secifieke
incidentiepercentages van verminderde continentie noemen voor deze groep fistels (Belliveau; Lunniss; Van Tets;
Garcia-Aguilar; Toyonaga; Jain) is het gewogen gemiddelde incidentiecijfer 117/464 = 25 procent. De incidentie
van stoornissen in de continentie voor transsfincterische fistels uiteen van 32 procent (Van Tets) tot 57 procent
(Belliveau 1983) (zie Tabel 8.1). Indien alleen de studies beschouwd worden die specifieke incidentiepercentages
van verminderde continentie noemen voor deze groep fistels (Belliveau; Lunniss; Van Tets; Garcia-Aguilar) is het
gewogen gemiddelde incidentiecijfer 123/296 = 42 procent. Vermeldenswaardig is dat de grote studie van
Garcia-Aguilar geen preoperatieve gegevens rapporteert en derhalve waarschijnlijk een overschatting geeft van
de daadwerkelijke vermindering van fecale continentie, aangezien een zeker percentage van de groep patiënten
voor de operatie reeds verminderd continent zal zijn. In andere studies worden percentages beschreven van
preoperatieve verminderde continentie van 6 procent tot wel 26 procent (Van Tets; Cavanaugh; Tozer).
In alle studies wordt gesproken over milde verslechtering van de continentie, meestal soiling, soms verminderde
continentie voor flatus en een enkele keer verminderd vermogen waterige ontlasting op te houden.
Desalniettemin mag de incidentie van continentiestoornissen na fistulotomie niet verwaarloosd worden.
Patiëntselectie met betrekking tot het uitvoeren van een fistulotomie
De selectie van patiënten bij wie veilig een fistulotomie uitgevoerd kan worden is in de dagelijkse praktijk niet
altijd even eenvoudig. Conceptueel lijkt duidelijk dat bij het klieven van een laag verlopende perianale fistel het
risico op een verminderde continentie kleiner is dan bij een hoog verlopende perianale fistel. Er is echter vrijwel
geen onderzoek gedaan naar de definitie van hoog en laag. Meestal wordt hiertoe de arbitraire grens van het
klieven van meer dan een derde van de externe anale sfincter genoemd (Van Koperen, 2008; Van Onkelen
2014; Whiteford 2005; Garcés-Albir 2012).
In het toonaangevende Britse Ziekenhuis St. Marks wordt een andere definitie gehanteerd, namelijk dat het niet
relevant is hoeveel sfincter gekliefd wordt, zolang er maar 1 tot 2 cm van de externe sfincter NIET gekliefd
wordt. Gebruikmakend van dit adagium kunnen veel hoogverlopende fistels behandeld worden middels
fistulotomie (Tozer, 2012). De auteurs benadrukken dat het hier een tertiair verwijzingscentrum betreft. Fistels
die niet gekliefd kunnen worden krijgen een langdurige seton. Op deze wijze kunnen deze auteurs 90% van de
naar hun centrum verwezen fistels behandelen met een incidentie van verminderde continentie van ongeveer
20%. Vermeldenswaardig is dat de inschatting gemaakt wordt op basis van klinisch onderzoek en derhalve niet
reproduceerbaar is. Deze behandelstrategie lijkt primair dan ook niet aan te bevelen.
Slechts één studie onderzocht prospectief de invloed van de hoeveelheid gekliefde externe anale sfincter op het
functioneel resultaat. Garcés-Albir deed in 2012 een endo-echo gecontroleerde studie (Garcés-Albir 2012).
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Deze auteurs definieerden een lage fistel op basis van endo-echografie als een intersfincterische fistel of een
transsfincterische fistel die het onderste twee derde deel van de externe sfincter omvat. Patiënten met een
dergelijke fistel ondergingen een fistulotomie. De hoeveelheid sfincter die gekliefd werd, werd gecorreleerd aan
de postoperatieve continentie. In hun groep van 36 patiënten ondervonden slechts vijf patiënten een milde vorm
van incontinentie. Deze auteurs beschrijven een correlatie tussen het percentage EAS en IAS dat gekliefd wordt
en toename van de CCF incontinentiescore (Wexner-score). Zij concluderen dat het klieven van fistels die minder
dan 66% van de externe anale sfincter omvatten veilig en effectief is. Het is niet geheel duidelijk waarom deze
auteurs een afwijkende definitie met betrekking tot het percentage sfincter dat de fistel complex maakt
hanteren.
Er zijn een aantal specifieke factoren beschreven die vermindering van de fecale continentie na fistulotomie
voorspellen. Naast voor de hand liggende zaken zoals de hoeveelheid interne- en externe sphincter die gekliefd
werd bleek het vrouwelijk geslacht in de grote studie van Garcia-Aguilar een onafhankelijke voorspeller te zijn
van verminderde continentie na fistulotomie. Van Tets beschreef dit in een eerdere studie, in zijn studie bereikte
de verschillen echter geen statistische significantie. In een fraaie multivariate analyse liet Jordan (2010) zien dat
preoperatief reeds verminderde continentie predisponeert voor het optreden van een verminderde continentie
na fistulotomie. Toyonaga (2007) vond in een multivariate analyse dat een preoperatief verminderde knijpkracht
bij anale manometrie predisponeerde voor het optreden van een verminderde continentie na fistulotomie. In hun
artikel wordt helaas niet beschreven of dit anamnestisch ook correleerde met een verminderde (urge)
continentie.
Van Onkelen beschreef recent een een alternatieve behandelstrategie voor patiënten met laagverlopende
transsfincterische fistels (Van Onkelen 2012). Met het oog op eventuele toekomstige continentiestoornissen
voerden zij bij een kleine groep van 22 patiënten met een laagverlopende transsfincterische fistel een LIFT
(ligatie van het intersfincterische fisteltraject) uit. Deze procedure was succesvol bij 18 (82%) van de patiënten.
Bij de vier patiënten bij wie deze operatie niet slaagde was er in alle gevallen sprake van een recidief in de wonde
in de intersfincterische groeve. Dit fenomeen wordt in de Angelsaksische literatuur omschreven als
“downstaging”. Hierbij wordt een transsfincterische fistel als het ware geconverteerd naar een intersfincterische.
Deze vier patiënten ondergingen in tweede instantie een fistulotomie die succesvol was. Het resultaat van de
LIFT in deze sterk gespecialiseerde kliniek is uitermate goed. Het is de vraag of deze resultaten universeel
haalbaar zijn. Het lijkt voorbarig om op basis van deze kleine studie te adviseren om alle patiënten met
laagverlopende transsfincterische volgens dit algoritme te behandelen, maar het lijkt een veilig
behandelalgoritme voor patiënten met een simpele fistel met een reeds gestoorde continentie. Vanzelfsprekend
(en ten overvloede) is dit géén optie voor patiënten met een intersfincterische fistel.
De werkgroep acht de beperkte incidentie van verminderde continentie na het uitvoeren van een fistulotomie
voor intersfincterische fistels van (over het algemeen slechts milde ernst) als aanvaardbaar, zeker gezien het zeer
hoge succespercentage van deze behandeling. Bij patiënten met een reeds gestoorde continentie wordt deze
behandeling in principe ontraden. De werkgroep acht de fistulotomie op dit moment dan ook de gouden
standaard voor de behandeling van intersfincterische fistels.
De werkgroep wijst op de toegenomen incidentie van verminderde continentie (van over het algemeen slechts
milde ernst) na het uitvoeren van een fistulotomie voor transsfincterische fistels ten opzichte van de behandeling
middels fistulotomie van intersfincterische fistels. Bij veel patiënten kan desondanks gekozen worden voor deze
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behandeling, mede gezien het zeer hoge succespercentage van deze behandeling. Bij patiënten met een reeds
gestoorde continentie wordt deze behandeling in principe ontraden. De werkgroep acht de fistulotomie op dit
moment dan ook de gouden standaard voor de behandeling van transsfincterische fistels waarbij het risico op
verminderde continentie na de ingreep als aanvaardbaar ingeschat wordt.
Fibrinelijm
In de eerste jaren van deze eeuw werd fibrinelijm gepropageerd als een veilig alternatief voor andere methoden.
Met de gedachte “baat het niet, dan schaadt het niet” werd fibrinelijm veelvuldig toegepast. Meerdere
vooraanstaande onderzoeksgroepen (Zmora, 2003; Loungnarath) concludeerden dat ondanks het lage
succespercentage (33% in beide prospectieve studies) de veiligheid van de behandeling (beide groepen
beschreven volledige afwezigheid van morbiditeit) opwoog tegen het lage succespercentage en derhalve deze
behandeling potentieel als eerstelijns behandeling gezien moest worden. Andere resultaten van niet
gerandomiseerde onderzoeken naar de effectiviteit van fibrinelijm, de resultaten hiervan zijn beschreven in Tabel
7.2 resultaten van niet gerandomiseerde onderzoeken naar de effectiviteit van fibrinelijm.
Resultaten van niet gerandomiseerde onderzoeken naar de ef f ectiviteit van f ibrinelijm
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Auteur/Jaar

Follow-up
(maanden)

N
Genezing
Commentaar
(Cryptoglandulair) (%)

Abel, 1993

7

2

2/2 (100)

Aitola, 1999 10

10**

1/10**
(10)

Venkatesh,
1999

26

12

7/12 (58)

Cintron,
2000

12

79**

48/79
(61)**

Park, 2000

22/29

17/22 (77)

Chan, 2002 6

10

6/10 (60)

Lindsey,
2002

3

17/19

10/17**
(58)

Sentovich,
2003

22

36/48

29/48** Eerst seton drainage en sluiten inwendige
(60)
opening in alle gevallen.

Buchanan,
2003

14

22

3/22 (14)

Loungnarath,
26
2004

22

5/22 (23)

Singer, 2005 27

68/75

20/75
(25)**

60

32/60 (53)
Lager genezingspercentage na langere followà
up.
26/60 (43)

Tyler, 2007

89**

55/89
(62)**

Adams,
2008

36**

20/36
(55)**

Zmora* ,
2005/
Haim, 2011

12
à
72

Initieel genezing in 77% van de patiënten, echter
na langere follow-up slechts in 14%

Tevens antibiotica toegevoegd aan fibrinelijm
en sluiten inwendige opening.

Ook IBD geïncludeerd

*Betref t een tweede publicatie over de lange termijnsf ollow-up van dezelf de studie, waarbij de
loss-to-f ollow-up hoog was. Wel werden zes patiënten geïdentif iceerd met late recidieven.
**Resultaten specif iek voor cryptoglandulaire f istels niet beschreven.
In een studie van Buchanan, (2003) werden 22 patiënten met complexe fistels behandeld met fibrinelijm. Kort na
de operatie leek het grootste deel van de fistels genezen te zijn (77%) Na langere follow-up (16 maanden) bleek
echter dat veruit het grootste deel van de fistels recidiveerden. Het uiteindelijke succespercentage was 14%.
Ook andere auteurs beschreven een afname van het succes van deze behandeling bij verlengen van de duur van
follow-up (Haim, 2011). Al met al lijkt de effectiviteit van de fibrinelijm voor complexe fistels beperkt. Als uit de
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bovenstaande tabel de studies in ogenschouw genomen worden waarin specifiek voor cryptoglandulaire fistels
het genezingspercentage genoemd wordt, kan een gewogen gemiddeld genezingspercentage van 38%
berekend worden.
Er is slechts één gerandomiseerde studie die de transanale mucosa verschuivingsplastiek heeft vergeleken met
het gebruik van fibrinelijm (Van der Hagen). De studie werd voortijdig gestaakt in verband met onacceptabele
resultaten in de groep patiënten die behandeld werd met fibrinelijm. Deze studie vond meer recidieven na lijm
en geen verschillen in kwaliteit van leven en incontinentie. Ten opzichte van transanale mucosa
verschuivingsplastiek werden geen voordelen gevonden wat betreft veiligheid.
Aanbrengen van de fibrinelijm gaat gepaard met een curretage dan wel excochleatie van de fistel. Derhalve
wordt deze behandeling uitgevoerd onder locoregionale of algehele endotracheale anesthesie. Hierdoor brengt
de behandeling kosten en investering van tijd en moeite (van de patiënt) met zich mee. Daarnaast is de
fibrinelijm een relatief duur product.
Met name bij patiënten met complexe fistels; die niet geschikt zijn voor een fistulotomie is geen aanleiding om
te verwachten dat het gebruik van fibrinelijm tot minder complicaties zal leiden dan het toepassen van een
verschuivingsplastiek. Zowel door het zeer lage genezingspercentage, als door het bestaan van effectievere
behandelmethoden mag het gebruik van fibrinelijm in de behandeling van perianale fistels tegenwoordig als
verlaten worden beschouwd.
Seton
De vraag of het zinnig is om vóór het uitvoeren van een transanale mucosa verschuivingsplastiek langdurige
drainage aan te brengen middels een seton drain is lastig te beantwoorden. De afgelopen jaren zijn een aantal
retrospectieve studies uitgevoerd naar de effectiviteit van de transanale mucosa verschuivingsplastiek. In vier van
deze studies werd het effect van preoperatieve seton drainage geëvalueerd (Sonoda, 2002; Zimmerman, 2002;
Van Koperen, 2008; Mitalas, 2010). Slechts in een van deze studies werd een significant verschil beschreven
tussen patiënten die wel een seton hadden gekregen en patiënten die geen seton hadden gekregen
voorafgaand aan de transanale mucosa verschuivingsplastiek. In de studies van Zimmerman en van Koperen
had 39% van de geopereerde patiënten een seton, bij Sonoda en Mitalas zelfs 50%.
Deze resultaten kunnen op twee manieren geïnterpreteerd worden. Op het eerste gezicht kunnen deze
gegevens geïnterpreteerd worden dat seton drainage niet zinnig is; het lijkt immers niets toe te voegen aan het
succes van de ingreep. Er is echter een andere interpretatie mogelijk. Het is voor de hand liggend dat setons
toegepast zijn bij patiënten met actieve ontsteking (inflammatie) (in de Angelsaksische literatuur wordt over
“suppuration” gesproken). Dat bij deze patiënten een vergelijkbaar succespercentage van de transanale
mucosa verschuivingsplastiek wordt beschreven als bij patiënten die geen reden hadden tot het plaatsen van
een seton is opmerkelijk. Een andere interpretatie van deze gegevens is dan ook is dat het zeer wel mogelijk is
dat juist door het uitvoeren van seton drainage de resultaten van de transanale mucosa verschuivingsplastiek bij
patiënten met actieve ontsteking even goed zijn als bij patiënten zonder actieve ontsteking. Deze interpretatie is
helaas niet met literatuur te staven. Om hierover een gefundeerde conclusie te trekken zou randomisatie nodig
zijn tussen het wel of niet aanbrengen van seton drainage bij patiënten die een complexe reparatie van hun fistel
moeten ondergaan. Waarschijnlijk is een dergelijk onderzoek niet haalbaar aangezien de meeste chirurgen niet
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bereid zullen zijn om ten tijde van actieve inflammatie van de fistel een transanale mucosa verschuivingsplastiek
uit te voeren. Desondanks pleiten vele auteurs voor het gebruik van een seton. Seton drainage zou drainage
bevorderen, het traject adequaat markeren en fibrose induceren (Williams, 1991; Van Tets; Van der Hagen; Tan,
2012; Jarrar, 2011; Mushaya). Ook is het mogelijk indien tijdens een exploratie twijfel bestaat over het deel van
de externe sfincter dat gekliefd moet worden teneinde een fistulotomie uit te voeren, een seton door het traject
achter te laten en eventueel in tweede instantie de exacte hoogte in te schatten middels aanvullende
beeldvorming.
Snijdende seton
De snijdende seton is een effectieve techniek die vroeger veelvuldig toegepast werd. De oorsprong van deze
methode is terug te voeren naar Hippocrates, die fisteltrajecten doorsneed met paardenharen. Op theoretische
gronden zou door het langzaam doorsnijden van de externe sfincter, zich een fibrotisch traject vormen
waardoor er geen sfincterdefect zou ontstaan. Of het defect in de externe sfincter daadwerkelijk kleiner is dan
na een conventionele fistulotomie is echter nooit onderzocht. Tevens worden zeer wisselende incidenties van
verminderde continentie gerapporteerd. De meest recente literatuur over de toepassing van deze techniek
dateert uit de 90-er jaren van de vorige eeuw. Verminderde continentie wordt beschreven in 20 tot 67 procent
van de patiënten (Garcia-Aguilar; Hamalainen, 1997; Graf, 1995; McCourtney, 1996). Vanwege de pijn die deze
methode met zich meebrengt alsmede hogere incidentie van verminderde continentie is de werkgroep van
mening dat de snijdende seton bij voorkeur niet toegepast dient te worden.
Plug
Er is weinig bewijs voorhanden om de exacte plaats van de fistelplug te benoemen in de behandeling van
complexe perianale fistels. De bewijskracht van de studies die de fistulotomie vergeleken met behandeling
middels fistelplug zijn te beperkt om harde conclusies te trekken. Wel lijkt duidelijk dat de transanale mucosa
verschuivingsplastiek een betere kans op genezing biedt dan behandeling met de fistelplug. Voordeel van
behandeling middels fistelplug is dat het uitermate onwaarschijnlijk is dat er een verslechtering van de
continentie optreedt aangezien slechts een minimale ingreep plaatsvindt. Belangrijke nadelen van de
behandeling zijn de forse kosten van de plug en het beperkte succespercentage. Bijkomend nadeel is dat de
plug alleen toegepast kan worden na eerdere seton drainage en dat dus altijd een minimum van twee
procedures nodig is. Dit draagt tevens bij aan de totale kosten. Aangezien in vergelijkend onderzoek de
resultaten van de transanale mucosa verschuivingsplastiek beter lijken te zijn voor hoogverlopende fistels lijkt er
weinig tot geen plaats te zijn voor de behandeling middels fistelplug. In individuele gevallen kan de plug
mogelijkerwijs van nut zijn, bijvoorbeeld na reeds aangebrachte seton drainage bij patiënten met een gestoorde
continentie.
LIFT
De LIFT is een relatief nieuwe techniek, die in korte tijd veel aan populariteit heeft gewonnen. De reden hiervoor
is waarschijnlijk dat het indicatiegebied vergelijkbaar is met dat van de transanale mucosa verschuivingsplastiek
en dat die techniek technisch lastig uitvoerbaar is. De LIFT is op het eerste gezicht makkelijker uitvoerbaar. Een
ander potentieel voordeel is dat bij de LIFT-procedure de sfincters volledig intact blijven en dat er niet of
nauwelijks sprake is van intra-anale dissectie. Omdat bij de transanale mucosa verschuivingsplastiek langdurig
intra-anaal gedisseceerd moet worden en omdat er door de meeste chirurgen oppervlakkige vezels van de
interne sfincter meegenomen worden in de plastiek, is in theorie een vermindering van de fecale continentie
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mogelijk. Hoewel dit risico klein is en mogelijkerwijs afhankelijk is van het gebruikte instrumentarium
(Zimmerman), zou dit een overweging kunnen zijn bij de keuze voor een techniek. In een systematische review
waarin 498 patiënten beschouwd werden die behandeld werden met een LIFT-procedure, concludeerde Yassin
(Yassin, 2013) dat het gewogen gemiddelde genezingspercentage van de LIFT-procedure bij patiënten met een
crypto glandulaire fistel 71% bedroeg. Zes procent van de patiënten in deze review rapporteerden een
vermindering van hun continentie. Deze continentiestoornissen waren over het algemeen mild. Soltani schreef in
2010 een review over de resultaten van de transanale mucosa verschuivingsplastiek (Soltani, 2010). Er werden
1335 patiënten geïdentificeerd die behandeld werden met deze techniek. Het gewogen gemiddelde
genezingspercentage was 80,8%. In deze review worden sterk uiteenlopende percentages van gerapporteerde
verminderde continentie genoemd (0 tot 35%), met een berekend gemiddelde van 13,2%. Uitkomstmaten zoals
pijn en tevredenheid worden in deze beide reviews niet beschreven.
Er werd een gerandomiseerde studie gevonden waarin de LIFT-procedure werd vergeleken met transanale
mucosa verschuivingsplastiek. Er werden geen duidelijke verschillen gezien voor de kans op recidieven en
incontinentie. Mogelijk hadden patiënten na LIFT postoperatief minder pijn en waren zij iets tevredener
(Mushaya). De bewijskracht was echter zeer laag.
Op basis van literatuur kunnen geen duidelijke conclusies worden getrokken over de effectiviteit en veiligheid van
de LIFT procedure. Ervaring uit de praktijk is echter dat de LIFT techniek een relatief eenvoudige techniek is. Een
nauwkeurige intersfincterische dissectie is hiertoe echter een vereiste en de richtlijncommissie is van mening dat
prudent omgegaan dient te worden met het implementeren van deze relatief nieuwe techniek. In analogie aan
de invoering van andere nieuwe technieken lijkt het raadzaam hiertoe een adequaat proctoring traject te volgen
en de resultaten prospectief bij te houden.
De aanbevelingen zijn samengevat in het aanverwant 'Stroomdiagram perianale fistels'.

Inleiding
Bij de chirurgische behandeling van perianale fistels wordt altijd een compromis gezocht tussen de kans van
slagen van de operatie en de kans op een verminderde continentie door de ingreep. Afhankelijk van de
complexiteit van de fistel en de hoeveelheid externe sfincter betrokken bij het fistelcomplex wordt de kans op
een verminderde continentie groter en de kans van slagen van de meeste behandelmethoden lager. Er zijn
verschillende chirurgische opties mogelijk. Gebruikelijke chirurgische opties voor perianale fistels zijn:
a) openleggen (lay-open of fistulotomie) of uitprepareren van de fistel (fistulectomie);
b) aanbrengen van seton drainage. (Aanbrengen van een draad of silastic vessel loop door het gehele
fisteltraject met als doel een adequate drainage te bewerkstelligen alsmede een stevige, goed te identificeren
fisteltraject te bewerkstelligen;
c) verwijderen van de fistel (“core out fistulectomie”) gevolgd door het afdichten van het defect in het anale
kanaal en sfincter complex middels trans anale mucosa verschuivingsplastiek (T.A.M.V.P.);
d) dichtlijmen van de fistel (fibrinelijm/ fibrine sealant), al dan niet na “core out fistulectomie”;
e) afsluiten van het fisteltraject middels bio prothese (“Fistelplug”/AFP) al dan niet na “core out fistulectomie”;
f) uitvoeren van een ligatie van het intersfincterisch fisteltraject (“L.I.F.T.”).
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Overige technieken die beschreven zijn worden in deze richtlijn niet met literatuur onderbouwd (snijdende seton,
modificaties van technieken).
Over het algemeen worden in de literatuur twee typen perianale fistels onderscheiden:
de “simpele” fistel: fistels die intersfincterisch verlopen, of die door het onderste één-derde deel van de
externe anale sfincter verlopen (laag transsfincterisch). Voor deze fistels is de gouden standaard het
uitvoeren van een fistulotomie;
de “complexe” fistels: fistels die door het bovenste twee-derde van de externe anale sfincter verlopen,
meerdere fistelgangen bezitten, een hoefijzervormig beloop hebben of ontstaan zijn door atypische
oorzaken (Crohn, HIV, Tuberculose, bestraling) (Loungnarath, 2004; Whiteford , 2005). Ook worden door
sommige auteurs anterieure fistels bij de vrouw als complex beschouwd (aangezien het sphinctercomplex
bij vrouwen aan de voorzijde kort is en derhalve een fistulotomie tot een onverantwoorde hoeveelheid
sphincterschade kan leiden).

Afhankelijk van de wens van de patiënt, de ervaring van de chirurg en de voorhanden zijnde middelen wordt een
keuze gemaakt voor een operatietechniek. In deze module worden de verschillende chirurgische behandelopties
voor perianale fistels met elkaar te vergeleken. Omdat de behandeling van simpele en complexe fistels
verschillend is worden deze separaat beschreven.

Conclusies
Fistulectomie versus f istulotomie
Het is mogelijk dat fistulotomie en fistulectomie resulteren in een gelijke kans op recidief (RR 1,31
Zeer
[95%-BI 0,24, 7,12])
laag
GRADE
Bronnen (Jacob, 2010; Nazeer, 2012)

Zeer laag
GRADE

Het is mogelijk dat fistulotomie en fistulectomie resulteren in een gelijke kans op incontinentie.

Bronnen (Jacob, 2010; Nazeer, 2012)

Het is mogelijk dat patiënten na fistulotomie een minder lange opnameduur in het ziekenhuis hebben
Zeer
dan na fistulectomie.
laag
GRADE
Bronnen (Nazeer, 2012)

Zeer
laag
GRADE

Het is mogelijk dat patiënten na fistulotomie minder postoperatieve pijn hebben dan na
fistulectomie.

Bronnen (Nazeer, 2012)
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Fibrinelijm versus conventionele chirurgie bij simpele f istels
Het is mogelijk dat het risico op recidief bij de behandeling van simpele fistels gelijk is na fibrinelijm en
Zeer
conventionele chirurgie.
laag
GRADE
Bronnen (Jacob, 2010)

Laag
GRADE

Er zijn aanwijzingen dat het risico op incontinentie bij de behandeling van simpele fistels gelijk is na
fibrinelijm en conventionele chirurgie.

Bronnen (Jacob, 2010)

Geen
GRADE

Er werden geen studies gevonden waar de uitkomstmaten kwaliteit van leven, postoperatieve pijn en
bloeden en herhaalde chirurgie werden gerapporteerd.

Bronnen (Jacob, 2010)
Fibrinelijm injecties versus conventionele technieken (seton en f istulotomie) bij complexe f istels
Het is onduidelijk of fibrinelijm in vergelijking met conventionele chirurgie bij de behandeling van
Zeer
complexe fistels resulteert in een vergelijkbaar risico op recidieven.
laag
GRADE
Bronnen (Cirocchi, 2013)

Matig
GRADE

Fibrinelijm injecties lijken bij behandeling van complexe fistels minder vaak incontinentie als bijwerking
te hebben dan conventionele chirurgie.

Bronnen (Cirocchi, 2013)
Geen
GRADE

De uitkomstmaten kwaliteit van leven, postoperatieve pijn en bloeden en herhaalde chirurgie
werden niet gerapporteerd.

Fibrinelijm versus Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek bij complexe f istels
Matig
GRADE

Het is aannemelijk dat risico op recidief na behandeling van complexe fistels met lijm in vergelijking
met Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek significant en klinisch relevant hoger is.

Bronnen (Van der Hagen, 2011)

Matig
GRADE

Het is aannemelijk dat incontinentie na behandeling van complexe fistels met lijm en Transanale
Mucosa Verschuivingsplastiek even vaak voorkomt.

Bronnen (Van der Hagen, 2011)
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Matig
GRADE

Het is aannemelijk dat de kwaliteit van leven na behandeling van complexe fistels met lijm en
Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek niet verschilt.

Bronnen (Van der Hagen, 2011)
Anale f istelplug versus transanale mucosa verschuivingsplastiek voor patiënten met
hoge/complexe f istels
Laag
GRADE

Patiënten met complexe fistels lijken na behandeling met een anale fistelplug vaker een recidief fistel
te hebben dan na transanale mucosa verschuivingsplastiek (RR: 2,65 [95% CI 0,51, 13,70]).

Bronnen (Cirocchi, 2013)

Laag
GRADE

De anale fistelplug en de Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek bij patiënten met complexe fistels
resulteren mogelijk in een vergelijkbare kans incontinentie.

Bronnen (Cirocchi, 2013)

Laag
GRADE

De anale fistelplug en de Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek bij patiënten met of complexe
fistels resulteren mogelijk in een gelijke postoperatieve kwaliteit van leven.

Bronnen (Cirocchi, 2013)
LIFT versus Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek
Het is mogelijk dat de kans op een recidief gelijk is na LIFT-procedure en Transanale Mucosa
Zeer
Verschuivingsplastiek.
laag
GRADE
Bronnen (Mushaya, 2012)
Het is onduidelijk of het risico op incontinentie na LIFT en Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek
Zeer
verschillen.
laag
GRADE
Bronnen (Mushaya, 2012)
Het is mogelijk dat patiënten na LIFT-procedure minder postoperatieve pijn hebben dan na
Zeer
Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek.
laag
GRADE
Bronnen (Mushaya, 2012)
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Het is mogelijk dat patiënten na LIFT-procedure meer tevreden zijn dan na Transanale Mucosa
Zeer
Verschuivingsplastiek.
laag
GRADE
Bronnen (Mushaya, 2012)
Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek + lijm versus enkel Transanale Mucosa
Verschuivingsplastiek voor complexe perianale f istels

Matig
GRADE

Het is waarschijnlijk dat het risico op recidief bij de behandeling van complexe fistels hoger is na
Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek in combinatie met lijm in vergelijking met enkel Transanale
Mucosa Verschuivingsplastiek (RR 0,43 [95%-CI 0,19-0,98]).

Bronnen (Jacob, 2010)
Er werden geen studies gevonden waarin de uitkomstmaten incontinentie, kwaliteit van leven, postoperatieve
pijn en bloeden en herhaalde chirurgie werden gerapporteerd.

Samenvat t ing lit erat uur
Procedures voor simpele f istels
In hier op volgende modules worden procedures die gebruikt kunnen worden voor de behandeling van simpele
anale fistels met elkaar vergeleken. De volgende vergelijkingen worden gemaakt:
fistulotomie versus fistulectomie;
fibrinelijminjecties versus conventionele chirurgische behandeling.

Fistulectomie versus f istulotomie
In de Cochrane review wordt slechts één oude studie geïncludeerd (Kronborg, 1985). Tevens werd een recenter
studie gevonden (Nazeer, 2012). In de studie van Nazeer worden 150 patiënten met anale fistels
gerandomiseerd voor fistulectomie (n=75) of fistulotomie (n=75). Patiënten met een perianaal abces, sinus
pilonidalis, andere perianale pathologie, inflammatoire darmziekten en tuberculose werden geëxcludeerd. In
deze studie worden de karakteristieken van de patiënten niet beschreven, dus het is onduidelijk of de patiënten
in de beide groepen vergelijkbaar zijn.
In totaal ondergingen in de beide studies 99 patiënten fistulotomie en 96 patiënten fistulectomie.
Genezen/recidief
In beide studies werd recidiveren/terugkeren van de fistel als uitkomstmaat gerapporteerd. In de studie van
Nazeer waren er na 10 maanden follow-up geen patiënten met een recidief, de resultaten hiervan kunnen
daardoor niet worden meegenomen in de meta-analyse. In de Cochrane werd 12 maanden na fistulotomie bij
drie van de 24 (12,5%) patiënten en na fistulectomie bij twee van de 21 (9,5%) patiënten recidief gerapporteerd
(RR 1,31 [95%-BI 0,24, 7,12])
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Incontinentie
In beide studies werd incontinentie uitkomstmaat gerapporteerd. In de studie van Nazeer waren er na tien
maanden follow-up geen patiënten met een incontinentie, de resultaten hiervan kunnen daardoor niet worden
meegenomen in de meta-analyse. In de studie van Kronborg werd 12 maanden na fistulotomie bij één van de
24 (4,2%) patiënten en na fistulectomie bij drie van de 21 (14,3%) patiënten incontinentie voor flatus
gerapporteerd (RR 0,29 [95%-BI 0,03, 2,60]).
Andere uitkomstmaten
In de review van Jacob worden andere uitkomstmaten niet meegenomen.
In de studie van Nazeer wordt de postoperatieve pijn gedefinieerd als het aantal IV/IM analgetica die nodig
waren om te zorgen dat de patiënt comfortabel was. Na fistulectomie waren meer dosis nodig dan na
fistulotomie (15 vs. 9, significantie niet gerapporteerd).
Duur van opname wordt in de studie van Nazeer gedefinieerd als het aantal dagen van operatie tot ontslag uit
het ziekenhuis. De opname duur was gemiddeld langer na fistulectomie dan na fistulotomie (3,5 vs. 2 dagen,
significantie niet gerapporteerd).
De bewijskracht voor de uitkomstmaten recidief en incontinentie is met drie niveaus verlaagd naar zeer laag,
gezien beperkingen in studieopzet in beide studies en ernstige imprecisie (totaal aantal events is klein). De
bewijskracht voor de uitkomstmaten postoperatieve pijn en duur van opname is met drie niveaus verlaagd naar
zeer laag gezien beperkingen in de studieopzet en imprecisie (klein aantal patiënten).
Fibrinelijm versus conventionele chirurgie bij simpele f istels
In de Cochrane review van Jacob is een studie opgenomen waarin fibrinelijm wordt vergeleken met
conventionele chirurgie (met seton) (Lindsey). Er werden geen aanvullende studies gevonden. In deze studie
worden patiënten met simpele (n=13) en complexe anale fistels geïncludeerd. Alleen de resultaten voor de
simpele fistels worden hier beschreven, de resultaten voor de complexe fistels worden beschreven in de module
procedures voor de behandeling van complexe fistels. De follow-upduur bedroeg 12 weken. In de studie
werden ook patiënten met de ziekte van Crohn geïncludeerd. Echter omdat het aantal patiënten met Crohn
klein was en data apart wordt gerapporteerd voor patiënten met simpele fistels werd deze studie toch in de
Cochrane review geïncludeerd.
Genezen/recidief
Recidief kwam vaker voor in de fibrinelijm-groep in vergelijking met de conventionele chirurgie groep (drie (50%)
vs. nul (0%) patiënten; RR 8.0 (95%-CI 0,49-129,49) p=0,10). Dit was echter niet statistisch significant.
Incontinentie
Incontinentie werd in geen van de groepen gerapporteerd.
Overige uitkomstmaten
De uitkomstmaten kwaliteit van leven, postoperatieve pijn en bloeden en herhaalde chirurgie werden in deze
studie niet gerapporteerd.
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De bewijskracht voor de uitkomstmaat recidief is met drie niveaus verlaagd gezien de korte duur van de followup en serieuze imprecisie (extreem weinig patiënten in de studie), waardoor het betrouwbaarheidsinterval van
het effect zeer breed is.
Procedures voor de behandeling van complexe f istels
Voor de behandeling van complexe fistels worden andere procedures gebruikt. Alle procedures zijn afhankelijk
van adequate identificatie van de locatie van de interne opening.
Transanale verschuivingsplastieken worden over het algemeen beschouwd als voorkeursbehandeling voor
complexe perianale fistels. Niet alle perianale fistels zijn geschikt voor behandeling door middel van
verschuivingsplastieken. Anale stenose, actieve proctitis en inflammatoire darmziekten zijn relatieve contraindicaties.
Fibrinelijm injecties versus conventionele technieken (seton en f istulotomie) bij complexe f istels
In een review van Cirocchi, (2013) (zoekdatum tot februari 2012) worden drie studies geïncludeerd waarin
fibrinelijm injecties worden vergeleken met verschillende types chirurgie bij patiënten met anale fistels. Alleen de
resultaten van gerandomiseerde studies worden in deze literatuuranalyse meegenomen, daardoor komen de
gepoolde resultaten zoals hier beschreven ook niet overeen met de gepoolde resultaten, zoals deze in het
artikel worden beschreven (Lindsey, Altomare). Wel is dezelfde methodologie is gebruikt. In een studie hadden
29 (69%) patiënten met complexe fistels en 13 (31%) met simpele fistels. Alleen patiënten met complexe fistels
worden in de review van Cirocchi beschreven. Hierbij is het van belang op te merken dat ook patiënten met de
ziekte van Crohn zijn geïncludeerd in deze studie (dat is in de Cochrane van Jacob reden om de resultaten voor
patiënten met complexe fistels niet mee te nemen in de analyse). De resultaten van de studie van Lindsey bij
simpele fistels worden elders in deze richtlijn beschreven. De resultaten van de review van Cirocchi worden hier
beschreven.
In een studie werden patiënten met complexe fistels (hoge, Crohn’s en lage fistels met gecompromiteerde
sfincters) gerandomiseerd voor fibrinelijm (13 patiënten) of conventionele behandeling (fistulotomie met seton)
(16 patiënten). De follow-upduur was in deze studie 14 maanden. In de studie andere geincludeerde studie
werden 65 patiënten geïncludeerd met transsfincterische anale fistels en gerandomiseerd voor fibrinelijm (39
patiënten) of seton (25 patiënten) behandeling. Patiënten werden in deze studie 12 maanden gevolgd. De
patiënten die niet genazen na behandeling met fibrinelijm werden opnieuw gerandomiseerd om een tweede
injectie of seton behandeling te ondergaan. In deze studie werd de inclusie van patiënten gestopt omdat er een
duidelijk voordeel was van chirurgische behandeling.
Genezen/recidief
In de review van Cirocchi werd een meta-analyse uitgevoerd van de data van de twee studies. De resultaten van
de studies liggen echter ver uit een: in de studie van Lindsey wordt recidief gerapporteerd in drie van 13 (23,1%)
patiënten na lijm versus 14 van 16 (87,6%) patiënten na chirurgie. In deze groep werden ook patiënten met
Crohn geïncludeerd, de resultaten voor deze groep zijn niet apart gerapporteerd wat de interpretatie
bemoeilijkt. In de studie van Altomare zijn de resultaten tegengesteld met meer recidieven na lijm (24 van 39
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patiënten (61,5%) dan na chirurgie (drie van 25 patiënten (1,2%). In de review van Cirocchi worden de resultaten
gepoold, echter de hoge heterogeniteit wijst er op dat de studies onderling niet vergelijkbaar zijn en daarom niet
gepoold zouden moeten worden.
Incontinentie
Twee studies rapporteerden klinische incontinentie na fistel behandeling. In de studie van Lindsey werden geen
verschillen van baseline incontinentie scores gezien tussen de interventie en controlegroep. In de studie van
Altomare werd de Wexner-score voor incontinentie gebruikt (score van nul (afwezig) tot vier (dagelijks) op vijf
parameters van incontinentie). Deze liet een significante verhoging zien na chirurgische behandeling met seton
(p=0,0017) en geen significante verandering na fibrinelijm (p=0,007).
Andere uitkomstmaten
De uitkomstmaten kwaliteit van leven, patiënttevredenheid, postoperatieve pijn en bloeden en herhaalde
chirurgie werden in de review van Cirocchi niet gerapporteerd.
De bewijskracht voor de uitkomstmaat genezen/recidief is zeer laag door inconsistentie van de resultaten
(betrouwbaarheidsintervallen van de resultaten in de beide studies overlappen niet) en imprecisie (kleine
onderzoekspopulatie). De bewijskracht voor de uitkomstmaat incontinentie is met een niveau verlaagd naar
matig in verband met imprecisie (kleine onderzoekspopulatie).
Fibrinelijm versus Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek bij complexe f istels
Er werd een Nederlandse gerandomiseerd onderzoek gevonden waarin fibrinelijm werd vergeleken met
Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek bij volwassen patiënten met complexe fistels (van der Hagen, 2011
Alle patiënten werden eerst behandeld met een seton. Na minimaal drie maanden werden patiënten onderzocht
en wanneer geen ontstekingsactiviteit werd gezien werd de seton verwijderd en werd gecuretteerd met een
scherpe lepel om “debris and granulation tissue” te verwijderen. Vervolgens werden patiënten behandeld met
fibrinelijm (n=15) of Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek (n=15). De studie stopte na 30 patiënten met
includeren, wegens onacceptabele resultaten van fibrinelijm.
Genezen/recidief
Recidief (of falen van de behandeling) werd in deze studie gedefinieerd als het afwezigheid van wondgenezing
of persisterende symptomen drie maanden na de procedure. Na fibrinelijm hadden negen (60%) patiënten
recidief in vergelijking met drie (20%) patiënten na Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek (p=0,03).
Een subgroepanalyse laat zien dat van de rokende patiënten na fibrinelijm acht (100%) patiënten recidief
hebben in vergelijking met één (17%) patiënt na Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek (p=0,000).
Incontinentie
Incontinentie werd gemeten aan de hand van de Vaizey incontinentie-score (0=perfecte continentie tot 24=
volledig incontinent) voor de ingreep, zes maanden postoperatief en 12 maanden postoperatief. De
gemiddelde scores veranderden niet over de tijd en waren niet verschillend in de beide groepen (0,73 vs. 0,5
p=0,76). Soiling na de ingreep werd in geen van beide groepen gerapporteerd.
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Kwaliteit van leven
De kwaliteit van leven werd in deze studie gemeten aan de hand van de EQ-5D (0= slechtste gezondheid
voorstelbaar tot 100= beste gezondheid voorstelbaar). Er werden geen significante verschillen gevonden tussen
de lijm- en Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek groep (preoperatief 87 vs. 85 p=0,32), na zes maanden
postoperatief (90 vs. 86 p=0,44) en na 12 maanden postoperatief (84 vs. 87 p=0,50).
Andere uitkomstmaten
De uitkomstmaten postoperatieve pijn en bloeden en herhaalde chirurgie werden niet gerapporteerd.
De bewijskracht voor de uitkomstmaten recidief, incontinentie en kwaliteit van leven zijn met een niveau verlaagd
naar matig gezien het geringe aantal patiënten (imprecisie).
Transanale mucosa verschuivingsplastiek met seton versus transanale mucosa
verschuivingsplastiek zonder seton
Er werd geen gerandomiseerd onderzoek van voldoende kwaliteit gevonden.
Anale f istelplug versus transanale mucosa verschuivingsplastiek voor patiënten met
hoge/complexe f istels
In de systematische review van Cirocchi worden vier studies geïncludeerd die anale fistel plug vergelijken met
transanale mucosa verschuivingsplastiek bij patiënten met een hoge of complexe fistel (Cirocchi; Christoforidis,
2009; Chung, 2009; Ortiz, 2009; Van Koperen, 2011). Van de geïncludeerde studies zijn er twee RCT’s (Van
Koperen 2011; Ortiz) en twee gecontroleerde klinische trials (Christoforidis; Chung). Alleen gerandomiseerde
onderzoeken worden in de onderstaande literatuuranalyse meegenomen.
In de multi-center RCT van van Koperen (2011) werden 60 patiënten met perianale fistels gerandomiseerd voor
behandeling met anale plug of traditionele chirurgie (mucosa transanale mucosa verschuivingsplastiek). De
studiepopulatie bestond uit patiënten met perianale fistels die geschikt zijn voor chirurgie. Inclusiecriteria waren:
volwassenen en hoge perianale fistels van cryptoglandulaire herkomst bevestigd tijdens chirurgie. Exclusie
criteria waren geen interne opening gevonden tijdens chirurgie, HIV-positief, ziekte van Crohn, maligniteiten of
andere oorzaken van perianale ziekte (Van Koperen, 2011). In de studie van Ortiz werden 43 patiënten met hoog
transsfincter fistula van cryptoglandulaire oorsprong gerandomiseerd voor behandeling met anale fistel plug
(AFP) of transanale mucosa verschuivingsplastiek. Patiënten met secundaire tracts, horseshoe fistulas,
anovaginal fistels of rectourethral fistels en de ziekte van Crohn werden geëxludeerd. Alle patiënten kregen
preoperatieve beoordeling bestaande uit (digital) rectaal onderzoek, procto-sigmoidoscopy en hydrogen
peroxide-enhanced ultrasonography. Patiënten met een geschiedenis van eerdere fistelchirurgie ondergingen
ook een MRI (Ortiz).
Recidief
Twee studies met in totaal 91 patiënten rapporteerden de uitkomstmaat recidief. Na plug hadden 34 patiënten
(73,9%) en na transanale mucosa verschuivingsplastiek 17 patiënten (37,7%) recidieven. Patiënten hadden vaker
een recidief na plug dan transanale mucosa verschuivingsplastiek (RR:2,65 [95% CI 0,51 to 13,70] p=0,12), dit
verschil was echter niet significant. De heterogeniteit was hoog (χ2=8,90, df=2 (p=0,01); I2 83%) (Ortiz; Van
Koperen, 2011).
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Incontinentie
Een studie met in totaal 60 patiënten rapporteerde de verandering van baseline naar postoperatief van de
uitkomstmaat incontinentie aan de hand van de Corefo (p=0.373), Vaizey (p=0,618) en Wexner (p=0,947)
vragenlijsten. De verandering in deze scores vanaf baseline was niet significant verschillend na plug of transanale
mucosa verschuivingsplastiek. Ook het voorkomen van soiling was niet significant verschillend na de ingrepen:
preoperatief kwam soiling bij 33% en 36% van de patiënten voor in de plug en transanale mucosa
verschuivingsplastiek groep respectievelijk. Postoperatief waren dit 29% en 48% van de patiënten (p=0.143)
(Van Koperen, 2011).
Kwaliteit van leven
Een studie beschrijft de kwaliteit van leven pre-operatief en 16 weken postoperatief met de SF-36 en EQ-5D.
Exacte getallen worden in de review van Cirocchi niet gegeven, maar er wordt gemeld dat er geen statistisch
significante verschillen waren in de SF-36 sub schalen. De resultaten waren zowel pre- als postoperatief gelijk in
beide groepen (Van Koperen, 2011).
Overige uitkomstmaten
De uitkomstmaten postoperatieve pijn en bloeden en herhaalde chirurgie voor de fistel werden in de review van
Cirocchi niet gerapporteerd.
De bewijskracht voor de uitkomstmaat recidief is met twee niveaus verlaagd gezien het geringe aantal patiënten
(imprecisie) en heterogeniteit. De bewijskracht voor de uitkomstmaten incontinentie en kwaliteit van leven is met
twee niveaus verlaagd gezien het kleine aantal patiënten en events (imprecisie).
LIFT versus Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek
Er is slechts één gerandomiseerde studie gevonden die de LIFT procedure vergelijkt met de transanale mucosa
verschuivingsplastiek transanale mucosa verschuivingsplastiek bij patiënten met complexe anorectale fistels na
initiële seton drainage (Mushaya, 2012). Postoperatief kregen patiënten onstekingsremmers, pijnmedicatie
(paracetamol en codeïne fosfaat) en een vezelsupplement voor één week. Patiënten krijgen het advies om twee
tot driemaal daags een zitbad te nemen tot de wonden genezen zijn.
Genezen/recidief
Recidief was in deze studie de primaire uitkomstmaat. Na een gemiddelde follow-up van 19,2 maanden was er
een patiënt met een recidief in de Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek groep (7%) en twee patiënten in de
LIFT groep (8%). Dit verschil was niet statistisch significant.
Incontinentie
De continentie werd in deze studie preoperatief en postoperatief gemeten aan de hand van de Cleveland Clinic
Florida Fecal Incontinence-score (CCF-FI). Deze schaal vraagt naar vijf parameters (van nul= afwezig tot
vier=dagelijks) van incontinentie. Een score van nul betekent perfecte controle, een score van 20 complete
incontinentie. Preoperatief was de gemiddelde CCF-FI in de LIFT groep 0,48 (SEM 0,332) in vergelijking met
0,86 (0,857) in de transanale mucosa verschuivingsplastiek transanale mucosa verschuivingsplastiek groep.
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Postoperatief was dit 0,56 (0,395) en 1,23 (0,928) respectievelijk. De verandering van post- naar preoperatief
van de CCF-FI was niet verschillend tussen de LIFT en Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek groep
(p=0,345).
Postoperatieve pijn en bloeden
In de studie wordt pijn gemeten aan de hand van een VAS. Het is echter onduidelijk wanneer dit patiënten is
gevraagd. In de transanale mucosa verschuivingsplastiek groep was de pijnscore marginaal hoger dan in de LIFT
groep (1,0 vs. 0,0, p=0,017).
Patiënttevredenheid
De gemiddelde patiënttevredenheid gemeten aan de hand van de VAS was 9,5 (range zeven tot tien) na LIFT in
vergelijking met 8,07 (zes tot tien) na transanale mucosa verschuivingsplastiek (p=0,001).
Overige uitkomstmaten
De kwaliteit van leven en het aantal herhaalde ingrepen werd in deze studie niet gerapporteerd.
De bewijskracht voor alle uitkomstmaten is met twee niveaus verlaagd gezien ernstige imprecisie, omdat er zeer
weinig events waren en te weinig patiënten in de studie waren geïncludeerd (de powercalculatie was gedaan
met de aanname dat er 40% verschil in het aantal recidieven zou zijn tussen de Transanale Mucosa
Verschuivingsplastiek en LIFT groep, in werkelijkheid werd er een verschil van 1% gevonden en waren er nieuwe
(niet vergelijkende) studies verschenen waaruit ook kan worden opgemaakt dat het te verwachten verschil kleiner
is).
Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek + lijm versus enkel Transanale Mucosa
Verschuivingsplastiek voor complexe perianale f istels
In de Cochrane review van Jacob werd een studie opgenomen waarin een vergelijking gemaakt wordt tussen
transanale mucosa verschuivingsplastiek en transanale mucosa verschuivingsplastiek in combinatie met
fibrinelijm ((Jacob; Mushaya; Ellis). Patiënten met trans-sfincter anale fistels werden gerandomiseerd voor
behandeling met Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek (n=30) of Transanale Mucosa
Verschuivingsplastiek+lijm (n=28). Patiënten met IBD, acute obstetrische trauma en fistels als gevolg van
bestraling werden geëxludeerd.
Genezen/recidief
Recidief kwam significant minder vaak voor na Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek (6 van 30 patiënten
(20%)) dan na Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek in combinatie met lijm (13 van 28 patiënten (46,4%)) (RR
0,43 [95%-CI 0,19-0,98] p=0,04)).
Overige uitkomstmaten
De uitkomstmaat incontinentie werd in deze studie niet gerapporteerd gezien er geen betrokkenheid van de
sfincter was. De uitkomstmaten kwaliteit van leven, postoperatieve pijn en bloeden en herhaalde chirurgie voor
fistel werden in de review van Cochrane niet gerapporteerd.
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De bewijskracht voor de uitkomstmaat recidief is met een niveau verlaagd naar matig gezien het geringe aantal
patiënten (imprecisie).

Zoeken en select eren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de
volgende wetenschappelijke vraagstelling(en):
Bij patiënten met een perianale fistel, welke operatietechniek (fistulotomie, fistulectomie, mucosa advancement
plastiek (Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek), lift, plug en lijm) met/zonder seton is het beste als men kijkt
naar persisteren/recidiveren van een fistel, incontinentie, postoperatieve pijn en bloeden, herstelduur,
patiënttevredenheid/kwaliteit van leven en kosten?
Als uitgangspunt zal de Cochrane review van Jacob worden genomen. Voor de meest recente literatuur werd
vanaf search datum van deze review gezocht.
Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte het persisteren/recidiveren van een fistel en incontinentie voor de voor de besluitvorming
kritieke uitkomstmaten; en postoperatieve pijn, bloeden, patiënttevredenheid/ kwaliteit van leven en herhaalde
chirurgie voor de voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaten.
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in de studies gebruikte
definities. In de Cochrane van Jacob, werden de volgende definities beschreven:
recidief: een spontaan of chirurgisch gedraineerd abces of een terugkerende fistel op dezelfde dan wel
een andere plaats;
incontinentie: gedefinieerd als incontinentiescores (de invloed op kwaliteit van leven en specifieke
problemen zoals het gebruik van inlegmateriaal, soiling (verlies van kleine hoeveelheden slijm of ontlasting
uit de anus), urgentie (moeten “rennen” om het toilet te kunnen halen, maar geen daadwerkelijk ongewild
ontlastingsverlies), ongewilde flatus of flatus op ongewenste momenten, ongewild verlies van vloeibare
ontlasting en ongewild verlies van gevormde ontlasting);
kwaliteit van leven: gemeten met gepubliceerde kwaliteit van leven schalen of scoresystemen.
Zoeken en selecteren (Methode)
Voor het uitwerken van deze vraag werd de Cochrane van Jacob, (2010) gebruikt. Deze heeft gezocht tot
oktober 2009. Aanvullend is in de databases Medline (OVID), Embase and Cochrane met relevante zoektermen
gezocht naar systematische reviews en RCT’s waarin chirurgische technieken voor anorectale fistels met elkaar
worden vergeleken. De zoekverantwoording is weergegeven onder ' Zoekverantwoording' . De
literatuurzoekactie leverde 241 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende
selectiecriteria: RCT’s, gepubliceerd na 2009, in het Nederlands of Engels, met een van de volgende
uitkomstmaten: persisteren/recidiveren van een fistel, incontinentie, postoperatieve pijn en bloeden,
patiënttevredenheid, herhaalde chirurgie voor fistel. Naast de Cochrane review van Jacob werden er op basis
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van titel en abstract in eerste instantie 20 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst,
werden vervolgens 16 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel bij deze uitgangsvraag) en één review en drie
studies definitief geselecteerd.
Twee reviews en drie additionele onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De evidencetabellen
hiervan en beoordeling van individuele studiekwaliteit kunt u vinden onder ' Evidence tabellen'.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 17-07-2015
Laatst geautoriseerd : 17-07-2015
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Waarde van MRI en endo-echo bij perianale fistels
Wat is de beste beeldvormende techniek voor het afbeelden van peri-anale fistels?
Het is waarschijnlijk dat niet bij iedere patiënt met een perianale fistel aanvullend beeldvormend onderzoek
nodig is. Het is echter niet mogelijk op basis van de literatuur te definiëren voor welke patiënt wel aanvullend
onderzoek nodig is en voor welke patiënt niet.
Is bij lichamelijk onderzoek het traject niet geheel duidelijk of verwacht men een complexe fistel, dan kan
aanvullende diagnostiek wenselijk zijn. Om adequaat in kaart te brengen hoe de fistel verloopt is het van belang
adequate beeldvorming te verkrijgen. Het niet detecteren van secundaire trajecten en/of kleine abcesjes
verhoogt de kans tot therapeutisch falen. Tegenwoordig wordt in Nederland met name MRI gebruikt voor het
afbeelden van de perianale fistels. In de huidige praktijk is het niet altijd duidelijk bij welke patiënten aanvullende
beeldvorming waarde heeft.
In deze module worden daarom vier vragen uitgewerkt:
1.
Bij welke patiënten heeft aanvullende beeldvorming aanvullende waarde?
2.
Bij aanvullende beeldvorming; Welke beeldvorming geniet de voorkeur; EUS of MRI?
3.
Aanbevelingen voor MR scanprotocol
4.
Aanbeveling Minimale Bilaterale Informatieoverdracht

Verant woording
Laatst beoordeeld : 17-07-2015
Laatst geautoriseerd : 17-07-2015
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Aanvullende beeldvorming bij fistels
Uit gangsvraag
Bij welke patiënten heeft aanvullende beeldvorming aanvullende waarde?

Aanbeveling
Gebruik de aanverwant ' Stroomdiagram aanvullende beeldvorming bij perianale fistels' bij de keuze of
aanvullende beeldvorming ingezet dient te worden.

Overwegingen
Wel aanvullende beeldvorming (zie ook aanverwant 'Stroomdiagram aanvullende beeldvorming bij perianale
fistels' ):
complexe/moeilijke fistels. Gedefinieerd als fistels met de klinische verdenking op:
secundaire of meerdere fistelgangen;
onduidelijkheid over verloop fistel traject, met name ook over de uitgebreidheid van de
betrokkenheid van de externe sfincter die bij de fistel betrokken is, dit indien een fistulotomie
overwogen wordt;
verdenking hoefijzer configuratie.
laagdrempelig beeldvorming overwegen bij een verdenking op een recidief fistel (mede gezien lagere
accuratesse van klinisch onderzoek door fibrose). Echografie heeft moeite actieve fistels van fibrose te
onderscheiden. MRI heeft dus in deze patiënten de voorkeur;
verminderde continentie (inclusief urge incontinentie);
vrouwen met postpartum letsel en cryptoglandulaire oorzaak;
fistel op redelijke afstand van de anus (niet/onduidelijk palpabel traject);
laagtransfincterisch.

Geen aanvullende beeldvorming:
submucosaal;
intersfincterisch: uitwendige opening perifeer intersfincterische groeve palpabel in ervaren handen.

Overige overwegingen zijn de kosten MRI (in vergelijking met operatie) en de belasting van de patiënt (niet lang
wachten).

Zoeken en select eren
Voor deze uitgangsvraag is er geen systematische literatuuranalyse verricht. Deze vraag is beantwoord op basis
van beschikbare literatuur en expert opinion.

Verant woording
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Voorkeur voor EUS of MRI bij aanvullende beeldvorming
Uit gangsvraag
Bij aanvullende beeldvorming; Welke beeldvorming geniet de voorkeur; EUS of MRI?

Aanbeveling
MRI is de beeldvormende techniek van eerste keus bij perinanale fistels.
Endoanale echografie (met of zonder waterstofperoxide) kan in ervaren handen een alternatief zijn.

Overwegingen
De review door Sahni, (2008) laat een hoge sensitiviteit zien zowel voor MRI (97%) als voor EUS (92%), met een
specificiteit van 95% voor MRI en van 85% voor EUS. Deze gegevens worden in de meer recent gepubliceerde
meta-analyse van Siddiqui bevestigd: deze laat een gelijkwaardige sensitiviteit (87%) zien tussen MRI en EUS
(Siddiqui, 2012). De specificiteit van MRI (69%) ligt wel hoger dan die van EUS (43%).
In beide artikelen wordt echter benadrukt dat door de grote heterogeniteit van de geïncludeerde artikelen in
deze meta-analyse eenduidige conclusies moeilijk te trekken zijn.
Endoanale echografie is in ervaren handen een snelle methode voor het detecteren van perianale fistels die
beperkt zijn tot het sfincter complex. Voor fistels die (deels) buiten het sfinctercomplex lopen is echografie
echter minder geschikt door het beperkte field of view (FOV). Endo-anale echografie kan ook moeilijk actieve
fistels van fibrose kan onderscheiden. Hierdoor geeft echografie voor patiënten met verdenking op een recidief
fistel minder goede resultaten.
Het gebruik van waterstofperoxide bij endoanale echografie geeft wel een verbetering van de accuratesse van
50% naar 77% (Ratto, 2000). Er zijn ook studies, in gespecialiseerd centra, die een goede overeenstemming
laten zien tussen de bevinding van MRI en endoanale echografie met het gebruik van waterstofperoxide (West,
2004). Er zijn echter bij dit onderzoek meerdere voorzorgsmaatregelen nodig en fistels zonder externe opening
kunnen niet middels deze techniek worden bekeken. Additioneel nadeel betreft het gebruik van een
endoluminale echokop; dit is voor veel patiënten pijnlijk en bij uitgebreide perianale pathologie dan ook niet altijd
mogelijk. Ook het gebruik van waterstof peroxide patiënten als onprettig worden ervaren. MRI is een
patiëntvriendelijkere methode behoudens mogelijke claustrofobieklachten. De werkgroep merkt op dat de
beschikbaarheid en expertise met betrekking tot endoanale echografie steeds beperkter wordt in vergelijking
met MRI.
MRI laat in de literatuur niet alleen een zeer hoge accuratesse zien voor het weergeven simpele fistels, maar ook
voor complexe fistels en abcessen (Beets-Tan, 2001). Bij 85% van de patiënten laat MRI een toegevoegde
waarde zien ten opzichte van klinisch/lichamelijk onderzoek; met name bij complexe fistels is MRI van waarde
voor het kiezen van de juiste chirurgische interventie (Mullen, 2011). Bij recidiverende fistels lijkt MRI van
toegevoegde waarde (Buchanan, 2002) voor het kiezen van de juiste therapie. De kans op volgende recidieven
wordt sterk verminderd als de chirurg de MRI beelden tot zijn beschikking heeft. Tevens is eventuele
betrokkenheid van de levatorspieren duidelijk aan te tonen middels MRI.
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Ook is het mogelijk met MRI actieve fistels van fibrose te onderscheiden en is het hierdoor ook het onderzoek
van eerste keus om de gekozen therapie te evalueren (Vanbeckevoort, 2014). Door de zeer hoge negatief
voorspellende waarde (NPV tot 100%) speelt MRI een belangrijke rol bij het uitsluiten van (actieve) perianale
fistels (Beets-Tan).
In een in 2013 gepubliceerde consensus guideline van de European Crohn’s And Colitis Organisation (ECCO) en
de European Society for Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR) wordt de aanbeveling gedaan MRI
te gebruiken als modaliteit van keuze voor de initiële evaluatie van perianale fistels alsmede voor evaluatie van
gecompliceerde fistels en bij de verdenking op abcesvorming (Panes, 2013).
Belangrijke passage Europese Guideline:
ECCO–ESGAR statement 5A: MRI is the most accurate diagnostic imaging test for perianal CD with
accuracy surpassing examination under anesthesia, and is recommended during the initial diagnosis
unless there is a need for immediate drainage of sepsis [EL 1]. Endosonography (with or without hydrogen
per oxide) is superior to clinical examination and is an alternative to MRI [EL 2];
ECCO–ESGAR statement 5B: Undetected or untreated fistulae extensions and abscesses are the major
cause of treatment failure. Imaging, particularly using MRI, is highly accurate in detecting such
complications and for treatment planning [EL 1].

Concluderend is de werkgroep van mening dat MRI gezien de bovengenoemde voordelen de voorkeur geniet
ten opzichte van endoanale echografie. Als er echter in een centrum genoeg ervaring is, kan ook endoanale
echografie worden overwogen.

Inleiding
Om de complexiteit/uitgebreidheid van de fistel (meerdere trajecten, afsplitsingen, abcesjes etc.) in beeld te
brengen kan men een MRI of echografie laten verrichten. Ook kan men middels beeldvorming de fistel juist
classificeren op basis van het anatomisch verloop van de fistel.

Zoeken en select eren
Er werd voor dit onderdeel van de richtlijn geen systematische literatuursearch gedaan. De literatuur is daarom
niet systematisch beoordeeld. Wel worden systematische reviews en meta-analyses, die de onderstaande
vraagstelling beantwoorden, in de overwegingen beschreven en gebruikt voor de onderbouwing van de
aanbevelingen.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 17-07-2015
Laatst geautoriseerd : 17-07-2015
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Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Aanbevelingen voor MRI scanprotocol
Uit gangsvraag
Aanbevelingen voor MRI scanprotocol

Aanbeveling
Gezien deze diversiteit wordt de onderstaande handreiking gedaan voor het MRI scanprotocol:
sagittale T2 TSE;
axiale en coronale T2 FSE axiale en coronale T2TSE gehoekt geanguleerd op het anale kanaal (3mm);
axiale en desgewenst coronale T2 met vetsuppressie (3mm).

Opmerkingen:
endorectale coil niet noodzakelijk; phased array oppervlaktespoel voldoet;
axiale opnamen loodrecht hoeken op het anaal kanaal;
coronale opnamen loodrecht hoeken de axiale opnamen;
ter overweging: aanvullende axiale fsT1TSE na intraveneus contrast (differentiatie mogelijk tussen
granulatieweefsel en abces).

Overwegingen
Om accuraat de anatomie weer te geven worden bij de abdominale radiologie T2-gewogen opnamen gebruikt.
Zo kunnen de verschillende spierlagen van de anale spincter worden onderscheiden met T2 gewogen opnamen.
Om het fisteltraject(en) en eventuele abcesjes accuraat weer te geven wordt gebruik gemaakt van T2
vetsuppressie opnames in 3 richtingen (Maccioni, 2002). Het vocht in de fistelgang met een hoge
signaalintensiteit heeft dan een groot contrast met het omliggend vet wat een lage signaalintensiteit heeft.
Een endorectale coil is met name goed in het afbeelden van het primaire traject, echter een phased array
oppervlakte spoel is juist beter in het afbeelden van de secundaire trajecten door zijn grotere field-of-view
(deSouza, 1998). Aangezien met name meer complexe fistels een indicatie hebben voor aanvullende
beeldvorming is een phased array oppervlaktespoel met een grote field-of-view belangrijk.

Inleiding
Er wordt in de praktijk een verscheidenheid aan MRI protocollen gebruikt voor het afbeelden van perianale
fistels.

Zoeken en select eren
Er is geen systematische zoekactie uitgevoerd voor deze uitgangsvraag. De aanbevelingen zijn gedaan op basis
van bij de werkgroep bekende literatuur en expert opinion.

Verant woording
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Laatst beoordeeld

: 17-07-2015

Laatst geautoriseerd : 17-07-2015
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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external phased array coil techniques. J Comput Assist Tomogr. 1998 May-Jun;22(3):357-63.
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Minimale Bilaterale Informatieoverdracht
Uit gangsvraag
Aanbeveling Minimale Bilaterale Informatieoverdracht

Aanbeveling
Minimale informatie die aangeleverd moet worden door clinicus:
eerdere operaties (in verband met aanwezige sfincterdefecten);
wel of geen seton in situ;
moment van laatste ingreep (lang of kort geleden?);
locatie uitwendige openingen.

Minimale informatie die in MRI verslag moet komen;
reeds aanwezige sfincterdefecten;
classificatie van de fistel (inter- of transsfincterisch, suprasfincterisch of extrasfincterisch). Bij zeer complex
verloop dient gedetailleeerd het verloop te worden beschreven;
locatie inwendige opening (indien te identificeren);
geschat percentage (deel) van de externe anale sfincter dat zich caudaal van het fisteltraject bevindt;
aanwezigheid en locatie van eventuele ongedraineerde vochtcollecties.

Overwegingen
Er zijn verschillende factoren die het beeld van de MRI kunnen beinvloeden: eerdere operaties, aanwezigheid van
een seton en het moment van de laatste ingreep. Dit is belangrijke informatie voor de radioloog om de beelden
goed te kunnen beoordelen. Het aangeven van de locatie van de uitwendige opening maakt het voor de
radioloog mogelijk om het aangegeven gebied nauwkeurig te bestuderen.

Inleiding
Voor een goed radiologisch verslag zijn de aangeleverde klinische gegevens belangrijk. Het radiologisch verslag
moet op zijn beurt de juiste informatie voor de clinicus bevatten.

Zoeken en select eren
Er is geen systematische zoekactie uitgevoerd voor deze uitgangsvraag. De aanbevelingen zijn gedaan op basis
van bij de werkgroep bekende literatuur en expert opinion.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 17-07-2015
Laatst geautoriseerd : 17-07-2015
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Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Fissura ani
Deze richtlijn behandelt de behandeling van benigne, ongecompliceerde fissura ani. Atypische fissuren (ten
gevolge van M. Crohn, infectieuze oorzaken of maligniteit) worden buiten beschouwing gelaten.
De breed geaccepteerde definitie van een anale fissuur is een radiaire (ischemische) ulceratie van het anoderm,
distaal van de linea dentata en meestal posterieur gelegen (80 tot 90%) (Nelson, 2010; Altomare, 2011;
Schouten, 1996). Kenmerkend van een anale fissuur is pijn na defecatie die één á twee uur kan aanhouden. Een
anale fissuur kan tevens zorgen voor helderrood bloedverlies (Nelson, 2012).
Hoewel deze richtlijn zich vooral richt op de behandeling van chronische fissura ani zal kort worden ingegaan op
de behandeling van de acute fissura ani. De definitie van een acute fissura ani is een benigne, oppervlakkige
ulceratie in het anale kanaal waarbij alleen het anoderm (distaal van de linea dentata) is aangedaan. Symptomen
van pijn na defecatie, eventueel gecombineerd met helder rood bloedverlies en/of pruritis ani, zijn minder dan
zes weken aanwezig. Tevens zijn er bij inspectie geen morfologische tekenen van chroniciteit (zichtbare interne
sfinctervezels, opgeworpen wondranden, ‘sentinel pile’, ontstekingspoliep) (Backer, 1997) en een evidente
verhoogde interne sfincterspanning (Nelson, 2012). Differentiatie tussen acuut en chronisch kan soms moeilijk
zijn en zal vooral gebaseerd zijn op anamnese en morfologie. Eén symptoom of morfologisch kenmerk is
voldoende om chroniciteit te onderbouwen. Waarschijnlijk ligt de differentiatie ook grotendeels aan hoe goed
wordt uitgevraagd hoe lang klachten al bestaan (Nelson, 2012).
De definitie van een chronische fissura ani is, daaruit volgend, minimaal zes weken pijnklachten in combinatie
met een macroscopisch aantoonbare fissuur. Ook fysiologische kenmerken dragen bij aan de definitie van
chronisch, zoals een ‘sentinel pile’, opgeworpen wondranden, het a vue zijn van sfinctervezels of een
inflammatoire poliep aan de inwendige begrenzing van de fissuur (Altomare).
Een fissura ani wordt veroorzaakt door hypertonie van de interne anale sfincter. Ten gevolgen van pijn treedt
een spasme op van de interne anale sfincter (Nelson, 2012). Hierdoor wordt de vascularisatie nog verder
gecompromitteerd en kan ulceratie het gevolg zijn (Schouten). De behandeling van fissura ani richt zich dan ook
op het opheffen van deze spasme. Behandelstrategieën zijn grofweg in te delen in conservatieve maatregelen
(chemische relaxatie glad spierweefsel) en chirurgische interventie (Essani, 2005).
Belangrijk is te beseffen dat naar verwachting circa 90% van de acute fissuren spontaan (zonder enige
interventie) geneest (Farooq, 2012). Het grootste deel van de fissuren zal dus niet niet door een specialist, of
zelfs niet door een arts, beoordeeld worden. Echter, een percentage van de acute fissuren zal refractair zijn voor
de behandeling of de behandeling zal falen in het kader van therapietrouw, bijvoorbeeld staken in verband met
hoofdpijnklachten bij conservatieve middelen. Naar schatting is er in 1/3 van patiënten die worden behandeld
met lokale middelen progressie naar een chronische fissuur en wordt de recidiefkans na behandeling met alleen
chemische relaxantia rond de 50% geschat (Farooq, 2012).
Voor de behandeling van chronische fissura ani wordt tot op heden in de literatuur de (partiële) laterale interne
sfincterotomie (LIS) aangevoerd als ‘gouden standaard’. De genoemde genezingspercentages variëren van 90
tot 100%. Het nadeel van de LIS is het risico (in literatuur tot wel 10% genoemd) op ‘soiling’ of incontinentie van
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flatus (Nelson, 2012; Magdy, 2012). Daarom wordt geadviseerd LIS te bewaren voor conservatieve therapie
resistente fissuren (Nelson, 2012; Magdy). Andere chirurgische behandelingen als fissurectomie en anoplastiek
berusten het excideren en aviveren van de fissuur met een vermeend minder grote kans op postoperatieve
incontinentie (Nelson, 2011). Fecale incontinentie ten gevolge van partiële LIS wordt de laatste jaren niet meer
beschreven (Nelson, 2011 en 2012; Farooq).
Deze richtlijn richt zich op de behandeling van acute fissura ani en op wat de beste conservatieve en chirurgische
therapie is bij de behandeling van chronische fissura ani.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 17-07-2015
Laatst geautoriseerd : 17-07-2015
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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De beste behandeling van acute fissuren
Uit gangsvraag
Wat is de beste behandeling van acute fissuren?

Aanbeveling
Bij de behandeling van acute fissuren is het raadzaam te starten met conservatieve therapie (in de vorm van zalf,
dieetadviezen en of laxantia).
Diltiazem 2% (2-3 keer daags voor 6 weken) is dan aan te bevelen in het kader van therapietrouw. Eventueel kan
ook gekozen worden voor ISDN 1% (5-6 keer daags perianaal 6 weken).
Er is geen indicatie voor chirurgische ingreep bij acute fissuren.
Zie ook het stroomdiagram bij de aanverwante producten van deze module.

Overwegingen
Deze richtlijn heeft alleen de resultaten van gerandomiseerd vergelijkend onderzoek geïmplementeerd. Echter,
de gevonden gerandomiseerde studies naar de behandeling van acute fissura ani zijn zeer gedateerd, klein en
van zeer matige kwaliteit. Hierdoor is het niet mogelijk harde conclusies te verbinden aan de resultaten van deze
studies. Dit blijkt ook uit de review van Nelson (2012), waarin een globaal overzicht wordt gegeven in plaats van
een handreiking tot een op wetenschap gebaseerde behandeling van acute fissuren (Nelson, 2012). Tevens,
geneest waarschijnlijk 90% van de acute fissuren spontaan, zonder enige interventie en zonder dat er
beoordeling van een specialist plaats vindt (Farooq, 2012). Alle onderzoeken naar acute fissuren zijn in een
ziekenhuiszetting verricht, alwaar zeer waarschijnlijk al een selectie van patiënten is opgetreden met zeer ernstige
klachten die niet snel reageren opconservatieve behandeling die de huisarts vaak voorschrijft. In dit kader is de
additieve waarde van de behandeling met chemische danwel chirurgische interventie in de behandeling van
acute fissuren niet (goed) onderzocht.
Van patiënten met een acute fissuur die conservatief behandeld worden zal een percentage refractair zijn voor
de behandeling of zal de behandeling falen in het kader van therapietrouw, bijvoorbeeld staken in verband met
hoofdpijnklachten. In de studie van Farooq is er in 36% van de patiënten die worden behandeld met lokale
relaxantia progressie naar een chronische fissuur. Tevens beschijft Farooq een recidiefkans van 14% na drie
maanden in de conservatief behandelde groep (vs. geen in de LIS-groep).
De behandeling van acute fissuren omvat vanaf oudsher een vezelrijk dieet, laxantia, zitbaden en pijnstilling
(Backer 1997; Farooq 2012). Echter, in recente onderzoeken lijkt dit stramien niet beter te zijn dan wanneer een
placebo wordt gebruikt (Nelson, 2012). De meeste bovengenoemde behandelingen worden in de Cochrane
Review afgedaan als obsoleet (Nelson, 2012). Een vezelrijk dieet heeft mogelijk wel een waarde in het verlagen
van de recidiefkans van een acute fissuur (Nelson, 2012; Jensen, 1987). Mogelijk is er een sneller herstel te
verwachten wanneer chemische sfincterotomie wordt toegevoegd (Nelson, 2012; Farooq 2012) en de kans op
progressie naar een chronische fissuur te voorkomen (Nelson, 2011).
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In verband met het hoge spontane genezingspercentage van acute fissuren lijkt het behandelen hiervan met een
chirurgische interventie een zeer aggressieve therapie. Voor een chirurgische interventie dienen patiënten te
worden opgenomen, wat leidt tot verzuim van werk en veel hogere medische kosten. Tevens is er de kans op
complicaties. De complicaties die worden beschreven, zijn met name wondinfecties, tijdelijke incontinentie voor
flatus en vocht (soiling). Fecale incontinentie ten gevolge van partiële LIS wordt de laatste jaren niet meer
beschreven (Nelson, 2011 en 2012; Farooq 2012).
Er is geen hard bewijs voor het direct toepassen van chirurgische interventie voor acute fissuren, gezien het hoge
percentage spontaan herstel ten opzichte van kans op (milde) incontinentie (Nelson, 2012). In dit kader is het
opvallend dat het enige recente vergelijkende onderzoek van Farooq (2012) conservatieve therapie afzet tegen
LIS. In een prospectieve niet-gerandomiseerde studie van Rather, (2010), waarin lokale nitroglycerine wordt
vergeleken met partiële subcutane interne sfincterotomie (SILS) voor patiënten met een acute of chronische
fissura ani, concluderen zij echter wel dat voor zowel acute als chronische fissuren SILS een goede eerste lijns
therapie zou zijn inverband met een herstel percentage van 100% zonder dat zij enige vorm van incontinentie
vinden. De patiënten met een acute fissuur (n=93/340) werden allen voorbehandeld met nitroglycerine. De
patiënten waarbij lokale therapie faalde (37%) na zes weken ondergingen SILS met volledig herstel in 100%.
Follow-up tijd in deze studie was minimaal twee maanden. Recidieven zijn niet beschreven. In deze studie
rapporteren zij dat patiënten die behandeld worden met lokale therapie uitvallen in verband met
therapieontrouw, vooral geïnduceerd door hoofdpijn (7%).
Studies naar andere chirurgische interventies voor de behandeling van acute fissuren werden niet gevonden. Wel
zijn er enkel studies waarin nieuwe minimaal invasieve middelen worden onderzocht in de behandeling van acute
fissuren (Chen, 1992; Garrido, 2005). Echter, ook deze studies zijn gedateerd, klein, niet-gerandomiseerd en na
publicatie lijkt er geen vervolg onderzoek te zijn verricht om deze therapieën verder te onderzoeken.
De werkgroep is van mening dat, ondanks een substantieel risico op falen van de therapie en progressie naar
chronische kenmerken, medicamenteuze sfincterotomie kan worden toegepast in de behandeling van acute
fissuren. Echter, het te verwachten effect is niet veel groter, dan dat van placebo. Diltiazem (calciumantagonist)
verdient hierbij de voorkeur in het kader van therapietrouw (minder vaak aanbrengen en minder vaak hoofdpijn
als bijwerking; Nelson, 2012). Chirurgische behandeling wordt geadviseerd alleen toe te passen bij patiënten
met een refractaire fissuur na lokale therapie. Een vezelrijk dieet lijkt de recidiefkans op een (acute) fissuur te
verkleinen.

Conclusies

Laag
GRADE

Patiënten met acute fissuren lijken vaker te genezen na LIS dan na medicamenteuze therapie.

Bronnen (Farooq, 2012)

P DF aangemaakt op 09-10-2020

113/151

P roctologie

Laag
GRADE

Het is mogelijk dat de gemiddelde tijd tot het genezen bij patiënten met acute fissuren korter is na
behandeling met LIS dan na behandeling met medicamenteuze therapie.

Bronnen (Farooq, 2012)
Het is aannemelijk dat (milde) incontinentie vaker optreedt na behandeling met LIS dan na
Zeer
medicamenteuze therapie.
laag
GRADE
Bronnen (Farooq, 2012)
Het is aannemelijk dat de bijwerking hoofdpijn minder vaak optreedt na LIS dan na medicamenteuze
Zeer
therapie.
laag
GRADE
Bronnen (Farooq, 2012)

Samenvat t ing lit erat uur
Resultaten
In de Cochrane review van Nelson (2012) wordt een paragraaf gewijd aan acute fissuren. In zes studies werden
enkel patiënten met acute fissuren geïncludeerd (Antropoli, 1999; Jensen, 1986 en 1987; McDonald, 1983; Gaj,
2006; Gupta, 2006) en in vier studies werden zowel acute als chronische fissuren geïncludeerd (Bacher 1997,
Ahmad 2007, Eshghi 2007, Yakoot 2009). De gevonden studies betreffen vooral veel oudere studies die
conservatieve therapieën onderzoeken (lokale nitraten of calciumantagonisten, lidocaïne, vezels, hydrocortison,
zitbaden and anale dilatatie). De kwaliteit van de individuele studies is (zeer) laag.
De studie van Farooq, is de enige vergelijkende studie voor acute fissura ani en vergelijkt chemische versus
chirurgische behandeling . Vijftig patiënten worden gerandomiseerd in de lokale therapie arm (drie- tot viermaal
daags glyceryltrinitraat 0,2% (GTN) aanbrengen in poliklinische setting) en 50 in de chirurgische arm (partiële
laterale interne sfincterotomie in dagbehandeling op zo kort mogelijke termijn). Bij inclusie hadden patiënten in
beide groepen gemiddeld circa vijf dagen (twee tot zeven dagen) anale pijnklachten (met of zonder
bloedverlies). Alle patiënten kregen laxantia voorgeschreven voor zes weken. Poliklinische controle volgde na
één, drie en zes weken en na drie maanden.
Falen van therapie
Nelson (2012) stelt in zijn conclusie dat er slechts een marginale verbetering is te verwachten van lokale nitraten,
calciumantagonisten of een injectie met botuline toxine injecties in de behandeling van acute fissuren. Lidocaïne,
hydrocortison creme, vezels, ambulante anale dilatatie en zitbaden lijken niet beter dan placebo. In de review van
Nelson worden deze niet-therapeutische handelingen dan ook als obsoleet bestempeld. Wel is er één studie die
mogelijk een voordeel van het gebruik van vezels laat zien ten aanzien van een lagere recidiefkans in het geval
van acute fissura ani. Echter dit betreft een oude studie met maar 30 patiënten in elke groep (Jensen, 1987).
De studie van Farooq (2012) liet in 54% van de patiënten die chemisch ondersteund werden volledige genezing
zien na zes weken versus 100% in de LIS groep (RR 1,84 [1,42, 2,37], p<0,05). Zesendertig procent van de
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conservatief behandelde patiënten bleek refractair voor chemische sfincterotomie en ontwikkelde chronische
kenmerken. Tien procent van deze patiënten lieten wel een genezingstendens zien met tevens vermindering van
klachten, maar staakten de medicamenteuze therapie in verband met bijwerkingen. De gemiddelde tijd tot
genezing was 32,3 ± 10,7 dagen in de conservatieve groep versus 19,9 ± 4,5 dagen in de LIS groep (p<0,05).
Tevens bleek bij de controle na drie maanden bij 14% van de conservatief behandelde patiënten die eerder
volledig genezen leken de fissuur gerecidiveerd. Recidieven werden op deze korte termijn niet beschreven in de
LIS-groep.
Incontinentie
Incontinentie bij de behandeling van acute fissuren is niet beschreven in Nelson (2012). In de studie van Farooq
(2012) is in de chirurgisch behandelde groep bij 10% van de patiënten een milde incontinentie voor flatus
gevonden. Deze incontinentie voor flatus ging altijd gepaard met enige mate van wondinfectie en bleek van
voorbijgaande aard, waarbij na het herstellen van de infectie geen incontinentie meer optrad.
Bijwerkingen
Bijwerkingen in de behandeling van acute fissuren werden niet beschreven in Nelson (2012). Farooq laat zien dat
er in de chemisch ondersteunde groep bij 36% van de patiënten melding van hoofdpijn werd gedaan.
Patiënttevredenheid
Patiënttevredenheid werd zowel in de review van Nelson (2012) als in de studie van Farooq niet gerapporteerd.
De bewijskracht voor de uitkomstmaten genezing en tijd tot genezing is met twee niveaus verlaagd in verband
met beperkingen in de studieopzet (onduidelijke procedure van randomisatie) en het geringe aantal patiënten
(imprecisie). De bewijskracht voor de uitkomstmaten incontinentie en bijwerkingen is met drie niveaus verlaagd
naar zeer laag, gezien bovenstaande beperkingen en studieopzet en ernstige imprecisie (zeer gering aantal
patiënten voor relatief zeldzame complicaties).

Zoeken en select eren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de
volgende wetenschappelijke vraagstelling(en):
Wat is de effectiviteit van de behandeling van acute fissuren met conservatieve behandeling vs. chirurgische
behandeling vs. placebo wanneer men kijkt naar genezing cq. vermindering klachten; incontinentie (mild: soiling
en voor flatus; ernstig: voor faeces)?
In de databases Medline (OVID), Embase and Cochrane is met relevante zoektermen gezocht naar
systematische reviews of RCT’s waarin verschillende behandelmogelijkheden voor (acute) fissuren met elkaar
worden vergeleken. De zoekverantwoording is weergegeven bij deze uitgangsvraag. De literatuurzoekactie
leverde 146 treffers op over zowel chronische als acute fissuren. Studies werden geselecteerd op grond van de
volgende selectiecriteria: vergelijking van behandeling van acute fissuren danwel ten opzichte van placebo,
volwassen patiënten, exclusie van patiënten met Morbus Crohn, colitis ulcerosa, bij maligniteit, HIV en
postpartum fissuren. In de Cochrane review van Nelson (2012) is een paragraaf aan de behandeling van acute
fissuren gewijd. Onze zoektermen richtten zich op studies die gepubliceerd zijn vanaf de laatste zoekdatum van
Nelson (2012).
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Op basis van titel en abstract werd in eerste instantie één studie voorgeselecteerd. Na raadpleging van de
volledige tekst, werd vervolgens deze ene studie definitief geselecteerd (Farooq, 2012).
Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte falen van (conservatieve) therapie een voor de besluitvorming kritieke uitkomstmaat; en
enige vorm van incontinentie, bijwerkingen en patiënttevredenheid voor de besluitvorming belangrijke
uitkomstmaten. De werkgroep definieerde de uitkomstmaten als volgt:
falen van therapie wordt gedefiniëerd als persisteren van de fissuur (synoniem voor aanhoudende anale
pijn en/of persisterend bloedverlies per anum) danwel recidiveren van de klachten. De differentiatie tussen
persisteren en recidiveren is lastig, omdat anale fissuren typisch komen en gaan, met zelfs morfologische
genezing tussentijds. Ondanks dat differentiatie tussen residu en recidief wel mogelijk is, achtten wij dit
onderscheid niet van belang bij deze uitgangsvraag;
de mate van incontinentie werd verdeeld in mild en ernstig, waarbij onder ‘mild’ incontinentie voor vocht
(soiling) en flatus wordt verstaan. Incontinentie voor faeces werd geduid als ‘ernstig’;
onder bijwerkingen werden alle neveneffecten van lokale therapie en botuline toxine injecties verstaan,
waarbij ‘hoofdpijn’ separaat werd geanalyseerd;
patiënttevredenheid werd gemeten aan de hand van (gevalideerde) vragenlijsten, danwel uitgedrukt in
een VAS (visual analoge scale) scores, terwijl therapietrouw aan de voorgeschreven behandeling als
indirecte maat voor patiënttevredenheid werd gezien.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 17-07-2015
Laatst geautoriseerd : 17-07-2015
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Conservatieve behandeling chronische fissura ani
Uit gangsvraag
Wat is de beste conservatieve behandeling van chronische fissura ani?

Aanbeveling
Behandel een chronische fissura ani bij voorkeur met Diltiazem 2% indien dit nog niet eerder heeft plaats
gevonden (zoals beschreven bij acute fissura ani).
Als eerder gestart is met lokaal nitraat behandeling, kan deze bij falen van therapie worden omgezet naar
Diltiazem 2%.
Botuline toxine kan worden overwogen als alternatieve stap binnen de behandeling, of als step-up indien lokale
therapie faalt, alvorens wordt over gegaan tot chirurgische interventie.
Zie ook het stroomdiagram bij de aanverwante producten van deze module.

Overwegingen
Op grond van de huidige literatuur ten aanzien van de conservatieve behandeling van fissura ani is het niet goed
mogelijk een eenduidig advies te geven. Wel komen wij tot een aanbeveling, op grond van interpretatie van de
diverse studies. De beschikbare data uit verschillende studies die de conservatieve behandeling van anale
fissuren bestuderen zijn zeer heterogeen met een grote variatie in ratio’s van genezing voor dezelfde
behandelmodaliteit en ook een grote overlap tussen de genezingskans na verschillende behandelingen. Deze
heterogeniteit zou veroorzaakt kunnen worden door de inclusie van acute fissuren, inclusie van patiënten die
reeds andere behandelingen hebben ondergaan en daardoor een hoger risico hebben op niet-genezende
fissuren en de verschillen tussen de studies in het bepalen van het eindpunt (genezing). Verder werd in veel
studies additionele behandeling bij de onderzochte behandelmethode toegestaan, waardoor de vergelijking
tussen studies erg lastig is. De resultaten op de langere termijn zijn incompleet door slechte follow-up en
doordat patiënten tijdens follow-up zoeken naar andere een behandeling.
Gezien de afwezigheid van risico op blijvende incontinentie, verdient starten met een conservatieve behandeling
bij de chronische fissura ani de voorkeur. Hierbij is opvallend dat de bijwerkingen van lokaal nitraat vaker
voorkomen, met name hoofdpijn tot wel 30% bij de behandelde patiënten, met daardoor een lagere
therapietrouw. Derhalve verdient in onze optiek Diltiazem, tweemaal daags in een dosering van 2% als gel, de
voorkeur bij de primaire behandeling. Bij ongeveer 45-70% van de patiënten zal deze behandeling leiden tot
verdwijnen van de fissuur. Indien een patiënt verwezen wordt na eerdere behandeling met lokaal nitraat, kan
overwogen worden te switchen naar Diltiazem 2%.
Indien de lokale medicamenteuze behandeling faalt, zijn reële opties; botuline toxine, fissurectomie wel of niet
gecombineerd met botulinetoxine of laterale interne sfincterotomie. Mede gezien het feit dat botuline toxine
een reversibel effect heeft op het sfincterapparaat en derhalve geen risico op blijvende incontinentie, is dit zeer
goed verdedigbaar. In de studie van Berkel, (2014) concluderen de auteurs zelfs dat het voordeel van botuline
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toxine op de kans van genezing van de fissuur opweegt tegen de kans op tijdelijke incontinentie en voeren zij
aan dat botuline toxine mogelijke ook een plaats als eerste lijns behandeling heeft. Een totale hoeveelheid van
20 tot 25 EH botulinetoxinewordt links en rechts van de fissuur (eventueel anterolateraal) in de intersfincterische
groeve geïnjecteerd (Maria 2000), De behandeling met botulinetoxine kan na 8 tot 12 weken herhaald.
In de studie van Samim werden de kosten van de behandeling met Diltiazem 2% en botuline toxine met elkaar
vergeleken. De kosten per patiënt van de behandeling met Diltiazem waren €63,85, in vergelijking met €73,89
voor behandeling met botuline toxine. In deze vergelijking worden alleen de directe kosten van de behandeling
meegenomen (en bijvoorbeeld niet de kosten van additionele behandeling die nodig was voor patiënten die niet
genazen na de eerste behandeling).
De aanbevelingen bij deze uitgangsvraag zijn gezamenlijk met de aanbevelingen bij de uitgangsvraag over
chiurgische behandeling van fissura ani in die module samengevat.
Duur en dosering van de diverse conservatieve behandelingen
Dosering en duur van de behandeling met lokaal nitraat
In de Cochrane review worden vier studies beschreven, die gekeken hebben naar de dosering en het effect op
genezing van de fissuur (Scholefield 2003; Bailey 2002; Carapeti, 1999; Gagliardi 2010). Op grond van deze
studies lijkt 0,2% GTN even werkzaam als 0,4%. Ook lijkt dosis-escalatie niet zinvol en is een behandelingsduur
van zes weken voldoende.
Calciumantagonisten lokaal versus oraal
In een kleine gerandomiseerde studie van Jonas, (2001) is bij 50 patiënten gekeken naar de effecten op
genezing tussen patiënten die gedurende acht weken 60 mg Diltiazem tweemaal daags namen versus
tweemaal daags Diltiazem 2% lokaal aanbrengen. Van de patiënten die oraal waren behandeld was 38% na
acht weken genezen versus 65% na lokale behandeling. Tevens waren er ook significant meer patiënten uit de
oralegroep met hoofdpijnklachten.
Er zijn geen studies die hebben onderzocht wat de optimum dosering en/of duur is van calciumantagonisten
lokaal.
Calciumantagonist na eerdere GTN behandeling
Er is één prospectieve studie waarin is onderzocht of omzetten van ISDN lokaal en falen van therapie naar lokale
calciumantagonisten zinvol is. Hierbij bleek omzetten van ISDN in Diltiazem 2% tweemaal daags gedurende acht
weken 70% van de patiënten na acht weken klachtenvrij (22/46 genezen (48%); 10/46 (22%) niet genezen maar
wel klachtenvrij). Hoofdpijn werd niet gerapporteerd bij het gebruik van Diltiazem (Griffin, 2002).
Dosering en lokatie van botuline injecties
Op grond van de huidige literatuur kan niet duidelijk gesteld worden wat de optimale dosering of lokatie van
injectie is. De meeste studies hebben 20 tot 25 EH botuline toxine gebruikt. In een kleine prospectieve in vivo
studie (n=50) van Maria, (2000) worden aanwijzingen gevonden dat het contralateraal plaatsten van twee

P DF aangemaakt op 09-10-2020

118/151

P roctologie

injecties met botuline toxine een betere genezing geeft (net rechts en links anterieur bij posterieure chronische
fissura ani). Als pathofysiologisch mechanisme voeren de auteurs fibrose en ischemie met als gevolg destructie
van zenuwuiteinden en modificatie van receptoren ter plaatste van de fissuur aan (Maria).
Botuline toxine of ISDN als 1e lijns therapie
In de studie van Berkel wordt gerandomiseerd gekeken naar het effect op herstel en bijwerkingen bij patiënten
met een chronische fissura ani die of als eerste lijns therapie worden behandeld met ISDN 1% viermaal daags
(n=33) versus botuline toxine A (60EH Dysport; n=27) als eerste-lijnstherapie. Na negen weken blijkt 33% van de
ISDN groep genezen terwijl dat 67% van de Dysport groep betreft (p=0.010). Na één jaar follow-up is er een
niet-significant verschil voor het aantal recidieven tussen beide groepen (50% vs. 28%; p=0.286). Ruim 45% van
de patiënten die werden behandeld met ISDN gaven aan hoofdpijn te hebben, waarbij bijna 19% (5/27) van de
patiënten na Dysport enige mate van tijdelijke incontinentie aangaf (vier soiling; één voor faeces). Gezien het
aanvankelijke beter herstel concluderen de auteurs dat Dysport superieur is als eerste-lijnstherapie.

Inleiding
Vanwege het risico op incontinentie ten gevolge van chirurgische interventies worden er in de behandeling van
chronische fissura ani wereldwijd allerlei conservatieve behandelingen toegepast, variërend van oliën,
vasodilatoire middelen (nitroglycerine, isosorbide mono- en dinitraat, calciumantagonisten) tot injecties met
botuline toxinen. Effectpercentages zijn echter vele malen lager dan na de LIS, waarbij sommige conservatieve
middelen niet veel hogere succespercentages laten zien dan de kans op natuurlijk herstel van een fissura ani, die
op 35% wordt geschat (Nelson, 2012).
In deze module wordt getracht te beschrijven welke vorm van conservatieve therapie de voorkeur heeft bij de
behandeling van chronische anale fissuren.

Conclusies
Lokaal nitraat vs. Placebo
Matig
GRADE

Matig
GRADE

Laag
GRADE

De kans op falen van de behandeling met lokaal GTN lijkt lager dan bij placebo.

Bronnen (Nelson, 2012)
Hoofdpijn komt waarschijnlijk vaker voor bij GTN dan bij placebo.

Bronnen (Nelson, 2012; Berry, 2013)
Mogelijk zijn patiënten even tevreden bij GTN als bij placebo behandeling van anale fissuren.

Bronnen (Berry, 2013)

Lokaal nitraat versus calciumantagonist
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Matig
GRADE

De kans op een falen van therapie lijkt gelijk na behandeling met lokale nitraten en lokale
calciumantagonisten (nifedipine en DTZ).

Bronnen (Nelson, 2012; Sanei, 2009; Ala, 2012)

Matig
GRADE

Hoofdpijn komt mogelijk vaker voor bij behandeling met GTN dan bij een lokale calciumantagonist.

Bronnen (Nelson, 2012; Sanei, 2009; Ala, 2012)

Lokaal nitraat versus botuline toxine
Laag
GRADE

Laag
GRADE

Falen van de behandeling komt mogelijk vaker voor na behandeling met lokaal nitraat dan na LIS.

Bronnen (Nelson, 2010; Arslan, 2013)
Er is mogelijk een kleine kans op milde incontinentie na botuline toxine op korte termijn.

Bronnen (Nelson, 2010)

Patiënten hebben mogelijk minder vaak hoofdpijn na botuline toxine dan na behandeling met lokaal
Laag
nitraat.
GRADE
Bronnen (Nelson, 2010)
Calciumantagonist versus placebo
Laag
GRADE

Het aantal patiënten waarvoor therapie gefaald heeft lijkt lager na diltiazem dan na geen behandeling.

Bronnen (Nelson, 2012)

Calciumantagonisten versus botuline toxine
Laag
GRADE

Na vier weken en drie maanden lijkt het aantal patiënten waarvoor therapie gefaald heeft gelijk voor
behandeling met calciumantagonisten en botuline toxine.

Bronnen (Nelson, 2012; Samim, 2012)
Het is mogelijk dat jeukklachten vaker voorkomen na behandeling met calciumantagonisten dan bij
Zeer
behandeling met botuline toxine.
laag
GRADE
Bronnen (Samim, 2012)
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Het is mogelijk dat de kans op milde incontinentie gelijk is bij behandeling met calciumantagonisten en
Zeer
botuline toxine.
laag
GRADE
Bronnen (Samim, 2012)
Conservatieve versus chirurgische behandeling
Lokaal nitraat versus (partiële) laterale interne sf incterotomie (LIS)
Matig
GRADE

Falen van de behandeling komt waarschijnlijk vaker voor na behandeling met lokaal nitraat dan na LIS.

Bronnen (Nelson, 2010; Arslan, 2013)
Milde incontinentie komt waarschijnlijk vaker voor na behandeling met LIS dan na lokale behandeling
met nitraat bevattende cremes.

Matig
GRADE Fecale incontinentie werd niet gerapporteerd.

Bronnen (Nelson, 2010; Arslan, 2013)

Matig
GRADE

Hoofdpijn komt waarschijnlijk vaker voor bij het gebruik van lokale behandeling met nitraat bevattende
cremes dan na LIS.

Bronnen (Nelson, 2010; Arslan, 2013)
Calciumantagonisten versus LIS
Laag
GRADE

Het risico op een persisterende fissuur is mogelijk hoger na behandeling met een calciumantagonist
dan na LIS.

Bronnen (Nelson, 2012; Suvarna, 2012)

Matig
GRADE

Het risico op incontinentie is waarschijnlijk lager na behandeling met een calciumantagonist dan na LIS.

Bronnen (Nelson, 2012; Suvarna, 2012)

Botuline toxine versus LIS
Matig
GRADE

De kans op een het persisteren/recidiveren van een fissuur is waarschijnlijk groter na behandeling met
botuline toxine dan na LIS.

Bronnen (Nelson, 2012; Valizadeh, 2012)
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Matig
GRADE

Laag
GRADE

De kans op milde incontinentie is waarschijnlijk lager na botuline toxine dan na LIS.

Bronnen (Nelson, 2012; Valizadeh, 2012)
Het is onduidelijk of de kans op complicaties na botuline toxine en LIS verschillend is.

Bronnen (Valizadeh, 2012)

Samenvat t ing lit erat uur
In de Cochrane review van Nelson (2012) worden zeer veel verschillende vergelijkingen beschreven. In de
onderstaande literatuuranalyse worden alleen die vergelijkingen beschreven die door de werkgroep als relevant
voor de Nederlandse situatie werden benoemd bij het opstellen van de uitgangsvraag. In de Cochrane review
werd gezocht van 1966 tot januari 2010. Studies die na deze datum zijn verschenen zijn aan de onderstaande
literatuuranalyse toegevoegd. Voor de meta-analyses is gekozen voor een random effecten model (tenzij anders
vermeld) en het rapporteren van een Relatief Risico (RR).
Lokaal nitraat vs. Placebo
In de Cochrane review van Nelson (2012) zijn 18 studies geïncludeerd (1315 patiënten), waarvan vier studies
alleen kinderen includeren (165 kinderen), die lokaal glyceryltrinitraat (GTN) vergelijken met placebo. De vier
studies die alleen een analyse naar kinderen verrichtten zijn in de onderstaande beschrijving van de literatuur
geëxcludeerd (Kenny, 2001; Oglesby, 2001; Sonmez, 2002; Tander, 1999). Daarnaast is een recente studie van
Berry, 2013 geïncludeerd waarin 0,4% NTG zalf tweemaal daags (123 patiënten) werd vergeleken met placebo
zalf tweemaal daags (124 patiënten). In beide groepen moesten patiënten 650 mg acenominophen nemen om
te zorgen voor een consistente profylaxe voor hoofdpijn. Andere pijnstilling mocht tijdens de studie niet worden
gebruikt (Berry, 2013). Alle studies hadden een korte follow-uptijd (van zes weken tot twaalf maanden; in de
meeste studies acht weken).
Falen van therapie
In de Cochrane review hadden alle 14 studies genezing als uitkomstmaat. GTN is significant beter dan placebo
in het genezen van anale fissuren voor volwassenen. De kans op falen van de behandeling bij lokaal GTN is
52,5% en bij placebo 65,5% (14 studies, 1150 patiënten, RR 0,69 (95%CI 0,55-0,89) (p<0,001).
In de studie van Berry (2013) is alleen gekeken naar verbetering van pijnklachten over de tijd en niet zozeer naar
genezing van de fissuur. Deze studie is om deze reden niet meegenomen in de analyse voor dit eindpunt.
Incontinentie
Deze uitkomstmaat werd zowel in de Cochrane review als in de studie van Berry (2013) niet gerapporteerd.
Bijwerkingen
In de Cochrane review rapporteerden 13 studies de uitkomstmaat hoofdpijn bij GTN versus placebo. In de
studie van Berry (2013) werd hoofdpijn vaker gerapporteerd bij GTN dan bij placebo (patiënten met ≥1 episode
van hoofdpijn: 86 (69,9%) vs. 59 (47,6%). De gepoolde resultaten van deze studies laten zien dat hoofdpijn
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significant vaker voorkomt bij GTN (276 van 847 (32,5%) in vergelijking met placebo (93 van 491 (18,9%) (14
studies, 1338 patiënten, RR 2,59 [1,72, 3,91, I2 =50%]).
Patiënttevredenheid
In de Cochrane review werd patiënttevredenheid niet gerapporteerd. In de studie van Berry werd
patiënttevredenheid gedefiniëerd als het oordeel van patiënten dat de voordelen van de behandeling opwogen
tegen mogelijke nadelige ondervonden effecten. In de GTN groep waren 95 (77,2%) tevreden in vergelijking met
102 (82,3%) in de placebo groep (p=0,277).
De bewijskracht van de literatuur voor de uitkomstmaat genezing is met één punt verlaagd omdat de studies
methodologische beperkingen hadden en de follow-up van de meeste studies te kort was. Er was sprake van
heterogeniteit, omdat het echter gaat om een groot aantal patiënten en de studies echter veelal effect in
dezelfde richting tonen wordt er niet gedowngrade voor heterogeniteit. Voor de uitkomstmaat hoofdpijn is de
bewijskracht met één punt verlaagd gezien methodologische beperkingen en korte follow-up.
Lokaal nitraat versus calciumantagonist
Er worden verschillende calciumantagonisten gebruikt. In de literatuur worden diltiazem (DTZ) en nifedipine
beschreven. In de analyse kunnen deze twee middelen samen genomen worden. Diltiazem kan lokaal en oraal
worden toegediend. Lokale toediening is mogelijk effectiever met minder bijwerkingen. Waar mogelijk wordt in
deze review onderscheid gemaakt in toedieningsvorm.
In de Cochrane van Nelson werden zeven studies geïncludeerd waarin calciumantagonisten (DTZ, nifedipine)
werden vergeleken met lokaal nitraat (GTN) (Kocher, 2002; Bielecki, 2003; Ezri, 2003; Uluutku, 2001; Jawaid,
2009; Mustafa, 2006; Shrivastava, 2007). Na de zoekdatum van de Cochrane review verscheen de review van
Sajid (2012). Deze review werd na het bestuderen van de volledige tekst echter geëxcludeerd in verband met
methodologische kwaliteit (zie exclusietabel). Er lijken fouten te zitten in de gebruikte getallen, een studie blijkt bij
nadere bestudering niet gerandomiseerd te zijn en één studie blijkt niet te vinden (en stond niet in het vermeldde
tijdschrift). Eén studie die geïncludeerd werd in de review van Sajid lijkt geschikt voor inclusie. Het werd in
december 2009 (voor de zoekdatum van de Cochrane review) gepubliceerd. Het is niet duidelijk waarom dit
artikel niet in de zoekresultaten van de Cochrane review werd gevonden. De meest waarschijnlijke verklaring is
dat het artikel, omdat het vlak vooraf werd gepubliceerd, nog niet geïndexeerd was in de databases. Tevens is
nog een meer recente studie gevonden die wordt toegevoegd aan de literatuuranalyse (Ala, 2012). In totaal
worden de resultaten van negen studies met 528 patiënten geïncludeerd.
In de meeste studies die werden geïncludeerd, werd behandeling met GTN 0,2% vergeleken met diltiazem 2%
(Kocher, 2002; Bielecki, 2003; Jawaid, 2009; Shrivastava, 2007; Sanei, 2009; Ala, 2012). In drie studies werd
behandeling met GTN 0,2% vergeleken met nifedipine 0,2% (Ezri, 2003; Uluutku2001; Mustafa, 2006). De duur
van de behandeling varieerde van zes tot acht weken tot 12 weken. In de studie van Ezri (2003) was de duur van
de behandeling variabel. De follow-up in de studies was voor de meeste studies acht weken, met uitzondering
van Uluutku (één maand), Kocher (12 weken) en Ezri (variabel).
Falen van therapie
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De aantallen patiënten die een persisterende fissuur (niet genezende, of op korte termijn recidiverende fissuur)
hadden zijn in de onderstaande figuur (Figuur 9.1) weergegeven. De resultaten zijn erg variabel: vijf studies
vinden meer persisterende fissuren na GTN, één studie vindt even veel persisterende fissuren na de beide
behandelingen en drie studies vinden minder persisterende fissuren na GTN. In totaal hebben 81 patiënten na
GTN en 73 patiënten na een calcium kanaal blokker (DTZ of nifidepine) een persisterende fissuur. De gepoolde
resultaten tonen geen significant verschil in het risico op een persisterende fissuur tussen de groepen (RR 1,09
[0,73, 1,61], I2 =48%, p=0,05). Er is sprake van heterogeniteit (niet overlappende betrouwbaarheidsintervallen, I2
van 52%). Deze heterogeniteit zou mogelijk veroorzaakt kunnen worden door verschillende definities van
genezing, verschillen in behandeling (bijvoorbeeld voorschrijven van zitbaden, vezelrijk voedsel en/of laxantia) of
verschillen in de duur van de follow-up. Er zijn echter onvoldoende gegevens beschikbaar om voor al deze
variabelen een sensitiviteitsanalyse uit te voeren.
Forest plot uitkomstmaat persisteren van f issuur

Incontinentie
De uitkomstmaat incontinentie werd niet gerapporteerd.
Bijwerkingen
De uitkomstmaat hoofdpijn werd in zeven studies (425 patiënten) gerapporteerd (Figuur 9.2). In totaal hadden
132 patiënten hoofdpijnklachten ten gevolge van behandeling met GTN, in vergelijking met 22 patiënten die
werden behandeld met een calciumantagonist. De gepoolde resultaten tonen een statistisch significant hoger
risico op hoofdpijn bij GTN in vergelijking met een calciumantagonist (RR 5,70 [2,12-15,29], I2=75%). Ook hier is
sprake van heterogeniteit. Omdat er sprake is van een aantal kleine studies (wat de kans op heterogeniteit
verhoogd) is besloten om de resultaten toch te poolen.
Forest plot uitkomstmaat hoof dpijn

P DF aangemaakt op 09-10-2020

124/151

P roctologie

Een neveneffect die in de studie van Sanei werd beschreven is pruritus (2 vs. 0; Sanei, 2009). In de studie van
Ala werden obstipatie (2 vs. 12) en pruritus (3 vs. 10) gerapporteerd (Ala, 2012).
Patiënttevredenheid
De uitkomstmaat patiënttevredenheid werd in geen van de studies gerapporteerd.
De bewijskracht voor de uitkomstmaten falen van therapie en nadelige effecten (hoofdpijn) werd met een niveau
verlaagd gezien onverklaarde heterogeniteit (inconsistentie).
Lokaal nitraat versus botuline toxine
In de review van Nelson (2012) worden zes studies geïncludeerd waarin de behandeling met vasodilatoren (GTN
of isosorbidedinitraat (ISDN)) worden vergeleken met botuline toxine behandeling voor patiënten met
chronische fissuren (Brisinda, 1999; Gecim, 2001, deNardi, 2006; Uluutku 2001; Festen, 2009; Brisinda, 2007).
Er werden geen aanvullende studies gevonden (verschenen na januari 2010).
In de meeste van deze studies wordt GTN 0,2% vergeleken met 20 EH botuline toxine. In de studie van Festen
(2009) kregen patiënten botuline toxine 20 EH met placebo crème, in vergelijking met een placebo injectie in
combinatie met ISDN 1% crème zes keer per dag voor twee maanden. In de studie van Brisinda uit 2007 kregen
patiënten botuline toxine (30 EH Botox of Dysport 90 EH) of GTN 0,2%. In de studie van Uluutku (2001) waren
drie groepen: nifedipine 20mg, GTN 0,2% en botuline toxine 25 EH, alleen de resultaten van GTN versus
botuline toxine worden hier beschreven.
Falen van therapie
Er zijn zes studies die de uitkomstmaat falen van therapie rapporteren (n=334). In totaal faalde de behandeling in
44 (26,5%) van de patiënten na botuline toxine versus 63 (37,5%) patiënten na nitraat. De gepoolde resultaten
van de studies tonen geen significante verschillen in het aantal persisterende fissuren na botuline toxine en lokaal
nitraat (RR [95%CI]: 0,69 [0,35-1,35]) (Figuur 9.3 falen van therapie na lokaal nitraat versus botuline toxine). De
resultaten van de studies verschillen en de heterogeniteit is erg hoog (I2=74%). In de review wordt hiertoe een
sensitiviteitsanalyse gedaan waarbij de afwijkende studie (Brisinda, 2007) wordt geëxcludeerd in verband met
een response rate van minder dan 90%. De resultaten van de sensitiviteitsanalyse tonen vergelijkbare resultaten
en heterogeniteit blijft bestaan.
Falen van therapie na lokaal nitraat versus botuline toxine
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Incontinentie
Er werd in de review een studie beschreven die incontinentie na de behandeling beschrijft (Brisinda, 1999). In
totaal ondergingen 50 patiënten behandeling met botuline toxine en werden 50 patiënten behandeld met lokaal
nitraat. De follow-up duur van de studie was twee maanden, het gaat hier dus om incontinentie op de korte
termijn. Na behandeling met botuline toxine hadden drie patiënten (6%) milde incontinentieklachten, na lokaal
nitraat werd geen incontinentie gerapporteerd. Dit verschil was niet statistisch significant (RR [95%CI] 7,00 [0,37132,10]).
Bijwerkingen
In de review zijn vijf studies opgenomen die de uitkomstmaat hoofdpijn beschrijven. Andere neveneffecten
worden niet beschreven. In totaal ondergingen 138 patiënten behandeling met botuline toxine en 146 patiënten
behandeling met lokaal nitraat. De gepoolde resultaten van de studies tonen een lagere kans op hoofdpijn
botuline toxine in vergelijking met lokaal nitraat (fixed effect, RR: 0,28 [0,14, 0,54], I2=73%) (Figuur 9.4 hoofdpijn
na botuline toxine versus lokaal nitraat). Ook hier is sprake van heterogeniteit (I2=73%). Deze heterogeniteit
wordt geheel verklaard door de studie van Festen (wanneer deze wordt geëxludeerd is er geen sprake meer van
heterogeniteit). Ook de auteurs van dit onderzoek geven aan dat het aantal patiënten met hoofdpijn na botuline
toxine onverwacht hoog is. Er waren op methodologische gronden echter geen redenen om deze studie te
excluderen.
Hoof dpijn na botuline toxine versus lokaal nitraat

Patiënttevredenheid
Patiënttevredenheid werd in geen van de studies gerapporteerd.
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In de Cochrane review wordt geen inschatting gemaakt van de bewijskracht per uitkomstmaat. De bewijskracht
voor de uitkomstmaten falen van therapie en bijwerkingen is met twee niveaus verlaagd naar laag, gezien het
beperkte aantal patiënten (imprecisie) en onverklaarde heterogeniteit van de gepoolde resultaten. De
bewijskracht voor de uitkomstmaat incontinentie is met twee niveaus verlaagd gezien ernstige imprecisie (slechts
drie gevallen).
Calciumantagonist versus placebo
In de Cochran review is en studie opgenomen waarin diltiazem wordt vergeleken met geen behandeling
(Shrivastava, 2007). In deze drie-armige studie (waarvan twee armen hier beschreven) kregen 30 patiënten een
behandeling met diltiazem (2% voor 6 weken), en 30 patiënten kregen geen behandeling. De follow-up duur
was 3 maanden.
Falen van therapie
Het aantal mensen na behandeling persisterende/recidiverende klachten heeft was 10 (33,3%) na diltiazem en 25
(83.3%) na geen behandeling. Dit verschil is statistisch significant verschillend (1 studie, 60 patiënten, random
effects model RR (0.40 [0.24, 0.68]).
Overige uitkomstmaten
De overige uitkomstmaten werden in de review van Nelson niet gerapporteerd.
De bewijskracht vvoor deze uitkomstmaat is met drie niveaus verlaagd naar zeer laag gezien methodologische
beperkingen (onduidelijke randomisatieprocedure, geen blindering, korte follow-up), en het beperkte aantal
patiënten (imprecisie).
Calciumantagonisten versus botuline toxine
In de Cochrane review is een studie opgenomen waarin botuline toxine wordt vergeleken met
calciumantagonisten (Uluutku, 2001). Er werd een additionele studie gevonden (Samim, 2012). In de drie-armige
studie van Uluutku (waarvan twee armen hier beschreven) kregen 25 patiënten een behandeling met 25 EH
botuline toxine en 25 patiënten nifedipine 20 mg per os voor vijf dagen. De follow-up in deze studie bedroeg
30 dagen. In de studie van Samim werden 134 patiënten met chronische fissuren gerandomiseerd voor 2%
diltiazem crème tweemaal daags voor drie maanden (n=74), plus een placebo injectie of 0,2ml botuline toxine
injectie (20 EH) met placebocrème (n=60). Wanneer patiënten persisterende pijn hadden na drie maanden
kregen zij aanvullende behandeling aangeboden (diltiazem, ISDN of LIS). Patiënten werden minimaal een jaar
gevolgd.
Falen van therapie
De studie van Uluutku (2001) had een follow-upduur van een maand. Ook in de studie van Samim werd het
aantal patiënten waarbij de behandeling faalt na vier weken gerapporteerd. De gepoolde resultaten van deze
twee studies tonen aan dat het aantal mensen dat vier weken na behandeling persisterende/recidiverende
klachten heeft 74 (74,7%) na botuline toxine en 49 (57,6%) na calciumantagonisten is. Dit verschil is niet
statistisch significant verschillend (twee studies, 184 patiënten, random effects model RR 1,48 [0,67, 3,26],
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I2=63%). In de studie van Samim (2012)werd ook het aantal patiënten waarbij therapie succesvol was na drie
maanden gerapporteerd. Na drie maanden was botuline toxine succesvol bij 26 (43%) patiënten, in vergelijking
met 32 patiënten (43%) na diltiazem (p=0.992).
Incontinentie
In de Cochrane review werd incontinentie niet beschreven. In de studie van Samim werd incontinentie na vier,
acht, en twaalf weken gerapporteerd. Na Diltiazem en botuline toxine hadden acht vs. zeven, zes vs. drie en zes
vs. drie patiënten last van milde incontinentie. Deze verschillen waren op geen van de momenten statistisch
significant verschillend.
Bijwerkingen
In de Cochrane review werden de bijwerkingen en nadelige effecten niet beschreven. In de studie van Samim
werd het aantal patiënten met anale jeuk ten gevolge van de behandeling beschreven. Na Diltiazem hadden 11
(14,9%) patiënten klachten van jeuk, in vergelijking met één (1.7%) patiënt na botuline toxine behandeling (RR
8,92 [1,18, 67,14], p=0,012).
Patiënttevredenheid
De uitkomstmaat patiënttevredenheid werd in geen van de studies gerapporteerd.
De bewijskracht voor de uitkomstmaat falen van behandeling is met twee niveaus verlaagd naar laag, gezien het
kleine aantal patiënten dat bestudeerd werd (imprecisie). De bewijskracht voor de uitkomstmaten incontinentie
en bijwerkingen zijn met drie niveaus verlaagd gezien het geringe aantal patiënten en events (imprecisie) en
beperkingen in studieopzet (hoge loss to follow-up).
Conservatieve versus chirurgische behandeling
Lokaal nitraat versus (partiële) laterale interne sf incterotomie (LIS)
In de review van Nelson worden zeven studies geïncludeerd waarin de behandeling met lokaal nitraat
(glyceryltrinitraat (GTN) of isosorbidedinitraat (ISDN)) wordt vergeleken met LIS voor patiënten met chronische
fissuren (Evans, 2012; Libertiny, 2002; Oettle, 1997; Richard, 2000; Mishra, 2005; Parellada, 2004; Siddique,
2008). Er werd één aanvullende studie gevonden (Arslan, 2013).
In de meeste studies bestond de lokale behandeling uit GTN 0,2%. In de studie van Richard ontvingen patiënten
GTN 0,25% tot 0,5% (reden variatie werd niet beschreven). In de studie van Parellada kregen patiënten ISDN
0,2%. De follow-up periode varieerde van zes weken tot twee jaar. In de studie van Arslan ondergingen
patiënten met chronische fissuren (klachten langer dan twee maanden), die niet reageerden op een
conservatieve behandeling met laxantia, vezelrijk dieet en warme zitbaden voor drie weken, behandeling met
ISDN (n=122) of direct een LIS (n=125). De ISDN behandeling bestond uit het advies om driemaal daags een
warm bad (10 minuten) te nemen en daarna 0,25% ISDN aan te brengen op de perianale huid. Patiënten die vier
weken na het starten van de behandeling symptoomvrij waren werden geadviseerd om behandeling nog vier
weken te continueren. Patiënten die na vier weken niet volledig genezen waren kregen een hogere dosis ISDN
van 0,5%. Wanneer er na acht weken persisterende klachten waren werd in overleg met de patiënt een partiële
LIS uitgevoerd. In de controlegroep ondergingen patiënten direct een LIS onder lokale anesthesie. Patiënten
werden 12 maanden gevolgd. Er waren echter 17 patiënten in de ISDN groep en acht patiënten in de LIS groep
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die zich niet hielden aan het protocol. Tevens trokken 15 patiënten in de LIS groep hun toestemming voor
deelname aan het onderzoek terug. De uiteindelijke analyse die in de studie wordt beschreven bedraagt
daardoor 105 patiënten in de ISDN groep en 102 in de LIS groep. Voor de meta-analyse worden echter de
originele aantallen patiënten gebruikt (dit geeft mogelijk een onderschatting van het effect).
Falen van therapie
In de review wordt het persisteren of recidiveren van fissuren beschreven. Alle zeven studies (407 patiënten) en
de studie van Arslan rapporteerden deze uitkomstmaat. De gepoolde resultaten tonen een verhoogde kans op
falen van therapie na lokaal nitraat in vergelijking met LIS (RR 2,59 [1,52, 4,43], I2=53%, p=0,04) (Figuur 9.5).
Falen van therapie na lokaal nitraat versus LIS

Incontinentie
In de review wordt milde incontinentie beschreven. In de studie van Richard (n=90) werd de Wexner-score
gerapporteerd, in de Cochrane van Nelson (2012) wordt het aantal patiënten in deze studie dat last heeft van
incontinentie berekend op basis van het aantal patiënten dat een Wexner-score van hoger dan nul had. De
werkgroep is van mening dat deze berekening geen juiste weergave geeft van het aantal patiënten dat
daadwerkelijk klachten van (milde) incontinentie heeft. Aangezien de individuele data niet voorhanden is, wordt
de de studie van Richard in de analyse geexcludeerd. In totaal hadden 0 van de 281 patiënten (0%) na lokaal
nitraat en 18 van de 283 (6,4%) na LIS klachten van incontinentie. De gepoolde resultaten van zeven studies (564
patiënten) tonen een minder grote kans op milde incontinentie (flatus en soiling) bij het gebruik van lokaal nitraat
in vergelijking met LIS (RR (95%CI): 0,15 (0,05-0,52)). Fecale incontinentie werd niet gerapporteerd.
Incontinentie na gebruik van lokaal nitraat vs. LIS
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Bijwerkingen
In de review wordt het optreden van hoofdpijn gerapporteerd als bijwerking. De gepoolde resultaten van zeven
studies en de studie van Arslan (581 patiënten) tonen een fors verhoogd risico op hoofdpijn bij gebruik van
lokaal nitraat in vergelijking met LIS (RR (95%CI): 18,8 [6,12, 35,78]).
Patiënttevredenheid
De uitkomstmaat patiënttevredenheid werd in de Cochrane review niet beschreven.
In de Cochrane review wordt geen inschatting gemaakt van de bewijskracht per uitkomstmaat. De bewijskracht
voor de uitkomstmaten falen van therapie, incontinentie en bijwerkingen zijn met een niveau verlaagd gezien het
geringe aantal patiënten (imprecisie). Tevens wordt niet duidelijk per studie vermeld op welk moment de
uitkomstmaten werden gemeten.
Calciumantagonisten versus LIS
In de Cochrane review werden twee studies geïncludeerd waarin calciumantagonisten werden vergeleken met
LIS (Ho, 2005; Katsinelos, 2006). Tevens werden twee studies gevonden die na het uitkomen van deze
Cochrane review zijn verschenen (Arslan, 2013; Suvarna, 2012). In de studie van Ho (2005) werden patiënten
gerandomiseerd voor 20 mg orale nifidepine gedurende zes weken of behandeling met LIS. De follow-up
bedroeg vier maanden. Er was echter een groot aantal patiënten dat stopte in verband met bijwerkingen en
blijvende anale pijn. Dit kan een risico op bias geven. In de studie van Katsinelos werden patiënten
gerandomiseerd voor lokale nifedipine 0,5% gedurende acht weken of LIS. De follow-up van deze studie
bedroeg slechts acht weken.
In de studie van Suverna werden 200 patiënten gerandomiseerd voor 2% diltiazem gel tweemaal daags voor
zes weken (n=100) of LIS onder spinale of algehele anesthesie (n=100). In beide groepen werd een vezelrijk
dieet en warme zitbaden aanbevolen. Patiënten werden minimaal één jaar gevolgd.
Falen van therapie
In de Cochrane werden het aantal patiënten dat een persisterende fissuur had zes tot twaalf weken na de
ingreep beschreven. De studie van Suvarna (2012) werd aan de meta-analyse toegevoegd. In totaal
ondergingen 176 patiënten behandeling met een calciumantagonist en 224 patiënten LIS. Na behandeling met
een calciumantagonist hadden 77 patiënten (43,8%) van de patiënten een persisterende fissuur, in vergelijking
met 11 patiënten (4,9%) na een LIS. De gepoolde resultaten tonen een hogere kans op persisterende fissuur na
behandeling met een calciumantagonist dan na een LIS (drie studies, 400 patiënten, RR 9,31 [3,37, 5839],
I2=54%).
Er is sprake van heterogeniteit tussen de drie de studies (weinig overlappende betrouwbaarheidsintervallen). De
studie van Ho veroorzaakt een deel van de heterogeniteit. In deze studie kregen patiënten orale nifedepine, in
tegensteling met lokale toediening in de overige studies. Dit zou een reden kunnen zijn voor klinische
heterogeniteit. De Cochrane auteurs uiten zorg over de kwaliteit van de studie van Katsinelos, in verband met de
ongebruikelijk hoge genezingspercentages. Echter ook tussen de andere studies is sprake van heterogeniteit. Dit
heeft mogelijk te maken met verschillen in dieetadviezen, dosering van de behandeling of uitvoer van de LIS te
maken. Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om voor deze factoren een sensitiviteitsanalyse uit te voeren.

P DF aangemaakt op 09-10-2020

130/151

P roctologie

Falen van therapie na lokaal calciumantagonist versus LIS

Incontinentie
Incontinentie werd in twee studies beschreven. Incontinentie kwam bij geen van patiënten behandeling met een
calciumantagonist voor, in vergelijking met 13 patiënten (9,8%) na een LIS. De gepoolde resultaten van de drie
studies tonen een significant lagere kans op incontinentie na behandeling met een calciumantagonist in
vergelijking met een LIS (twee studies, 264 patiënten, RR 0,08 [0,01, 0,57], I2=0%).
Incontinentie na gebruik van lokaal calciumantagonist vs. LIS

Bijwerkingen
De door de werkgroep relevant geachte bijwerkingen werden niet gerapporteerd.
De bewijskracht voor de uitkomstmaat falen van therapie is met twee niveaus verlaagd naar laag, gezien
onverklaarde heterogeniteit en beperkingen in de onderzoeksopzet (hoge percentage loss to follow-up, andere
methodologische beperkingen). De bewijskracht voor de uitkomstmaten incontinentie en hoofdpijn is met een
niveau verlaagd naar matig gezien het geringe aantal patiënten en events (imprecisie).
Botuline toxine versus LIS
In de Cochrane review werden vijf studies opgenomen waarin de resultaten van botuline toxine behandeling
werden vergeleken met LIS (Mentes, 2001; Arroyo, 2005; Iswariah, 2005; Suknaic, 2008; Nasr, 2010). Patiënten
in de botuline toxine-groep kregen 10EH (Suknaic), 20EH (Nasr), 25EH (Arroyo) of 0,3EH/kg (Mentes) botuline
toxine toegediend. De follow-up duur van deze studies bedroeg 4,5 maand (Nasr), zes maanden (Mentes;
Suknaic) of drie jaar (Arroyo). In additie op de Cochrane review werd een studie gevonden die gepubliceerd
werd na de zoekdatum, deze werd aan de meta-analyse toegevoegd (Valizadeh, 2012). In deze laatste studie
werden patiënten gerandomiseerd voor LIS behandeling onder spinale anesthesie (n=25) of botuline toxine
25EH aan elke zijde van de fissuur (n=25). Patiënten werden 12 maanden gevolgd. In totaal ondergingen 202
patiënten met chronische anale fissuren een LIS en 213 patiënten botuline toxine behandeling.
Falen van therapie
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In de Cochrane rapporteerden alle vijf de geïncludeerde studies de genezing van de fissuur. In de meta-analyse
wordt “niet genezen” beschreven. Onder het niet genezen van een fissuur wordt zowel het niet genezen als het
op korte termijn recidiveren van de fissuur verstaan. In de studie van Valizadeh wordt genezen gedefiniëerd als
complete re-epithelialisatie van de fissuur en de afwezigheid van symptomen.
De gepoolde resultaten tonen dat patiënten na botuline toxine een significant grotere kans hebben op niet
genezen van de fissuur dan patiënten na een LIS (zes studies, 415 patiënten, RR 3,78 [2,49, 5,74], I2 =0%
p=0,53).
Incontinentie
Vier studies in de Cochrane review en één meer recente studie rapporteren incontinentie (flatus en soiling) na de
ingreep (Mentes, 2012; Arroyo, 2005; Suknaic, 2008; Nasr, 2010; Valizadeh, 2012). In totaal kwam incontinentie
bij 26 patiënten (14,4%) na LIS en drie patiënten (1,5%) na botuline toxine voor. De gepoolde resultaten laten
een statistisch significant lagere kans op incontinentie na botuline toxine zien (vijf studies, 371 patiënten, random
effects model, RR 0,20 [0,08, 0,49], I2 =0%).
Incontinentie na botuline toxine versus LIS

Bijwerkingen
In de Cochrane review worden het aantal bijwerkingen niet gerapporteerd. Dit heeft er waarschijnlijk mee te
maken dat de aard van de complicaties verschillend is en tussen de studies varieert welke complicaties worden
gerapporteerd. De resultaten kunnen daarom niet gepoold worden. In de studie van Valizadeh werden één week
na LIS de volgende complicaties gemeld: hematoom (4%), bloedingen (zelf limiterend) (8%). Er waren geen
patiënten met abcesvorming, urineretentie of hemorroïdale trombose. Na botuline toxine werden geen
complicaties gemeld.
Patiënttevredenheid
De patiënttevredenheid werd in geen van de studies gerapporteerd.
De bewijskracht voor de uitkomstmaten falen van de therapie, incontinentie en recidief werden met een niveau
verlaagd naar matig, gezien het om relatief zeldzame gebeurtenissen gaat en het totaal aantal gebeurtenissen
laag was (imprecisie). De bewijskracht voor de uitkomstmaat bijwerkingen is met twee niveaus verlaagd naar
laag, gezien het geringe aantal events (imprecisie) en inconsistente definities en rapportage van bijwerkingen
(indirectheid).

Zoeken en select eren
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Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de
volgende wetenschappelijke vraagstelling:
Wat zijn de voordelige en nadelige effecten van conservatieve behandeling van fissura ani met medicamenteuze
vasodilatoire middelen vs. injecties met botuline toxine in vergelijking met het natuurlijke beloop?
Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte falen van (conservatieve) therapie een voor de besluitvorming kritieke uitkomstmaat; en
enige vorm van incontinentie, bijwerkingen en patiënttevredenheid voor de besluitvorming belangrijke
uitkomstmaten.
De werkgroep definieerde de uitkomstmaten als volgt:
falen van therapie wordt gedefiniëerd als persisteren van de fissuur (synoniem voor anale pijn en/of anaal
bloedverlies en macroscopische fissuur) danwel recidiveren van de klachten. De differentiatie tussen
persisteren en recidiveren is lastig, omdat anale fissuren typisch komen en gaan, met zelfs morfologische
genezing tussentijds. Ondanks dat differentiatie tussen residu en recidief wel mogelijk is, achtten wij dit
onderscheid niet van belang bij deze uitgangsvraag;
de mate van incontinentie werd verdeeld in mild en ernstig, waarbij onder ‘mild’ incontinentie voor vocht
(soiling) en flatus wordt verstaan. Incontinentie voor faeces werd geduid als ‘ernstig’;
onder bijwerkingen werden alle neveneffecten van lokale therapie en botuline toxine injecties verstaan,
waarbij ‘hoofdpijn’ separaat werd geanalyseerd;
patiënttevredenheid werd gemeten aan de hand van (gevalideerde) vragenlijsten, danwel uitgedrukt in een
VAS (visual analoge scale) scores, terwijl therapietrouw aan de voorgeschreven behandeling als indirecte
maat voor patiënttevredenheid werd gezien.

Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (OVID), Embase and Cochrane is met relevante zoektermen gezocht naar studies
waarin conservatieve behandelmethoden met elkaar, of met een chirurgische ingreep worden vergeleken. De
zoekverantwoording is weergegeven onder ' Zoekverantwoording' . De literatuurzoekactie leverde 146 resultaten
op. Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: gerandomiseerd vergelijkend
onderzoek bij patiënten met chronische anale fissuren, in het Nederlands of Engels, waarin twee technieken met
elkaar werden vergeleken, met tenminste één van de in de uitgangsvraag benoemde uitkomstmaten en
voldoende data presentatie. Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 28 studies
voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 19 studies geëxcludeerd (zie het
exclusietabel) en negen studies definitief geselecteerd.
Een systematische review, met acht aanvullende studies zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De
evidencetabellen hiervan en beoordeling van individuele studiekwaliteit kunt u vinden onder het tabblad
'Evidence tabellen'.

Verant woording
Laatst beoordeeld

: 17-07-2015
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Laatst geautoriseerd : 17-07-2015
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Chirurgische behandeling chronische fissura ani
Uit gangsvraag
Wat is de beste chirurgische behandeling voor chronische fissura ani?

Aanbeveling
Gekozen kan worden voor een sfinctersparende operatieve ingreep waarbij fissurectomie (al dan niet in
combinatie met botuline toxine) de voorkeur heeft.
Een niet sfinctersparende operatie zoals de laterale interne sfincterotomie dient allleen uitgevoerd te worden bij
refractaire chronische fissuren niet reagerend op bovengenoemde therapieën.
Bij vrouwen dient men zeer terughoudend te zijn met de laterale interne sfincterotomie De operatie dient te
worden uitgevoerd door chirurg met proctologische expertise.
Zie ook het stroomdiagram bij de aanverwante producten van deze module.

Overwegingen
Zoals ook eerder beschreven voor de behandeling van acute fissuren en conservatieve behandelingen voor
chronische fissura ani is er met betrekking tot de vraag wat de beste chirurgische behandeling voor chronische
fissura ani is weinig sluitende literatuur beschikbaar. De gevonden gerandomiseerde studies zijn klein en meestal
van matige kwaliteit. Tevens is vaak niet beschreven of patienten naast chirurgische interventie ook andere
behandelingen (lokaal) kregen voorgeschreven of dat zij al door de huisarts conservatieve middelen hadden
geprobeerd. Hierdoor is het niet mogelijk harde conclusies te verbinden aan de resultaten van deze studies met
betrekking tot chirurgische interventies in de behandeling van chronische fissura ani.
Een volgend probleem van de literatuur naar de beschreven operatieve interventies voor de behandeling van
chronische fissura ani is dat het vaak maar één of twee studies betreft, met kleine aantallen patiënten en van
matige kwaliteit onder andere door de kans op bias (Nelson, 2011). Tevens komt de terminologie van de
uitkomstmaten niet tussen alle studies overeen. In sommige studies wordt onder persisteren van de fissuur ook
recidieven en de noodzaak tot operatieve ingreep meegenomen. In de review van Nelson (2011) is dit
ondervangen door alle termen die wijzen op falen van de therapie (persisteren van de fissuur; recidieven;
noodzaak tot operatief ingrijpen) bij elkaar te nemen en als dusdanig te benoemen. Dit ondervangt echter niet
het probleem dat dit eindpunt op zeer wisselende tijdstippen wordt gemeten, variërend tussen de vier weken
tot 24 maanden.
Incontinentie werd veelal gestratificeerd naar ‘soiling’, incontinentie voor flatus en incontinentie voor faeces, waar
andere studies alleen ‘mild’ en ‘ernstig’ rapporteren. Slechts enkele studies gebruiken hiervoor bestaande en
gevalideerde incontinentie scores. Secundaire eindpunten zoals duur en mate van postoperatieve pijn,
infectieuze complicaties en tijd tot genezing worden maar zelden gerapporteerd. Tevens is de follow-uptijd in
de meeste studies erg kort terwijl wij denken te weten dat het natuurlijke karakter van een chronische fissura ani
predisponeert voor het recidiveren na een aantal maanden. Slechts een klein aantal studies onderzoekt
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patiënten tot of na 12 maanden na de chirurgische interventie (Nelson, 2011). Patiënttevredenheidstudies en
kosten-baten analyses, waarin bijvoorbeeld ook ziekteverzuim van werk wordt meegenomen in deze doorgaans
jongen patiëntenpopulatie, zijn niet voorhanden.
Uitkomsten van een operatie zijn niet alleen onderhevig aan patiëntkarakteristieken en anesthesie, maar ook
door verschillen in techniek en uitvoering van de chirurg. In alle operatieve studies zijn de interventies uitgevoerd
door één chirurg of ‘dedicated team’ met expertise in de verrichting die wordt uitgevoerd. Resultaten zijn
hierdoor niet zonder meer door te trekken naar klinieken waar deze ingrepen ook door meerdere en/of zelfs
niet-proctologisch opgeleide chirurgen worden uitgevoerd.
Wat wel duidelijk wordt, is dat indien wordt over gegaan tot chirurgische interventie de partiële laterale interne
sfincterotomie een effectieve therapie lijkt met een overall lage kans op falen van de behandeling. De kans op
falen van therapie na een LIS wordt, uitgaande van de studies in deze richtlijn, rond de 10,6% geschat (range
1,2-16,4%). In geen één recente studie is er sprake van incontinentie voor faeces postoperatief. De kans op
milde incontinentie (voor flatus en/of soiling) wordt rond de 6,5% (range 0-12,5%) gerapporteerd en tevens lijkt
dit van voorbijgaande aard (Nelson 2011). Deze mate van incontinentie is veel lager dan in oudere literatuur
gemeld.
Op basis van de beschikbare literatuur lijkt er geen verschil voor falen van de therapie en/of kans op
complicaties tussen de open en gesloten (subcutane) benadering. De bilaterale LIS lijkt de beste methode van
interne sfincterotomie met slecht 2,7% kans op falen van de therapie met daarbij een relatief laag percentage
kans op (milde) incontinentie (1,8%).
Ook lijkt er verschil ten aanzien van de lengte van de tomie van de interne sfincter. Nelson (2011) beschrijft een
aantal studies die kijken naar de kans op persisteren van de fissuur en de kans op complicaties ten aanzien van
de uitgebreidheid van de incisie (lengte gekliefde traject en wijdte van de opening van de anus in narcose). Het
klieven van de interne sfincter tot aan de linea dentata of het bereiken van een opening van de anus tot circa drie
centimeter lijkt het meest effectief.
Echter, door de van oudsher gerapporteerde hoge kans op incontinentie na een LIS is er een heel scala aan
minder invasieve en sfinctersparende ingrepen ontwikkeld, zoals beschreven in deze richtlijn. De verscheidenheid
van dit soort interventies is groot en er worden steeds weer aangepaste technieken ontwikkeld, die dan vaak
maar met één studie worden onderzocht. Hierdoor blijft de bewijsvoering voor dergelijke chirurgische
interventies vaak van een lage kwaliteit.
Eén zo’n nieuw beschreven techniek is ‘sfincterolysis’. Hierbij wordt de interne sfincter deels beschadigd door
digitale fragmentatie door het uiteendrukken van de sfinctervezels zonder de huid te incideren (Nelson 2011;
Gupta, 2008). De kans op wondcomplicaties wordt hiermee voorkomen. Er is 1 studie die sfincterolysis vergelijkt
met LIS (Gupta; Nelson, 2011). In deze studie (n=85) worden geen verschillen gevonden tussen beide methoden
ten aanzien van kans op falen van de behandeling (3/42 na lysis vs 5/43 na LIS) danwel het risico op incontinentie
(0/42 na lysis vs. 1/43 na LIS). Wellicht een veel belovende techniek waar men de zelde resultaten van LIS zal
bereiken met minder kans op infectieuze postoperatieve complicaties.
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De sfinctersparende interventies die in deze richtlijn zijn aangevoerd kunnen worden verdeeld in gecontroleerde
anale dilatatie (pneumatische ballon dilatatie en gecontroleerde intermitterende anale dilatatie) en
daadwerkelijke chirurgische interventies (fissurectomie en anoplastiek). Fissurectomie lijkt een relatief lage kans
te hebben op falen van therapie (12,5%), terwijl de V-Y anoplastiek een percentage persisterende fissure laat
zien van 52%. Dit percentage ligt lager dan de kans op genezen dan wanneer alleen met lokale cremes wordt
gewerkt (ca 65%).
Een in Nederland niet veel gebruikte techniek in de behandeling van chronische fissura ani is de anale dilatatie.
De paar kleine studies die naar deze technieken zijn gedaan, laten echter redelijke resultaten zien. De kans op
falen van de therapie ligt voor anale dilatatie gemiddeld rond de 11%, zonder dat er sprake is van incontinentie
na de ingreep.
Mogelijk is er ook winst te verwachten van het combineren van verschillende behandelingen. Witte (2010)
beschrijft in een prospectieve data set (n=21) een herstel percentage van 90% door het combineren van
botuline toxine injecties met fissurectomie indien de fissuur persisteerde na voorbehandeling met lokale
middelen (8 weken ISDN 1% gevolgd door acht weken Diltiazem 2%). Veertien procent (3/21) van de patiënten
hadden na de ingreep milde incontinentieklachten, waarvan bij één patiënt van voorbijgaande aard. De drie
refractaire patiënten worden uiteindelijk behandeld met een LIS.
Ook Lund (2006) suggereert een ‘step-up approach’ voor de behandeling van chronische fissuren waarin bij elke
presentatie van een symptomatische fissuur (ongeacht duur van symptomen, danwel chronische kenmerken)
wordt gestart met een eerstelijns behandeling (nitraat of calciumantagonist) gecombineerd met vezels voor zes
tot acht weken. Indien de patiënt extreme pijn ervaart wordt dit regime gecombineerd met analgetica. Indien de
patiënt na dit tijdsinterval nog geen genezing laat zien en nog symptomatisch is wordt er een
vervolgbehandeling ingezet. Indien de patiënt forse verbetering laat zien wordt de lokale therapie nog een keer
zes tot acht weken door gezet. Als daarna de fissuur nog steeds persisteert, worden ook deze patiënten een
vervolgbehandeling aangeboden.
De vervolgbehandeling die Lund beschrijft kan bestaan uit 1) nog door met lokale middelen, 2) botuline toxine
injecties of 3) chirurgische interventie (sfincterotomie of fissurectomie). De patiënt krijgt op dat moment
voorlichting over deze opties en moeten worden uitgezet tegen de individuele voorgeschiedenis, risico op
incontinentie en voorkeur van de patiënt. Uiteindelijk oppert ook Lund dat patiënten waarbij de fissuur
persisteert na een derde keer toedienen van lokale middelen of botuline toxine verwezen moeten worden voor
chirurgie (niet gespecificeerd). In de review van Lund is geen plaats voor anale dilatatie. Combinaties van
behandelingen of een dergelijk hierboven beschreven behandelalgoritme zijn nog niet gerandomiseerd of in een
grote prospectieve setting onderzocht.
Concluderend uit de resultaten van deze richtlijn kunnen wij stellen dat incontinentie na een LIS minder vaak
voorkomt en minder ernstig lijkt dan in oudere literatuur werd gesteld. Ondanks deze positieve bevindingen
moet de kans op incontinentie niet worden onderschat en lijkt de consensus toch te omvatten dat een LIS
bewaard moet worden voor chronische fissuren die refractair blijken na behandeling met lokale middelen en/of
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behandeling met sfinctersparende chirurgie of anale dilatiatie. Hierbij moet worden opgemerkt dat men bij
vrouwen in verband met een hoger risico op incontinentie zeer terughoudend dient te zijn met een LIS. Dit is bij
alle vrouwen het geval, maar zeker bij vrouwen na vaginale partus.
Vooral de bilaterale laterale sfincterotomie lijkt veel belovend, zonder grotere kans op complicaties dan bij een
conventionele sfincterotomie. Het aandeel van sfinctersparende operaties in nog onduidelijk, waarbij de V-Y
anoplastiek een wel heel laag slagingspercentage lijkt te hebben. Nieuwere interventies zoals pneumatische
ballon dilatatie en gecontrolleerde intermitterende anale dilatatie zijn wellicht een goed alternatief voor
sfinctersparende chirurgie. Echter, meer goed opgezet onderzoek is nodig, ook naar combinaties van
therapievormen, de lange termijn effecten, patiënttevredenheid en kosten-baten analyses.
De aanbevelingen bij deze module zijn samengevat in aanverwant ' Stroomdiagram behandeling chronische
fissura ani'.

Inleiding
Tot op heden wordt in de literatuur de (partiële) laterale interne sfincterotomie (LIS) aangevoerd als ‘gouden
standaard’ met genoemde genezingspercentages van 90 tot 100%, maar ten koste van een risico op ‘soiling’ of
incontinentie van flatus (Nelson, 2012; Magdy). Ondanks dat in recente literatuur incontinentie niet meer wordt
beschreven en incontinentie voor vocht en flatus tijdelijk lijkt, wordt geadviseerd een LIS te bewaren voor
therapie resistente fissuren (Nelson 2012; Magdy). Andere chirurgische behandelingen als fissurectomie en
anoplastiek berusten het excideren en aviveren van de fissuur met een vermeend minder grote kans op
postoperatieve incontinentie (Nelson, 2011).
Operatieve interventies zijn onderhevig aan verschillen in techniek en uitvoering van de chirurg, anesthesie en
patiëntkarakteristieken. Recente studies hebben gekeken naar verschillende chirurgische technieken en het effect
daarvan op genezing en op incontinentie. Deze richtlijn zal ingaan op de effectiviteit (kans op herstel of recidief)
van en de daadwerkelijke risico’s op incontinentie (en andere bijwerkingen) van de verschillende chirurgische
interventies of modulatie daarvan.

Conclusies
Open vs. gesloten partiele laterale interne sf incterotomie
Hoog
GRADE

Matig
GRADE

De kans op falen van de therapie van de fissuur is gelijk na open en gesloten LIS.

Bronnen (Nelson, 2011)
Het is waarschijnlijk dat milde incontinentie even vaak optreed na open LIS in vergelijking met gesloten
LIS.

Bronnen (Nelson, 2011)
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Laag
GRADE

Complicaties komen mogelijk even vaak voor na open en gesloten LIS.

Bronnen (Nelson, 2011)

Geen Er werden geen studies gevonden waarin patiënttevredenheid na open en gesloten LIS werd
GRADE vergeleken.
Unilaterale interne sf incterotomie (UIS) vs. bilaterale interne sf incterotomie (BIS)
Matig
GRADE

Het is waarschijnlijk dat de kans op falen van therapie hoger is na unilaterale interne sfincterotomie dan
na bilaterale interne sfincterotomie.

Bronnen (Nelson, 2011)

Matig
GRADE

Milde incontinentie lijkt niet vaker voor te komen na bilaterale interne sfincterotomie dan na unilaterale
interne sfincterotomie.

Bronnen (Nelson, 2011)
Geen
De effecten op complicaties en patiënttevredenheid van unilaterale versus bilaterale LIS zijn onbekend.
GRADE
Fissurectomie vs. LIS
Matig
GRADE

Het is aannemelijk dat de kans op falen van de therapie hoger is na na fissurectomie dan na LIS (RR
6,65 [95%CI 1,21-36,70]).

Bronnen (Nelson, 2011)

Matig
GRADE

Het is onduidelijk of de kans op incontinentie na fissurectomie hoger is dan na sfincterotomie (RR 5,32
[95%CI 0,27, 106,54]).

Bronnen (Nelson, 2011)
Het is mogelijk dat patiënten na fissurectomie minder tevreden zijn met de operatie dan na LIS
Zeer
(87,5% vs. 96,6%).
laag
GRADE
Bronnen (Nelson, 2011)
Anoplastiek vs. LIS
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Laag
GRADE

Het is mogelijk dat patienten één jaar na LIS vaker herstellen, en minder vaak een recidief hebben dan
na anoplastiek.

Bronnen (Magdy, 2012)

Laag
GRADE

Laag
GRADE

Laag
GRADE

Het is mogelijk dat patiënten na LIS vaker klachten hebben van milde incontinentie dan na anoplastiek.

Bronnen (Magdy, 2012)
Het is mogelijk dat patiënten na LIS even vaak complicaties hebben als na anoplastiek.

Bronnen (Magdy, 2012)
Het is mogelijk dat de patiënttevredenheid na LIS hoger is dan na anoplastiek.

Bronnen (Magdy, 2012)

Pneumatische Ballon Dilatatie versus LIS
Laag
GRADE

Laag
GRADE

Het is mogelijk dat de kans op falen van de therapie gelijk is na ballon dilatatie en LIS.

Bronnen (Nelson, 2011)
Het is mogelijk dat de kans op incontinentie gelijk is na ballon dilatatie en LIS.

Bronnen (Nelson, 2011)

Geen Er werden geen studies gevonden waarin de patiënttevredenheid na ballon dilatatie en LIS werden
GRADE vergeleken.
Gecontroleerde intermitterende anale dilatatie vs. LIS
Het is mogelijk dat de kans op persisterende/recidiverende fissuren gelijk is na behandeling met
Zeer
gecontroleerde intermitterende anale dilatatie en LIS.
laag
GRADE
Bronnen (Nelson, 2011)
Het is onduidelijk of het risico op incontinentie verschillend is na gecontroleerde intermitterende anale
Zeer
dilatatie en LIS.
laag
GRADE
Bronnen (Nelson, 2011)
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Geen Complicaties en patiënttevredenheid na gecontroleerde intermitterende anale dilatatie versus LIS zijn
GRADE onbekend.

Samenvat t ing lit erat uur
Open vs. gesloten partiele laterale interne sf incterotomie
In de Cochrane van Nelson, 2011 werden vijf gerandomiseerde studies geïncludeerd waarin de conventionele
open partiële laterale interne sfincterotomie volgen Parks (Mazier, 1972) wordt vergeleken met gesloten
(subcutane) partiële laterale interne sfincterotomie (Boulos, 1984; Kortbeek 1992; Arroyo, 2004; Wiley, 2004;
Filingeri, 2005). In de studie van Boulos, werden patiënten met chronische anale fissuren gerandomiseerd voor
open (n=14) versus subcutane (n=14) partiële laterale interne sphincterotomie. In de studie van Kortbeek werden
patiënten gerandomiseerd voor open (n=54) of gesloten (n=58) partiële laterale interne sfincterotomie. In de
studie van Arroyo werden respectievelijk 40 en 40 patiënten gerandomiseerd voor open of gesloten LIS onder
lokale anesthesie. In deze studie werd incontinentie gemeten aan de hand van de Wexner-score. De studie van
Wiley randomiseert 41 patiënten voor open en 28 patiënten voor gesloten sfincterotomie. Tot slot werden in de
studie van Filingeri patiënten gerandomiseerd voor open (n=20) versus gesloten met gebruik van diathermie
(n=20) interne sfincterotomie. In totaal werden 299 patiënten geïncludeerd. In de studies van Wiley en Kortbeek
worden naast de uitkomsten recidief en incontinentie ook pijnscores en complicaties gerapporteerd. Deze data
wordt ook in deze literatuuranalyse opgenomen.
Gesloten subcutane partiële sfincterotomie werd verricht met behulp van diathermie. Door introductie van het
Park’s speculum in het anale kanaal verkreeg men zicht op het linker laterale kwadrant. Een oplossing van
1:150.000 EH adrenaline in fysiologisch zout faciliteerde de dissectie en zorgde voor minder bloedverlies. Een
één cm lange incisie werd gemaakt langs de linker laterale sfincter marge om zicht op de interne sfincter te
verkrijgen. Een spreider werd daarna geïntroduceerd tussen de anale mucosa en interne sfincter waardoor er
zicht is op het onderste twee-derde deel van de sfincter. Op dat niveau werd één-derde deel van de interne
sfincter in de lengte diathermisch doorgenomen. De fissuur zelf werd met rust gelaten. De huidincisie werd open
gelaten.
Falen van therapie
In totaal hadden tien patiënten (6%) na open en tien patiënten (6%) na gesloten sfincterotomie een
persisterende fissuur. De gepoolde resultaten laten geen significant verschil zien in kans van slagen van de
behandeling na één van beide behandelingen (RR 0,98 [0,42, 2,33], p=0,82, I2 =0,0). Er werd niet gespecificeerd
tussen persisteren danwel recidiveren van de fissuur.
Incontinentie
Alle vijf de geïncludeerde studies rapporteren milde incontinentie (voor flatus). In totaal werd incontinentie 15
keer (8,9%) gerapporteerd na een open LIS versus 17 (10,1%) keer na gesloten LIS. De gepoolde resultaten
laten geen significant verschil zien in het risico op incontinentie voor flatus na open versus gesloten LIS (RR 0,88
[0,46, 1,69], p=0,94, I2 =0,0). De follow-up termijn wordt in de review niet duidelijk beschreven.
Complicaties
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In de studies van Wiley en Kortbeek werd de uitkomstmaat complicaties gerapporteerd. De follow-up termijn
wordt in de review niet duidelijk beschreven. In de studie van Wiley werden in totaal 79 patiënten geïncludeerd.
Bij vier patiënten werden complicaties gerapporteerd: in de open groep (n=3) werden twee patiënten
heropgenomen na ontslag in verband met pijn en ontwikkelde één patiënt anorectale sepsis. In de gesloten
groep (n=1) werd één patiënt heropgenomen in verband met pijn. In de studie van Kortbeek, werden in de open
groep bij vijf (8,6%) patiënten (bloeding (n=3), urineretentie (n=1), gethromboseerd hemorrhoïd (n=1)) en in de
gesloten groep bij vier (7,4%) patiënten (bloeding (n=1), urineretentie (n=2), cellulitis (n=1)) complicaties
gerapporteerd (p>0,05).
Patiënttevredenheid
De uitkomstmaat patiënttevredenheid werd niet gerapporteerd in de Cochrane review.
De bewijskracht voor de uitkomstmaat kans op falen van de therapie is met één niveau verlaagd gezien
beperkingen in de onderzoeksopzet (in de meeste studies werd onvoldoende geblindeerd met risico op bias).
De bewijskracht voor de uitkomstmaat incontinentie is met twee niveaus verlaagd gezien beperkingen in de
onderzoeksopzet en heterogeniteit (beoordeling en definitie van incontinentie varieert tussen de studies). De
uitkomstmaat complicaties is met drie niveaus verlaagd gezien beperkingen in de onderzoeksopzet en ernstige
imprecisie (laag totaal aantal events).
Unilaterale interne sf incterotomie (UIS) vs. bilaterale interne sf incterotomie (BIS)
In de Cochrane van Nelson, 2011 werd één gerandomiseerde studie geïncludeerd waarin unilaterale
(conventionele) interne sfincterotomie wordt vergeleken met bilaterale interne sfincterotomie. In deze studie
werden 219 patiënten met chronische anale fissuren gerandomiseerd voor unilaterale interne sfincterotomie
(n=110) of bilaterale interne sfincterotomie (n=109).
Chirurgische interventies werden verricht onder lokale anesthesie. Sentinel piles en ontstekingspoliepen
(papilhypertrofie) werden standaard geëxcideerd. Unilaterale sfincterotomie werd verricht links lateraal en
bilaterale sfincterotomie links en rechts lateraal vanuit steensnede. Een huidincisie van twee à drie mm werd
gemaakt waarna met een gebogen klem wat verder gedilateerd. Op geleide van de wijsvinger die intra-anaal
werd geplaatst, werd de interne sfincter naar buiten geduwd en gekliefd (geen vermelding van lengte gekliefde
traject). De huid werd open gelaten.
Falen van therapie
In totaal hadden 18 patiënten (16,4%) na UIS en drie patiënten (2,7%) na BIS een persisterende, dan wel recidief,
fissuur. In de Cochrane review werden patiënten die niet beschikbaar waren voor follow-up (UIS: 5, BIS: 2)
beschouwd als patiënten met een persisterende, dan wel een gerecidiveerde fissuur. De kans op falen van de
therapie in deze studie was significant hoger na BIS dan na UIS (RR 5,95 [1,80, 19,61], p=0,003).
Incontinentie
Na UIS werd incontinentie voor flatus vier keer gerapporteerd (3,6%) in vergelijking met twee gevallen na BIS
(1,8%). Dit verschil was echter niet statistisch significant (RR 1,98 [0,37, 10,60], p=0,42).
Complicaties en patiënttevredenheid
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De uitkomstmaten complicaties, patiënttevredenheid werden in deze studie niet beschreven.
De bewijskracht voor de uitkomstmaten falen van de therapie van de fissuur en incontinentie zijn met twee
niveaus verlaagd gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (het risico op bias door gebrek aan blindering was
hoog) en het geringe aantal patiënten (imprecisie).
Fissurectomie vs. LIS
In de Cochrane van Nelson, 2011 werden twee gerandomiseerde studies geïncludeerd waarin fissurectomie
wordt vergeleken met sfincterotomie (Wang, 2005; Mousavi, 2009). In de studie van Wang werden patiënten
met chronische anale fissuren die niet voldoende reageren op conservatieve behandeling gerandomiseerd voor
sfincterotomie (n=50) of fissurectomie (n=50) (Nelson, 2011). In de studie van Mousavi werden patiënten met
chronische anale fissuren gerandomiseerd voor fissurectomie (n=30) of LIS (n=32). In totaal werden 162
patiënten geïncludeerd.
De studie van Wang is in het Chinees, data zijn door Nelson (2011) opgevraagd. Echter, daardoor kunnen wij
niet achterhalen hoe de fissurectomie is uitgevoerd. In de studie van Mousavi is de fissurectomie uitgevoerd
door één specifieke chirurg, onder algehele of spinale anesthesie in jack-knife positie. Het hele fissuurcomplex
inclusief het littekenweefsel op het op het niveau van de interne sfincter tot in gezond weefsel werd
geëxcideerd. Er werd hierbij geen sfinterotomie verricht. Hierdoor is er een verse wond ontstaan ter bevordering
van het genezingsproces. Wonden werden open gelaten. Eén dag postoperatief werden patiënten uit het
ziekenhuis ontslagen met de instructie warme zitbaden te nemen en vezels (laxantia) voor minimaal twee tot drie
weken. Follow-up duur was 18 tot 20 weken.
Falen van therapie
In totaal hadden tien patiënten (12.5%) na fissurectomie en één patiënt (1,2%) na sfincterotomie een
persisterende danwel recidief fissuur. De gepoolde resultaten geven een significant hogere kans op falen van de
therapie na fissurectomie (RR 6,65 [95%CI 1,21-36,70, p=0,59; I2=0,0).
Incontinentie
Eén studie rapporteert incontinentie als uitkomstmaat, met een totaal van 62 gerandomiseerde patiënten
(Mousavi). Na fissurectomie (n=30) werd bij twee patiënten incontinentie voor flatus gerapporteerd (6,6%) in
vergelijking met géén gevallen na LIS (n=32). Dit verschil was echter niet statistisch significant (RR 5,32 [95%CI
0,27, 106,54], p=0,27).
Complicaties en patiënttevredenheid
De uitkomstmaten complicaties en patiënttevredenheid werden in de Cochrane review van Nelson niet
beschreven. Uit de studie van Wang konden hierover geen resultaten worden opgezocht omdat dit artikel alleen
in het Chinees beschikbaar is. In de studie van Mousavi werd alleen gerapporteerd dat 28 (87,5%) patiënten na
fissurectomie en 29 (96,6%) patiënten na een LIS tevreden waren met de ingreep.
De bewijskracht voor de uitkomstmaten falen van de therapie en incontinentie zijn met twee niveaus verlaagd
gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (in beide studies werd de methode van randomisatie onvoldoende
beschreven en was het risico op bias door onvoldoende blindering hoog) en het geringe aantal patiënten
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(imprecisie). De bewijskracht voor de uitkomstmaat patiënttevredenheid is met drie niveaus verlaagd naar zeer
laag gezien beperkingen in de studieopzet en het geringe aantal patiënten.
Anoplastiek vs. LIS
Er werd een studie gevonden waarin conventionele LIS wordt vergeleken met V-Y anoplastiek (Magdy, 2012).
Tevens wordt in deze studie een aangepaste LIS in combinatie met V-Y anoplasty onderzocht. Deze laatste
interventie valt buiten deze richtlijn, daarom worden alleen de resultaten van patiënten die een LIS of V-Y
anoplastiek ondergingen beschreven. In de studie worden patiënten met chronische anale fissuren, met een
hoger dan normale anale druk in rust gerandomiseerd voor LIS (n=50) of V-Y anoplastiek (n=50).
De V-Y anoplastiek werd verricht door een V-vormige incisie te maken vanaf de rand van de fissuur tot circa vier
cm vanaf de anus, uit het midden. De V-vormige huidflap inclusief subcutaan vetweefsel wordt zover
gemobiliseerd naar inwendig dat het de fissuur kan bedekken. Belangrijk was het behoud van voldoende
bloedvoorziening naar de huidflap. De basis van de plastiek werd aan de distale anale mucosa gehecht met
staande vicryl 0 hechtingen.
Falen van therapie
Genezing werd in deze studie gedefiniëerd als compleet herstel: complete epithelialisatie, danwel volledige
verlittekening of geen tekenen van een fissuur meer. Het aantal patiënten dat genezen was werd gerapporteerd
na drie maanden, zes maanden en één jaar. Na drie maanden waren in de LIS groep 43 patiënten (86%) volledig
genezen in vergelijking met 34 (68%) patiënten na anoplastiek (p=0,005). Ook na zes maanden (44 (88%) vs. 35
(70%), p=0,001) en één jaar (42 (84%) vs. 24 (48%), p=0,0001) waren significant meer patiënten genezen na LIS
dan na anoplastiek.
Deze studie heeft ook specifiek naar recidieven gekeken op één jaar na de chirurgische interventie. Significant
minder patiënten hadden een recidief na LIS dan na anoplastiek (2 (4%) vs. 11 (22%) p=0,01).
Incontinentie
Incontinentie werd in deze studie gemeten aan de hand van het Pescatori scoringssysteem. Na LIS hadden
zeven patiënten (14%) klachten van milde incontinentie. Er wordt alleen graad A1 en A2 beschreven (maximaal
één keer per week incontinentie voor flatus en vocht). Na anoplastiek waren er geen patiënten met klachten van
incontinentie (p=0,003).
Complicaties
In totaal hadden twee patiënten (4%) na een LIS een complicatie anders dan incontinentie in vergelijking met zes
patiënten (12%) na anoplastiek (p=0,22). De complicaties die werden gemeld waren: ecchymosis (2 vs. 0),
ischemie van de flap (0 vs. 3), flap dehiscentie (0 vs. 2) en sepsis (0 vs. 1).
Patiënttevredenheid
De patiënttevredenheid werd in deze studie gemeten aan de hand van een visuele analoge schaal (VAS). De
gemiddelde patiënttevredenheid was hoger na LIS dan na anoplastiek (6,6±1,7 vs. 5,7±1,0 p=0,001).
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De bewijskracht voor de uitkomstmaten falen van de therapie, incontinentie, patiënttevredenheid en
bijwerkingen is met twee niveaus verlaagd gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (geen blindering) en het
geringe aantal patiënten (imprecisie).
Pneumatische Ballon Dilatatie versus LIS
In de Cochrane review werd één studie geïncludeerd die de methode van anale dilatatie (pneumatic balloon
dilatation) (n=24) vergeleek met LIS (n=25).
Pneumatische Ballon Dilatatatie (PBD) werd verricht in poliklinische setting na 5 mg midazolam en lokale
anesthesie perianaal in vier kwadranten met patiënt in steensnede. Na lubricatie werd een ballon anaal
ingebracht totdat deze nog 10 mm uitstak (diameter 40 mm, lengte 60 mm van Microvasive, Genova, Italië). De
ballon werd in snel tempo geïnsuffleerd tot een druk van 1,4 bar (140 kPa) en ter plaatse zes minuten
geïnsuffleerd gehandhaafd. Hierna volgde desufflatie en verwijderen van de ballon.
Falen van therapie
Na ballon dilatatie versus open sfincterotomie was er geen significant verschil in het aantal patiënten dat na
behandeling een persisterende fissuur had (vier vs. drie patiënten, RR= 1,39 [0,35, 5,57]). Eén patiënt uit de LISgroep had een recidief ten tijde van de controle op 24 maanden.
Incontinentie
Het aantal patiënten dat 24 maanden na de ingreep nog last had van incontinentie was niet significant
verschillend na dilatatie (n=0) en LIS (n=4) (RR 0.12 [0.01, 2.04]). Vier vrouwen hadden zes weken na
pneumatische ballon dilatatie klachten van onwillekeurig vochtverlies. Deze klachten waren niet meer aanwezig
12 maanden na de interventie. Voor de vier patiënten die na LIS persisterende incontinentieklachten hadden,
was de ernst niet gespecificeerd. De trend wees richting minder incontinentie na ballon dilatatie, precies het
omgekeerde effect als in de literatuur gevonden werd na manuele dilatatie (Nelson, 2011).
Complicaties
In totaal werd er bij vier (12,5%) patiënten na PBD complicaties beschreven (gering perineaal hematoom (n=2),
urineretentie (n=2)). In de groep patiënten die een LIS hadden ondergaan werd bij zes (24%) patiënten een
complicatie beschreven (gering perineaal hematoom (n=1), urineretentie (n=2), bloeding (n=1), perineale infectie
(n=1)).
Patiënttevredenheid
De uitkomstmaat patiënttevredenheid werd in deze studie niet onderzocht.
De bewijskracht voor de uitkomstmaten falen van de therapie en incontinentie werd met twee niveaus verlaagd
gezien beperkingen in de studieopzet (geen blindering) en het geringe aantal patiënten (imprecisie).
Gecontroleerde intermitterende anale dilatatie vs. LIS
Er werd in de Cochrane review één studie gevonden waarin gecontroleerde intermitterende anale dilatatie
(n=20) werd vergeleken met LIS (n=20).
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Gecontroleerde intermitterende anale dilatatie werd verricht onder algehele narcose. Een verstelbaar speculum
werd anaal geplaatst en gradueel tot 4,8 cm gedilateerd. Hierna werd in 20 sec het speculum ontspannen. Deze
dilatatie – relaxatie sequentie werd 15 keer herhaald gedurende vijf minuten. Deze procedure werd
intermitterend verricht om zo een ischemische en/of traumatische sfincter ruptuur ten gevolge van continue druk
te voorkomen.
Falen van therapie
Het aantal patiënten dat twee maanden postoperatief geen genezing liet zien was niet significant verschillend na
gecontroleerde intermitterende anale dilatatie (n=2; 10%) en na LIS (n=3; 15% (RR=0,67 [0,12, 3,57]).
Incontinentie
Er werd geen postoperatieve incontinentie gerapporteerd voor zowel de patiënten die waren behandeld met
gecontroleerde intermitterende anale dilatatie als voor patiënten die een LIS hadden ondergaan.
Complicaties
Er werden geen postoperatieve complicaties gerapporteerd voor zowel de patiënten die waren behandeld met
gecontroleerde intermitterende anale dilatatie als patiënten die een LIS hadden ondergaan.
Patiënttevredenheid
De uitkomstmaat patiënttevredenheid werd niet gerapporteerd.
De bewijskracht voor de uitkomstmaten falen van de therapie en incontinentie werd met drie niveaus verlaagd
gezien beperkingen in de studieopzet (onduidelijkheid over blindering) en het zeer geringe aantal patiënten en
events (imprecisie).

Zoeken en select eren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de
volgende wetenschappelijke vraagstelling(en):
Wat is de kans op herstel (genezing; verdwijnen van klachten) inclusief de kans op een recidief binnen één jaar na
chirurgische interventie (LIS vs. fissurectomie vs. anoplastiek vs. gecontrolleerde anale dilatatie) en de kans op
complicaties (incontinentie voor vocht (soiling), flatus, faeces; postoperatieve complicaties; patiënttevredenheid)
bij patiënten met chronische fissura ani?
Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte falen van therapie een voor de besluitvorming kritieke uitkomstmaat; en enige vorm van
incontinentie, bijwerkingen en patiënttevredenheid voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaten. Tevens is
gekeken naar kosten van de diverse behandelingen.
De werkgroep definiëerde de uitkomstmaten als volgt:
falen van therapie wordt gedefiniëerd als (macroscopisch) persisteren van de fissuur (synoniem voor anale
pijn en/of heldrrood bloedverlies per anum) danwel recidiveren van de fissuur en klachten. De differentiatie
tussen persisteren en recidiveren is doorgaans lastig, omdat anale fissuren typisch komen en gaan, met
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zelfs morfologische genezing tussentijds. Ondanks dat differentiatie tussen residu en recidief wel mogelijk
is, achtten wij dit onderscheid niet van belang bij deze uitgangsvraag;
de mate van incontinentie werd verdeeld in mild en ernstig, waarbij onder ‘mild’ incontinentie voor vocht
(soiling) en flatus wordt verstaan. Incontinentie voor faeces werd geduid als ‘ernstig’;
onder complicaties werden alle postoperatieve complicaties verstaan (nabloeding, infectieuze complicaties
en postoperatieve pijn);
patiënttevredenheid werd meegenomen indien gemeten aan de hand van (gevalideerde) vragenlijsten,
danwel uitgedrukt in een VAS (visual analoge scale) scores.

Zoeken en selecteren (Methode)
De Cochrane review van Nelson uit 2012 is voor deze vraag als uitgangspunt genomen. In deze studie werden
in totaal 27 studies (met 2056 patiënten) geïncludeerd, waarin 13 operatieve procedures worden vergeleken. In
de databases Medline (OVID), Embase and Cochrane is met relevante zoektermen gezocht naar
gerandomiseerde studies waarin een chirurgische interventie wordt vergeleken met een andere chirurgische
interventie, na maart 2011 (zoekdatum Cochrane review). De zoekverantwoording is weergegeven onder
' Zoekverantwoording' . De literatuurzoekactie leverde 146 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond
van de volgende selectiecriteria: RCT, volwassen patiënten met chronische fissura ani, vergelijking van een van
de volgende chirurgische technieken: LIS, fissurectomie anoplastiek, of (gecontrolleerde of pneumatische) anale
dilatatie, in het Engels of Nederlands, met als uitkomstmaat: genezing en/of incontinentie.
Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 15 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de
volledige tekst, werden vervolgens 13 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel) en twee studies (de Cochrane
review en één RCT) definitief geselecteerd. Twee onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De
evidencetabellen hiervan en beoordeling van individuele studiekwaliteit kunt u vinden onder het tabblad
'Evidence tabellen'.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 17-07-2015
Laatst geautoriseerd : 17-07-2015
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Patiëntenperspectief bij proctologie
Uit gangsvraag
Patiëntenperspectief

Aanbeveling
Patiënten blijken gedurende langere tijd met hun klachten te blijven lopen. Schaamte en gene spelen hierbij een
rol. Betere informatievoorziening zou hierbij van waarde kunnen zijn.
Patiënten komen vaak met een bepaald doel naar de specialist. Een gesprek tussen arts en patiënt over
verwachtingen van de behandeling kan daarom zeer verhelderend werken. Zo kan het ontstaan van verkeerde
verwachtingen worden voorkomen.
Betrek het perspectief van de patiënt bij het maken van een keuze voor een behandeling. De patiënt dient goed
geïnformeerd te worden over de mogelijkheden en voor- en nadelen van de verschillende
behandelmogelijkheden. Geef patiënten voldoende informatie, zodat zij een gedegen keuze kunnen maken.
Zorg hierbij ook voor goede schriftelijke informatie.
Patiënten hebben de voorkeur uitgesproken om de arts die gezien is op het spreekuur ook als uiteindelijke
behandelaar tegen te komen. Zorg hier zoveel mogelijk voor. Bespreek het met de patiënt wanneer dit niet
mogelijk blijkt.
Overleg met de patiënt welke pijnbestrijding wenselijk is en zorg dat de nazorg geregeld is.

Overwegingen
Eerste contact huisarts en doorverwijzing
Van de respondenten met klachten was een deel (n=233 (41%)) nooit naar een huisarts en/of specialist geweest.
Een ruime meerderheid van deze groep (61%) heeft of had langer dan 6 maanden last van de klachten. Mensen
die niet naar een huisarts en/of specialist zijn geweest proberen vaak zelf de klachten te verminderen met
laxeermiddelen (17%), extra voedingsvezels (34%) of crèmes van de drogist/apotheek (59%). Slechts 18% geeft
aan zelfs niets te hebben geprobeerd.
De voornaamste reden om niet naar de arts of huisarts te gaan waren dat de klachten niet ernstig genoeg
waren of de respondent er niet voldoende last van had (39%), dat de respondent eerst wilde proberen zelf van
de klacht af te komen (36%). Ook geeft 14% aan dat ze het moeilijk vinden om met de klachten naar de arts te
gaan.
Van de respondenten is 59% (n=337) met de klachten naar de huisarts geweest. Van deze respondenten gaf
56% aan dit niet moeilijk te vinden, 36% vond dit een beetje moeilijk en 8% heel moeilijk.
Op de vraag binnen hoeveel tijd men vindt dat men terecht zou moeten kunnen bij een specialist, antwoord 30%
dat dit binnen 1 week zou moeten zijn. In 39% van de gevallen vindt men dat dit binnen 2 weken zou moeten
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kunnen. Na verwijzing kon bijna een kwart van de deelnemers (24%) binnen 1 week terecht bij de specialist in het
ziekenhuis. Nog eens 25% kon terecht binnen 1 tot 2 weken. Voor 35% van de deelnemers geldt dat zij binnen 2
tot 4 weken terecht konden. Van de deelnemers kon 13% binnen 4 tot 8 weken terecht en 3% kon na langer dan
8 weken terecht.
De werkgroep is van mening dat het, omdat het voor patiënten moeilijk is met hun klachten naar de (huis) arts te
gaan het belangrijk is de drempel te verlagen, bijvoorbeeld door duidelijkheid te verschaffen over wat de
specialist bij dit soort klachten kan betekenen.

Inf ormatievoorziening
Voor een meerderheid van de deelnemers (68%) was de uitleg van de huisarts/specialist over de mogelijke
behandelingen van de aandoening duidelijk. Toch geeft 28% aan dat de informatie onvoldoende is of dat men
geen informatie heeft gehad. Er werd ook gekeken naar de betrokkenheid bij de besluitvorming van de
behandeling en de relatie tot het oordeel over de informatie die zij kregen. Mensen die vinden dat ze voldoende
zijn betrokken, vinden de informatie vaker duidelijk (93%). De deelnemers die aangeven zich matig tot
onvoldoende betrokken te voelen, geven aan dat ze met betrekking tot de uitleg over mogelijke behandelingen
meer informatie willen hebben (57%) of dat ze zelfs geen informatie hebben (71%).
Met betrekking tot de duidelijkheid van schriftelijke informatie, zoals boekjes, folders en/of de website, geeft
49% aan hierover (zeer) tevreden te zijn. Echter, ruim een derde van de deelnemers (38%) geeft aan geen
schriftelijke informatie te hebben gekregen en 6% is (zeer) ontevreden over de ontvangen schriftelijke informatie.
Informatie over de mogelijkheden en de voor- en nadelen hiervan zijn nodig om een gedegen keuze te kunnen
maken. De werkgroep is daarom van mening dat het van belang is patiënten voldoende te informeren. In
sommige centra lijkt de aanwezigheid en duidelijkheid van schriftelijke informatie onvoldoende.

Behandeling
Van de patiënten die een behandeling in het ziekenhuis ondergingen gaf 51% aan het belangrijk te vinden dat de
arts die hem/haar heeft gezien op het spreekuur ook degene is die de verdere behandeling doet. De werkgroep
is van mening dat dit de voorkeur heeft.
Aan deelnemers die zijn behandeld voor aambeien, fissuur of fistel is gevraagd hoeveel pijn men heeft gehad na
de behandeling op een schaal van 0 (geen pijn) tot 10 (heel veel pijn). Van de deelnemers geeft 14% aan geen
pijn te hebben gehad na de behandeling. Daartegenover schaalt 32% de pijn na de behandeling in op een 7 of
8. Patiënten geven aan na de behandeling niet altijd medicatie tegen de pijn en/of advies over pijnbestrijding
thuis te krijgen. Daarnaast weet niet iedereen bij wie men terecht kan voor vragen tijdens het natraject en de
nazorg. Overleg daarom met de patiënt of meer pijnbestrijding wenselijk is en zorg dat de nazorg geregeld is.

Inleiding
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In oktober 2014 heeft de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) in samenwerking met de
werkgroep en het Kennisinstituut van Medisch Specialisten een enquête uitgezet. De vragenlijst werd naar een
groep panelleden van het Zorgpanel van de NPCF gestuurd. Deze groep had in een inventariserende vragenlijst
aangegeven ervaring te hebben met aandoeningen van de endeldarm en/of anus. Deze groep panelleden werd
een langere vragenlijst gestuurd om te inventariseren wat ervaringen met deze klachten en de behandeling ervan
zijn. Deze ervaringen zijn meegenomen in de richtlijn. In totaal hebben 802 respondenten de vragenlijst ingevuld,
hiervan bleek 89% (n=711) klachten te hebben gehad aan de endeldarm en/of anus. Van deze respondenten
hadden 141 mensen (endel)darmkanker, de ziekte van Crohn, een spastische darm of waren zwanger en vielen
hiermee buiten de scope van de richtlijn. Uiteindelijk waren de reacties van 570 respondenten bruikbaar voor
analyse. Van deze patiënten werden 179 patiënten uiteindelijk doorverwezen naar een specialist in het
ziekenhuis. De volledige resultaten van deze enquête zijn te vinden in het rapport ‘Input voor richtlijn
aandoeningen aan endeldarm en anus’ (oktober 2014).
De werkgroep heeft een aantal aandachtspunten van uit enquête in deze module samengevat. Tevens zijn
suggesties van NPCF meegenomen in het opstellen van de aanbevelingen.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 17-07-2015
Laatst geautoriseerd : 17-07-2015
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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