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Waar gaat deze richtlijn over?

Diagnostiek van rectumprolaps met scoringssystemen voor de ernst van fecale incontinentie en
obstructieve defecatie
Conservatieve behandelmogelijkheden (leefstijladviezen, bulkvormers, medicatie, bekkenfysiotherapie,
retrograad spoelen voor interne rectum prolaps), zowel voor patiënten met fecale incontinentie en
obstructieve defecatie.
Chirurgische behandelmogelijkheden voor interne en externe rectumprolaps en het gebruik van meshes
Aandacht voor indicatiestelling: geen onnodige operaties maar ook niet te veel patiënten, die veel baat bij
een operatie zouden hebben, een operatie ontzeggen.
Organisatie van zorg voor patiënten met rectumprolaps

Bij deze richtlijn is een stroomdiagram gemaakt over de conservatieve behandeling voor patiënten met interne
rectumprolaps en indicaties voor opereren.
 
Voor wie is deze richtlijn bedoeld?
De richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen van chirurgen, MDL-artsen, gynaecologen,
bekkenfysiotherapeuten, urologen en radiologen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met (verdenking
op) interne en externe rectum prolaps. Daarnaast is deze richtlijn bedoeld om zorgverleners die anderzijds
betrokken zijn bij patiënten met rectum prolaps te informeren, waaronder huisarts, continentieverpleegkundigen,
verpleegkundig specialisten en physician assistant.
 
Voor patiënten
Rectum prolaps is een ander woord voor verzakking van de endeldarm. Dit komt door het verzakken of
verslappen van de spieren in het gebied van de bekkenbodem.
Bij de richtlijn is een patiënteninformatietool ontwikkeld in samenwerking met de Patientenfederatie Nederland.
Hierin staat onder andere uitgelegd wat de achtergrond is van de aandoening, wat de behandelmogelijkheden
zijn en wat patiënten zelf kunnen doen om klachten te verminderen.
 
Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?
De multidisciplinaire richtlijn is op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde ontwikkeld. De
volgende partijen hebben meegewerkt:

Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL)
Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
Nederlandse Vereniging obstetrie & gynaecologie
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pre- en Postpartum
Gezondheidszorg (NVFB)
Stichting Bekkenbodem4All (patiëntenperspectief)

Verantwoording
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https://richtlijnendatabase.nl/gerelateerde_documenten/f/15342/Stroomdiagram Interne Rectum Prolaps.pdf
http://www.patienteninformatietool.nl/component/medguidelines/?view=set2&guidelineid=48&Itemid=160#hoe-is-het-verloop!q3
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Diagnostiek bij rectumprolaps

Deze module is opgedeeld in de volgende submodules:

ARFO bij rectumprolaps prognose van FI of OD
Diagnose interne rectumprolaps
Scoringsystemen ernst FI bij rectumprolaps
Scoringsystemen ernst OD bij rectumprolaps
Verdere work-up bij rectumprolaps

Verantwoording
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Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
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ARFO bij rectumprolaps prognose van FI en OD

Uitgangsvraag

Is het zinvol om een anorectaal functieonderzoek (ARFO) te verrichten bij patiënten met een (interne)
rectumprolaps (met fecale incontinentie en/of obstructieve defecatie) met betrekking tot behandeling en
prognose van de fecale incontinentie (FI) of obstructieve defecatie (OD)?

Aanbeveling

Verricht geen ARFO bij patiënten met een externe rectumprolaps.
 
Verricht niet standaard een ARFO bij patiënten met verdenking op een interne rectumprolaps.
 
Overweeg een ARFO bij patiënten met een verdenking op een interne rectumprolaps als differentiaal
diagnostisch andere oorzaken voor functionele klachten aanwezig zijn die de keuze van therapie kan
beïnvloeden.

Overwegingen

Er is weinig tot geen literatuur beschikbaar die specifiek gekeken heeft naar de toegevoegde waarde van het
verrichten van een ARFO bij patiënten die functionele klachten met verdenking van een IRP. Hoewel bij patiënten
met OD een ARFO (manometrie) een dyssynergie kan aantonen dan wel uitsluiten is het uitvoeren van een
ARFO met name van belang bij patiënten met FI. De oorzaak van FI is vaak multifactorieel en kan worden
bepaald door: de consistentie van de ontlasting, rectum capaciteit/ rectum compliantie, functie van de interne en
externe sfincter (inclusief musculus puborectalis/ musculus levator ani) en de innervatie/ sensibiliteit van het
rectum (zie ook de module ‘Behandeling OD door IRP bij rectumprolaps’). Theoretisch is het belangrijk de
verschillende oorzaken te kunnen objectiveren en als bepaald kan worden welke van de factoren het grootste
aandeel heeft, de behandeling daarop te richten. Met een ARFO kunnen afwijkende drukken (rustdruk (RD,
interne anale sfincter) en knijpkracht (KK, externe anale sfincter)) gemeten worden door middel van een anale
manometrie. Verdenking op een sfincterdefect kan bevestigd worden met een endo-anale echografie (EAE). Een
veranderde rectumcompliantie is meetbaar met een druk-volume meting van het rectum.
 
Hoe zit het met FI veroorzaakt door een (interne) rectumprolaps?
Interessant is dat Harmston (2011) gevonden heeft dat bij patiënten met een rectumprolaps (IRP en ERP) er een
significante afname van de RD gevonden werd naarmate de rectumprolaps gradering toenam. Zij maakten
gebruik van de Oxford Rectum Prolapse Grading system (ORPG; voor beschrijving zie de inleiding) waarbij een
IRP wordt onderverdeeld in vier oplopende graden van ernst. De KK bleek echter niet te veranderen naarmate
de prolaps gradering toenam. De RD wordt dus mogelijk beïnvloed door de mate van prolaps en mogelijk als
gevolg hiervan de oorzaak van passieve FI. Om andere oorzaken van fecale incontinentie uit te sluiten, zoals
defecten aan de interne of externe sfincter (partus, anale chirurgie) of een verminderde knijpkracht door
neuropathie (zware partus, neurologische aandoening, etc.) kan het objectiveren van de oorzakelijke factoren
door middel van een ARFO behulpzaam zijn.
 
De literatuur toont aan dat zowel de passieve als urge FI (gedeeltelijk) verholpen kan worden door het uitvoeren
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van een laparoscopische ventrale rectopexie (Samaranayake, 2010; Gosselink, 2015; Van Iersel, 2016). Als de FI
verminderd of verdwijnt na het corrigeren van de anatomie mag aangenomen worden dat andersom de
veranderde anatomie bij patiënten met een IRP of ERP (gedeeltelijk) verantwoordelijk is voor de FI. Bij een ERP
wordt met name het oprekken van de interne anale sfincter (IAS) verantwoordelijk gehouden voor de oorzaak
van FI. Ook zou een inadequaat intermitterende activatie van de recto-anale inhibitory reflex (RAIR) door het
prolaberende rectum verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de FI. Bij de IRP is de gedachte dat de passieve
FI veroorzaakt wordt door een afname van de RD door mogelijk morfologische veranderingen van de IAS
(Harmston, 2011; Wijffels 2012) maar wellicht belangrijker wederom ook door een intermitterende triggering van
de RAIR door de rectumprolaps zelf of door de incompleet geëvacueerde ontlasting (Wijffels, 2012). De urge FI
is wat lastiger te verklaren maar hierbij wordt een veranderde rectumcompliantie en/of neuropathie als
hypothetische oorzaak genoemd. Een goed sluitend onderzoek naar de hypothetische oorzaken van FI
veroorzaakt door een rectumprolaps ontbreekt echter.
 
Ondanks dat in het algemeen geaccepteerd wordt dat een rectumprolaps FI kan veroorzaken (wellicht als één
factor binnen een multifactorieel oorzakelijk verband) is het zo dat, als een patiënt zich presenteert met FI en er
een IRP is geconstateerd (middels een defecogram), het niet per se de rectumprolaps is die de FI verklaard. Ten
eerste is bekend dat een IRP asymptomatisch kan zijn (Goei, 1989; Freimanis, 1991; Selvaggo, 1990). Ten
tweede kan er naast de IRP ook een andere factor (bijvoorbeeld een sfincterdefect of neuropathie)
verantwoordelijk zijn voor de FI. Om deze reden lijkt het dus raadzaam om ook op de hoogte te willen zijn van
het wel of niet aanwezig zijn van een sfincter defect (met name als dit een groot defect blijkt te zijn). Er zou in
theorie dan een behandeling gekozen moeten worden voor de oorzaak die het meest verantwoordelijk lijkt te
zijn. In het geval er een duidelijk sfincterdefect aangetoond zou naast de IRP (na uitblijven succesvolle
conservatieve therapie) gekozen kunnen worden de patiënt een andere behandeling aan te bieden zoals
bijvoorbeeld sacrale zenuwstimulatie. Er is echter geen studie die de uitkomst van de keuze van therapie heeft
onderzocht in het geval een gecombineerde oorzaak betreft. Naast de (meest relevante) oorzaak spelen er
andere factoren mee in het bepalen van de keuze waar de behandeling op te richten zoals mogelijke introductie
van morbiditeit en een kosten-baten overweging. Een recente studie van Mishra (2015) laat zien dat als er bij
patiënten met FI bij een op defecografie aangetoonde hooggradige recto-anale intussusceptie (=IRP) gekozen
wordt voor de correctie van de IRP (door een laparoscopische ventrale rectopexie) en nadien klachten van FI
persisteren er zeer goede resultaten behaald worden wanneer deze patiënten alsnog een SNS aan te bieden
(een klachten reductie gemeten met de FISI-score van 50% of meer in 59% van alle patiënten). Het zou
interessant zijn om te weten hoe de uitkomsten zijn als erbij dergelijke patiënten eerst voor een SNS gekozen
wordt om vervolgens patiënten met persisterende klachten van FI een rectopexie aan te bieden.
 
Daarnaast is het de vraag of wij überhaupt altijd een ARFO nodig hebben om een vermindering van anale
drukken of in het geval van OD een dyssynergie te kunnen vaststellen. De literatuur is niet altijd eenduidig als het
gaat om een ARFO te gebruiken in plaats van of aanvullend bij lichamelijk onderzoek. Zo meldt het ene artikel
dat een arts prima in staat is de drukken te beoordelen met rectaal toucher (Siproudhis, 1993; Buch, 1998)
terwijl anderen juist melden dat het lichamelijk onderzoek onderschikt lijkt te zijn (Dobben, 2007).
 
Bij OD kan een ARFO dyssynergie vaststellen. Er blijft discussie hoe dyssynergie het best vastgesteld kan
worden. Enkelen zijn van mening dat de anamnese en lichamelijk onderzoek een duidelijke suggestie kunnen
geven maar dat enkel door ARFO een definitieve diagnose gesteld kan worden (Staller, 2015). Anderen melden
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juist dat het rectaal toucher een hoge sensitiviteit en positief voorspellende waarde heeft (Soh, 2015).
Daarentegen worden veel dyssynergie achtige patronen gezien bij gezonde vrijwilligers (Grossi, 2016) (vals
positieve bevindingen).
 
Samenvattend kan soms op basis van de anamnese of lichamelijk onderzoek een beslissing genomen worden.
Bijvoorbeeld als er bij OD dyssynergie van de anale sfincter met lichamelijk onderzoek en/of defecogram
eenduidig is geconstateerd hoeft dit niet per se met een ARFO aangetoond worden Een correctie van de IRP
door middel van een rectopexie is dan gecontra-indiceerd. Als een patiënt duidelijk aangeeft dat er sprake is
van urge incontinentie dan lijkt juist een transanale resectie zoals de STARR of Transtar procedure niet de eerste
keuze van behandeling zijn vanwege de bekende kans op introductie van urge FI. Bij het nemen van deze keuze
lijkt wederom het uitvoeren van een ARFO niet noodzakelijk.
 
Echter niet altijd is door het afnemen van een anamnese, het uitvoeren van lichamelijk onderzoek en/of het
uitvoeren van een defecogram precies duidelijk wat de oorzaak van de klachten is. Met name de differentiatie
tussen FI met verdenking op een IRP of op basis van een sphinterdysfunctie (lees verdenking sfincterdefect) kan
lastig zijn en kan consequenties hebben voor de keuze van therapie. Soms is er sprake zijn van een
multifactoriële oorzaak en kan het van belang zijn de belangrijkste oorzaak te achterhalen. Het uitvoeren van een
ARFO is dan behulpzaam om tot een juiste differentiaal diagnostische overweging te komen. Zodoende kan
een weloverwogen beslissing genomen worden hoe te (be)handelen zodat niet onbelangrijk dit met de patiënt
besproken kan worden.

Inleiding

Anorectaal functieonderzoek (ARFO) kan bestaan uit verschillende onderdelen, waaronder drukmeting van de
anus (anale manometrie al dan niet in hoge resolutie), meting van het rectumvolume middels een ballon en een
ballonexpulsietest. Vaak gebeurt dit in combinatie met een anale endo-echografie. Deze begrippen worden
hieronder verder uitgelegd:

anale manometrie: hierbij wordt middels een drumkatheter met een ballon aan het eind de druk in de anus
in rust, bij aanspannen en tijdens persen gemeten. Tegenwoordig wordt meestal een Hoge Resolutie
Anale Manometrie (HRAM) katheter gebruikt:

de klinische relevantie bestaat uit het aantonen van lage drukken die gerelateerd zijn aan fecale
incontinentie, het niet dalen van de druk tijdens persen wat kan wijzen op dyssynergie van de
bekkenbodem (als oorzaak van obstipatie/evacuatie).

rectumvolume (druk) meting: hierbij wordt de ballon langzaam opgeblazen, waarbij het volume van eerste
aandrang, normale aandrang en maximaal tolerabel volume genoteerd wordt:

de klinische relevantie is dat een zeer klein rectumvolume heel sterk gerelateerd is aan incontinentie;
bij HRAM wordt ook de druk in het rectum gemeten.

ballonexpulsie test: Hierbij wordt een ballonkatheter in het rectum gebracht en vervolgens opgeblazen
met 50 cc lucht of water. Vervolgens wordt de patiënt gevraagd in privacy op het toilet deze eruit te
persen:

de klinische relevantie is dat er bij langer dan één minuut persen sprake is van dyssynergie.
anale endo-echografie: hierbij wordt met een echokop in de anus de sfincter geëchood. Hierbij wordt
gekeken naar defecten en atrofie (Cazemier, 2006; Bartram, 2001). De klinische relevantie is dat grote
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defecten en atrofie geassocieerd zijn met fecale incontinentie.

 
Bij een externe rectumprolaps zal vanwege de ernst van de klachten vaak direct gekozen worden voor
operatieve correctie en zal zelden tot nooit een ARFO verricht worden tenzij gebruikt voor wetenschappelijk
doeleinden. Bij functionele klachten (FI en/of OD) met verdenking op een interne rectumprolaps (IRP) ligt dit
anders. Belangrijk is te beseffen dat patiënten zich niet zullen melden bij de arts met functionele klachten (FI of
OD) per se veroorzaakt door een IRP. Patiënten zullen zich echter melden met functionele klachten waarvan de
oorzaak nog onbekend is. Het is aan de arts/behandelaar om verder analyse uit te voeren waar de klachten door
veroorzaakt worden. De vraag is of een ARFO ingezet moet worden bij patiënten met klachten van FI en/of OD
en indien besloten wordt dit wel te doen, wanneer een ARFO ingezet moet worden? Als een IRP aangetoond
wordt is dan verdere analyse met een ARFO essentieel en leidt dit tot een praktische consequentie? Hierbij moet
in overweging genomen worden dat een interne rectumprolaps zoals aangetoond op een defecogram niet per
se de klachten van FI en/of OD veroorzaakt. Zogenaamde normal volunteer studies (Goei, 1989; Freimanis,
1991; Selvaggi, 1990; Shorvon, 1989) hebben aangetoond dat een interne rectumprolaps kan voorkomen in
50% van asymptomatische personen.

Zoeken en selecteren

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de
volgende wetenschappelijke vraagstelling:
Draagt het verrichten van een ARFO bij aan een betere keuze van de behandeling ten opzichte van geen ARFO?
 
P patiënten met functionele klachten met verdenking op interne rectum prolaps;
I verrichten ARFO;
C geen ARFO;
O verschil in behandeltraject.
 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er geen systematische literatuuranalyse verricht. De search
van de richtlijn Prolaps werd gebruikt: in maart 2013 werd gezocht met relevante zoektermen gezocht in de
databases Medline (OVID) en Embase (Elsevier) naar studies om de waarde van ARFO te onderzoeken in de
bepaling van het behandeltraject. De zoekverantwoording is te vinden in de richtlijn Prolaps (Richtlijn Prolaps,
2014). De literatuurzoekactie leverde 488 referenties op. Studies werden geselecteerd op grond van de
volgende selectiecriteria: vergelijkend (gecontroleerd) onderzoek met minsten 20 patiënten met functionele
klachten waarbij ARFO werd vergeleken met een anamnese-traject zonder ARFO en met als uitkomstmaten een
verschil in behandeltraject. Niet vergelijkend onderzoek werd geëxcludeerd. Geen van de studies voldeed aan
de inclusiecriteria, zodoende werden er geen studies geselecteerd.

Verantwoording
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Diagnose interne rectumprolaps

Uitgangsvraag

Welk diagnosticum kan gebruikt worden voor het adequaat diagnosticeren van een interne rectumprolaps?

Aanbeveling

Verricht een conventionele dan wel MRI defecografie bij patiënten met obstructieve defecatie of fecale
incontinentie bij verdenking op een interne rectum prolaps. Echo-onderzoek kan niet gebruikt worden om IRP
betrouwbaar uit te sluiten.
 
Gebruik bij voorkeur voor het beschrijven van de radiologisch aangetoonde rectum prolaps de Oxford Rectal
Prolapse Grading system (ORPG).

Overwegingen

Verschillende onderzoeken zijn verricht om conventionele defecografie, MRI defecografie en onderzoek met
behulp van echografie met elkaar te vergelijken. Er is echter geen overtuigend bewijs welk diagnosticum het
meest geschikt is om een interne rectumprolaps te diagnosticeren. Er worden goede overeenkomsten gezien
tussen sensitiviteit en specificiteit, waarbij de conventionele defecografie doorgaans als gouden standaard
wordt gezien. In de literatuur worden er verschillen aangetoond in het voor- en nadeel van elk onderzoek. Hierbij
wordt een lagere sensitiviteit van het aantonen van een prolaps bij MRI en echo meestal gewijd aan de liggende
positie van de patiënt waardoor de zwaartekracht geen effect heeft op de bekkenbodemmusculatuur. Hierbij is
het de vraag in hoeverre de gemiste prolapsen van klinisch belang zijn. Hierover is nog geen duidelijkheid.
Derhalve kan bij een negatief MRI-onderzoek en hoge klinische verdenking een aanvullend conventioneel
defecogram worden overwogen.
 
Getallen in de literatuur aangaande echografie zijn lastig te vergelijken aangezien er nog geen duidelijke
gestandaardiseerd protocol is. Met name aangaande de positie van de patiënt, in rugligging of zijligging met
opgetrokken knieën eventueel uitgevoerd met een interne probe in plaats van transperineale echografie. Waarbij
in de literatuur de termen transperineaal, translabiaal en transvaginaal afwisselend worden gebruikt.
 
Met echografie kunnen prolapsen worden gemist door beperkte penetratiediepte of darmgas dat de
beeldvorming kan belemmeren. Ook kan er pathologie worden gemist door het ontbreken van de defecatiefase
met name aangezien de meest interne rectum prolapsen ontstaan aan het einde van de defecatiefase.
 
In de literatuur wordt echo-onderzoek over het algemeen als het minst beschamend en conventionele
defecografie als meest beschamend ervaren door de patiënt. Goede medewerking van de patiënt is bij elk van
de methoden van belang om goede diagnostiek te kunnen verrichten. Derhalve dient bij elk onderzoek en met
name bij het conventionele defecogram aandacht aan de privacy en beleving van de patiënt geschonken te
worden.
 
In de literatuursamenvatting van deze module is voor het bepalen van de accuratesse van MRI defecografie
alleen het onderzoek van Faucheron opgenomen, waarbij conventionele defecografie als referentiestandaard
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werd gebruikt. Dit komt omdat alleen dit onderzoek aan de eisen voor selectie voldeed. Er hebben echter
meerdere onderzoeken plaatsgevonden om de accuratesse van MRI defecografie te bepalen, waarbij er
wisselende resultaten gevonden worden. Uitgaande van deze richtlijn, gericht op de rectum prolaps, lijken er
geen significante verschillen gevonden te worden.
 
Het voordeel van MRI defecografie is echter dat er beter inzicht verkregen wordt in de
bekkenbodemmusculatuur en de interactie met de verschillende compartimenten. Indien er verdenking bestaat
op uitgebreidere pathologie kan MRI defecografie worden overwogen om een operatie te plannen. Andere
overwegen zijn het ontbreken van ioniserende straling, toenemende beschikbaarheid en verschuiving van
ervaring van conventioneel onderzoek richting MRI. Een nadeel is mogelijk een lagere sensitiviteit van het
aantonen van een prolaps bij MRI vanwege de liggende positie van de patiënt waardoor de zwaartekracht geen
effect heeft op de bekkenbodemmusculatuur.
 
De werkgroep is van mening dat bij vrouwen met chronische obstipatie, obstructieve defecatie of fecale
incontinentie beeldvorming aanvullende waarde heeft om inzicht te krijgen in de onderliggende oorzaak. MRI
defecografie geeft hierin als screenend onderzoek geen meerwaarde boven conventionele defecografie, maar
kan wel overwogen worden bij het plannen van een operatie of multicompartiment problematiek.
 
Echo-onderzoek, hetzij intern of transperineaal kan als eerstelijns onderzoek worden overwogen om grove
pathologie uit te sluiten. Echter gezien de lagere positief voorspellende waarde dient bij een negatief echografie
onderzoek, een conventioneel defecogram te worden overwogen.
 
Zoals eerder vermeld is er geen overtuigend bewijs over welk onderzoek het meest geschikt in het uitsluiten van
een interne rectumprolaps. Derhalve is ook in dit geval het meest geschikte onderzoek, het onderzoek waar het
desbetreffende centrum de meeste ervaring mee heeft.
 
In de richtlijn prolaps van het NVOG is een literatuuronderzoek gedaan naar diagnostiek van niet alleen het
achterste compartiment maar naar de diagnostiek van de gehele bekkenbodem (Richtlijn Prolaps, 2014).
 
Onderzoek onder anesthesie, pers-test bij proctoscopie
Eén van de redenen dat een conventionele defecogram/ MRI defecografie niet 100% sensitief is, is omdat
patiënten niet altijd volledige het contrast kunnen evacueren. Bij onderzoek middels echo ontbreekt de defecatie
fase zelfs volledig. Zonder beeldvorming van de defecatie is niet volledig uit te sluiten of er een intussusceptie
wel of niet aanwezig is. Interessant is dat dit kan gebeuren omdat er sprake is van dyssynergie/anismus
(=paradoxale contractie van de muscuculus puborectalis of anale sphincter), echter ook zoals is gebleken uit
onderzoek (Hompes, 2010) als er sprake kan zijn van een pseudo-anismus of anders gezegd een pseudo-
dyssynergie. Vanwege schaamte en de niet fysiologische situatie lukt het patiënt niet om goed te kunnen
relaxeren en derhalve is de evacuatie van het contrast onvolledig en het onderzoek incompleet. Om die reden
kan men overwegen bij patiënten die een onvolledige evacuatie bij defecografie (conventioneel en MRI) een
rectaal onderzoek te verrichten onder anesthesie (algeheel of spinaal). Door een obturator of een anaalspreider
in te brengen en met een klem (bijvoorbeeld Ellisklem) te beoordelen of er sprake is van een full thickness
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rectumwand prolaps. Indien er sprake is van een evidente recto-anale intussusceptie (vergelijkbaar met ORPG-
graad 3 tot 4) dan mag het defecogram als vals negatief beschouwd worden en patiënt behandeld worden als
bij een positief defecogram.
 
Als alternatief wordt ook weleens de pers test bij proctoscopie verricht echter door het kleine lumen van de
proctoscoop is naar het oordeel van de werkgroep een mucosaprolaps moeilijker te onderscheiden van een full
thickness interne rectumprolaps dan bij een rectaal onderzoek onder anesthesie.
 
De werkgroep realiseert zich dat er geen enkel vergelijkend onderzoek bestaat waarbij de sensitiviteit en/of de
specificiteit bepaald is en vergeleken met een gouden standaard. Het mag dan ook nooit conventioneel
aanvullend onderzoek vervangen en dient alleen overwogen te worden indien er sprake is van een onvolledige
evacuatie waardoor het onderzoek niet conclusief beschouwd mag worden. Indien een arts een rectaal
onderzoek onder anesthesie verricht dient men er bovendien zich ervan bewust te zijn dat er een neiging bestaat
tot over-diagnostiek. Bij twijfel wordt geadviseerd het onderzoek derhalve als negatief te interpreteren.
 
Oxford Rectal Prolapse Grading system (ORPG)
Het ORPG is een radiologische classificatie die de ernst van rectumprolaps beschrijft (zie figuur 1). Er worden vijf
in ernst toenemende graderingen onderscheiden. Graad 1 en 2 beschrijft een recto-rectale intussusceptie (ook
wel milde IRP genoemd), graad 3 en 4 een recto-anale intussusceptie rectumprolaps (ook wel ernstige IRP
genoemd) en graad 5 is een externe rectumprolaps. Het is een classificatie die eenvoudig te gebruiken is.
Vanwege het mogelijke onderscheid wat gemaakt kan worden tussen milde en ernstige IRP helpt dit de chirurg
met het stellen van een operatie-indicatie. Alleen graad 3 tot en met 5 wordt als operatie-indicatie gezien (zie
ook de module ‘Indicaties operatief ingrijpen rectumprolaps’). Daarnaast is deze classificatie erg nuttig bij
wetenschappelijk onderzoek en wordt deze mede hierdoor in toenemende mate gebruikt bij wetenschappelijke
publicaties (meer dan andere classificaties voor rectumprolaps).
 
De Werkgroep is van mening dat het voor de onderlinge communicatie tussen behandelaars erg belangrijk is
dezelfde taal te spreken en adviseert deze classificatie te hanteren bij het beschrijven van de radiologische
aangetoonde rectumprolaps.
 
Figuur 1 Classif icatie van de prolaps de Oxford Rectal Prolaps Grading System
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Inleiding

Defecografie wordt al meer dan 50 jaar uitgevoerd als aanvulling op het lichamelijk onderzoek. Sinds 1991 is er
de MRI-defecografie en sinds kort is daarbij de echo-defecografie beschikbaar gekomen. Welk onderzoek is het
meest geschikt (uitvoerbaarheid, kosten, beschikbaarheid) om een interne rectumprolaps aan te tonen met de
daarbij voor behandeling relevante nevenbevindingen?
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In de richtlijn Prolaps (2014) van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie is een vergelijkbare
zoekopdracht uitgevoerd gericht op een prolaps. De zoekopdracht in deze richtlijn is echter alleen gericht op
een interne rectumprolaps.

Conclusies

Zeer laag
GRADE

Er zijn aanwijzingen dat transperineale ultrasound echografie kan helpen in het diagnosticeren
dan wel uitsluiten van IRP bij vrouwen;
 
Bronnen (Beer-Gabel, 2015; Steensma, 2010; Weemhoff, 2013; Regadas, 2011; Grasso,
2007)

 

Matig GRADE

Er zijn aanwijzingen dat een defecogram kan helpen in het diagnosticeren dan wel uitsluiten
van een IRP bij vrouwen met FI- en/of OD-klachten langer dan twee jaar.
 
Er zijn aanwijzingen dat een functionele MRI kan helpen uitsluiten van een IRP bij vrouwen met
FI- en/of OD-klachten langer dan twee jaar, maar niet bij het vaststellen van een IRP.
 
Bronnen (Faucheron, 2014)

 

Laag GRADE

Er zijn aanwijzingen dat een translabiale echografie kan helpen bij het uitsluiten van een IRP,
maar niet bij het vaststellen van een IRP bij vrouwen met OD-klachten.
 
Bronnen (Perniola, 2008)

 

Laag GRADE

Er zijn aanwijzingen dat een transperineale ultrasound echografie test minder discomfort
geeft voor de patiënten dan een conventioneel defecogram.
 
Bronnen (Steensma, 2010)

Samenvatt ing literatuur

Beschrijving studies
Transperineale ultrasound echografie (index) - conventionele defecografie (referentiestudie)
In de studie van Beer-Gabel (2015) werd de accuratesse van dynamische transperineale ultrasound (DTP-US)
echografie (index-test) onderzocht. De uitslagen werden geverifieerd middels conventionele defecografie
(referentiestandaard). Het betrof een retrospectief cohort van volwassen vrouwen die tussen 2011 tot 2013 voor
evaluatie van hun fecale incontinentie (FI) klachten en chronische obstipatie (CO) klachten waren doorverwezen.
Alle patiënten ondergingen beide onderzoeken. Alleen patiënten met FI-klachten bestaande uit solid or liquid FI
voor langer dan een maand (n=81) of patiënten met CO-klachten met een score van 15 of hoger op een
bepaalde vragenlijst (niet gespecificeerd) werden geïncludeerd (n=24). De gemiddelde leeftijd was 56 (SD: 11)
en de gemiddeld aantal bevallingen was 2,8 (SD: 1,2). De DTP-US werd uitgevoerd terwijl de patiënt op de
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linkerzijde lag, in rust, bij actief ophouden en persen. De conventionele defecogram werd uitgevoerd met 120 ml
Barium pasta, terwijl de patiënt zich in de laterale zit-positie bevond tijdens rust en tijdens evacuatie.
Intussusceptie werd bij beide testen gedefinieerd als een invaginatie van het rectum in het rectum (recto-rectaal)
of in contact met de anus (recto-anaal) of doorgedrongen tot het anale kanaal (intra-anaal). De prevalentie van
intussusceptie was 42% (gediagnosticeerd door middel van de referentiestandaard). Er werd niet benoemd of
de testen op dezelfde dag werden afgenomen of dat er tijd tussen zat. De beoordelaars waren geblindeerd
voor de overeenkomstige testresultaten.
 
De studie van Steensma (2010) onderzocht 3D transperineale ultrasound echografie (index-test) geverifieerd
met conventionele defecografie (referentiestandaard) bij 75 vrouwen. Vrouwen met symptomen van het
achterste compartiment (fecale incontinentie FI, obstructieve defecatie OD of een combinatie) werden
geïncludeerd tussen 2005 en 2007. De mediane leeftijd was 59 (range van 22 tot 83); 31 patiënten hadden
eerder een hysterectomie ondergaan (41%) en 37 vrouwen hadden een eerdere operatie ondergaan voor
prolaps (49%). Mediane aantal bevallingen was 2 (range 0 tot 10). 48% had last van OD, 35% van FI, 67% van
bekkendiscomfort. De 3D transperineale ultrasound (3DTPUS) vond plaats na het legen van de blaas en in
rugligging, in rust, tijdens contractie van de levator (niet verder gespecifieerd) en bij maximale Valsalva
manoeuvre. Conventionele defecografie vond plaats door middel van barium contrastvloeistof, waarbij er
beelden tijdens rust, tijdens persen en bij contractie en defecatie werden gemaakt. De maximale tijd tussen de
onderzoeken was zes maanden, wat kan zorgen voor een verschil in aanwezigheid van klachten op het moment
van het onderzoek. Intussusceptie werd in beide testen gedefinieerd als de invaginatie van de rectale wand in
het rectum of de anus. De prevalentie van intussusceptie (op basis van de referentiestandaard) was 36%.
Patiënten gaven na de onderzoeken op een VAS-schaal (Visual Analogue Scale) de mate van discomfort aan.
De beoordelaars waren geblindeerd voor de overeenkomstige testresultaten.
 
De studie van Weemhoff (2013) onderzocht transperineale ultrasound geverifieerd met conventionele
defecografie bij 50 vrouwen met klachten van FI (n=42, 84%) of OD (n=8, 16%). De gemiddelde leeftijd was 59
(range van 28 tot 95). Het transperineale ultrasound onderzoek werd uitgevoerd in rugligging met licht gebogen
benen. Beeldvorming door middel van ultrasound werd gedaan in rust, tijdens contractie en tijdens persen, met
tenminste drie Valsalva manoeuvres. Conventionele defecografie werd uitgevoerd tijdens rust, tijdens contractie,
tijdens persen en evacuatie van de contrastvloeistof. Intussusceptie werd voor beide testen gedefinieerd als
invaginatie van de proximale rectale wand tijdens defecatie. Het werd niet duidelijk beschreven wat het
tijdsinterval tussen de testen was. De beoordelaars waren geblindeerd voor de overeenkomstige testresultaten.
 
De multicenter studie van Regadas (2011) onderzocht ook echodefecografie geverifieerd met conventionele
defecografie. In totaal werden er in zes centrapatiënten geïncludeerd van januari 2009 tot oktober 2009: drie
centra in Brazilië, twee in de Verenigde Staten en één in Venezuela namen deel. Inclusiecriteria waren vrouwen
met OD-klachten. Exclusiecriteria waren: vrouwen met een geschiedenis van anorectale en vaginale chirurgie,
fecale incontinentie en/of een geschiedenis van anorectale bestraling. In totaal namen 86 patiënten deel aan het
onderzoek, waarvan 48,8% intussusceptie bleek te hebben op basis van de referentiestandaard. De mediane
leeftijd was 53,4 jaar (range van 26 tot 77). De mediane Cleveland score was 13,4 (range van 6 tot 23). Zestien
vrouwen (18,6%) hadden nullipariteit, 40 vrouwen (46.5%) hadden eerder een vaginale bevalling gehad en 30
vrouwen (34,9%) hadden in het verleden een keizersnede ondergaan. Echodefecografie werd uitgevoerd met de
patiënt op de linkerzijde. Intussusceptie werd door middel van de index-test vastgesteld als de rectale wand in
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het rectale lumen doordrong. Defecografie werd uitgevoerd in rust en tijdens persen, waarna de patiënt
volledige defecatie moest proberen uit te voeren. Intussusceptie werd gedefinieerd als invaginatie van de rectale
wand gedurende persen, waarbij het anale kanaal niet werd gepasseerd. De beoordelaar was geblindeerd voor
de overeenkomstige testresultaten.
 
De studie van Grasso (2007) onderzocht transperineale echografie geverifieerd met conventionele defecografie
(inclusief blaas) bij 43 vrouwen. Zowel vrouwen met FI als OD werden geïncludeerd van oktober 2004 tot mei
2005, zonder geschiedenis van vaginale chirurgie of prolaps. De mediane leeftijd was 58 jaar (range van 20 tot
79 jaar. De mediane Body Mass Index (BMI) was 23,7 (range van 17,8 tot 40,7). Mediane aantal vaginale
bevallingen: drie (range van nul tot vijf). Zes vrouwen waren nog nooit bevallen. Fecale incontinentie kwam voor
bij zeven vrouwen (16%), dyssynergie bij zes vrouwen (14%), rectocele bij 85% (37 vrouwen) en
stressincontinentie bij elf vrouwen (26%). De transperineale echografie werd uitgevoerd in een semi-liggende
houding in een gynaecologische stoel met de benen gebogen en open. Beeldvorming werd afgenomen in het
axiale vlak, sagittale vlak tijdens rust, gedurende persen en bij aanhoudend persen. Intussusceptie werd
vastgesteld op de sagittale foto bij een invaginatie van de hypoechoische anterieure en posterieure rectale
wanden tijdens persen. Conventionele defecografie (inclusief contrastvloeistof in de blaas) vond plaats met de
patiënt in horizontale laterale positie tijdens rust. Vervolgens nam de patiënt plaats in zittende positie en werd er
beeldvorming gedaan tijdens rust, tijdens persen en actief ophouden. De evacuatiefase werd gebruikt bij het
diagnosticeren van intussusceptie volgens standaard criteria (Kelvin, 2003). De beoordelaars waren geblindeerd
voor de overeenkomstige testresultaten.
 
De studie van Perniola (2008) onderzocht translabiale ultrasound geverifieerd met conventionele defecografie.
Vrouwen met een diagnose van OD werden tussen oktober 2005 en maart 2007 geïncludeerd (n=37). In totaal
hadden 23 patiënten (van de 30) een gediagnosticeerde intussusceptie op basis van de conventionele
defecografie. De gemiddelde leeftijd was 53 (range van 26 tot 80, SD niet gerapporteerd). Mediane vaginale
bevallingen: twee (range van nul tot zes); zes vrouwen waren nog nooit bevallen. Tien vrouwen (27%) had ooit
een hysterectomie ondergaan en vier vrouwen (11%) een vaginale prolaps operatie en twee patiënten een
operatie voor OD. Obstipatieklachten kwam voor bij 26 vrouwen (70%) en fecale incontinentie bij tien vrouwen
(27%). De ultrasonografie werd uitgevoerd zonder contrastvloeistof. Na het plassen werd de patiënt in
rugligging gelegd en werd de echo gemaakt tijdens rust en maximale Valsalva manoeuvre.
Intussusceptie/rectale prolaps werd gedefinieerd als een volledige invaginatie van de rectale wand in het anale
kanaal. Er werd niet gespecificeerd tussen intussusceptie of prolaps. Defecografie werd volgens een
standaardmethode afgenomen, tijdens rust, tijdens persen, defecatie en hoesten. De definitie van intussusceptie
op een defecogram werd niet gespecificeerd.
 
Zeven patiënten (19%) ondergingen alleen de index-test en niet de conventionele defecografie, waardoor bias
in de resultaten opgetreden kan zijn. De beoordelaars waren geblindeerd voor de overeenkomstige
testresultaten.
 
Conventionele defecografie (index 1) versus Functionele MRI (index 2) - operatie (referentiestudie)
In de studie van Faucheron (2014) werd dynamische cystocoloproctografie (DCP) vergeleken met functionele
MRI en geverifieerd aan de diagnose van interne rectum prolaps tijdens operatie. Vrouwen met problematiek in
het posterieure compartiment die hiervoor een operatie zouden ondergaan, werden geïncludeerd. Patiënten
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met een geschiedenis van prolaps werden geëxcludeerd. In totaal namen 50 patiënten deel aan de studie,
waarvan uiteindelijk 34% (n=17) een intussusceptie bleek te hebben. De mediane leeftijd was 53 (range van 31
tot 81) en het mediane aantal bevallingen was 3 (range van 0 tot 8). Alle patiënten hadden al vele jaren
symptomen en hadden al biofeedbacktherapie gehad, 46% had symptomen langer dan vijf jaar. Iedereen had
last van obstructieve defecatie en 34% had last van fecale incontinentie. 48% had eerder een hysterectomie
ondergaan. Bij de index-test van DCP door middel van contrastvloeistof werd een laterale radiografie
afgenomen met de patiënt in een zittende positie tijdens rust, tijdens actief ophouden en gedurende defecatie.
Tijdens maximaal persen werd beeldvorming gedaan om de mate van prolaps vast te stellen. De functionele
MRI werd afgenomen met de patiënt in rugligging. Beeldvorming werd gedaan in rust, bij contractie van de
bekkenbodemspieren, ontspanning van deze spieren, bij persen en defecatie en post-defecatie fase. Bij beide
index-testen werd de pubosacrococcygeale lijn gebruikt als referentiepunt om vast te stellen of er sprake was
van intussusceptie en/of de mate van prolaps. Tijdens operatie werd definitief vastgesteld of er sprake was van
de intussusceptie. De radioloog was geblindeerd voor alle klinische data, inclusief beide index-testen.
 
Resultaten
De 2x2 tabel met de aantallen van juist-positieven, juist-negatieven, fout-positieven en fout-negatieven zijn te
vinden in de evidence tabel, evenals de kappa-waarden voor overeenkomstige testresultaten.
 
Transperineale ultrasound echografie (index-test) - conventionele defecografie (referentiestudie)
De studie van Beer-Gabel (2015) rapporteerde de volgende accuratessematen voor de diagnose van
intussusceptie op basis van DTP-US: sensitiviteit: 82%; specificiteit: 84%. Voor de subgroep van patiënten met
FI-klachten was dit respectievelijk 91% en 77%; voor de subgroep van chronische obstipatie was dit
respectievelijk 84% en 85%. De positief voorspellende waarde (percentage van de patiënten met een positieve
index-test die ook daadwerkelijk ziek zijn ten opzichte van totaalaantal patiënten met een positieve index-test) is
80% en de negatief voorspellende waarde is 86,7% (percentage patiënten met een negatieve index-test die
ook daadwerkelijk niet ziek zijn ten opzichte van totaalaantal patiënten met een negatieve index-test). De
resultaten met betrekking tot de diagnose van rectum prolaps zijn te vinden in de evidence tabel.
 
De studie van Steensma (2010) rapporteerde de volgende accuratessematen voor de diagnose van
intussusceptie op basis van 3DTPUS: sensitiviteit: 22%, specificiteit: 96%; positief voorspellende waarde: 75%
en negatief voorspellende waarde: 68,7%. De mediane discomfort VAS-score was 1 (range van 0 tot 9) voor
het 3DTPUS onderzoek en 4 (range van 0-10) voor conventionele defecografie (p<0,001), waarbij patiënten dus
minder discomfort ervaarden bij de 3DTPUS test.
 
De studie van Weemhoff (2013) rapporteerde de volgende accuratessematen: sensitiviteit van 25% (95%BI van
7% tot 52%). Specificiteit: 100% (95%BI van 90% tot 100%). De positief voorspellende waarde was 100%
(95%BI van 40% tot 100%), de negatief voorspellende waarde betrof 74% (59% tot 86%). Een sensitiviteit van
25% betekent dat het gokken van de diagnose (wel of geen IRP) nauwkeuriger is dan het gebruik van de index-
test.
 
De studie van Regadas (2011) vond een sensitiviteit van 88,1% en een specificiteit van 90,9%. De positief
voorspellende waarde was 90,2% en de negatief voorspellende waarde was 88,9%.
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De studie van Grasso (2007) rapporteerde een sensitiviteit van 90,9% en een specificiteit van 100%. De positief
voorspellende waarde was 100% en de negatief voorspellende waarde was 91,3%.
 
De studie van Perniola (2008) rapporteerde een sensitiviteit van 30,4% en een specificiteit van 85,7%. De
positief voorspellende waarde was 88% (95%BI van 61% tot 98%). De negatief voorspellende waarde was 27%
(95%BI van 18% tot 31%).
 
Conventionele defecografie (index 1) versus functionele MRI (index 2) - operatie (referentiestd.)
In de studie van Faucheron (2014) werden de resultaten van twee testen gerefereerd aan de diagnose tijdens
operatie. MRI ten opzichte van operatie had een sensitiviteit van 64,7% (95%BI van 41,4% tot 82,7%) en een
specificiteit van 100% (95%BI van 87,3% tot 100%). DCP ten opzichte van operatie had een sensitiviteit van
88,2% (95%BI van 64,2% tot 97,7%) en de specificiteit was 100% (95%BI van 87,3% tot 100%). De Mc Nemar
test had een p-waarde van 0,125, wat aangeeft dat er geen significant verschil werd gevonden tussen de
diagnostische accuratesse-uitkomsten van de beide index-testen.
 
Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht voor de uitkomstmaat accuratesse voor de index-test transperineale ultrasound echografie is
gestart op hoge bewijskracht en vervolgens met één niveau verlaagd gezien beperkingen in de onderzoeksopzet
(imperfecte referentiestandaard) en twee niveaus voor inconsistentie (tegenstrijdige resultaten) tot een zeer lage
bewijskracht.
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat discomfort voor transperineale ultrasound echografie is gestart op lage
bewijskracht vanwege de observationele studie-opzet en vervolgens niet verlaagd.
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat accuratesse voor de defecogram-indextest is gestart op hoge
bewijskracht en vervolgens met één niveau verlaagd naar matige bewijskracht wegens imprecisie (geringe aantal
patiënten).
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaat accuratesse voor de index-test translabiale echografie is gestart op hoge
bewijskracht en vervolgens met twee niveaus verlaagd naar lage bewijskracht gezien beperkingen in de
onderzoeksopzet (imperfecte referentiestandaard) en imprecisie (geringe aantal patiënten).

Zoeken en selecteren

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de
volgende wetenschappelijke vraagstelling:
Wat is de meest accurate modaliteit (defecogram normaal, defecogram met een MRI, transperineale echografie,
rectaal onderzoek onder anesthesie) om de aanwezigheid van een interne rectumprolaps aan te tonen dan wel
uit te sluiten?
 
P patiënten met verdenking op interne prolaps;
I defecogram normaal, defecogram met een MRI, transperineale echografie, rectaal onderzoek onder
anesthesie;
C defecogram (referentie standaard);
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O accuratessematen, bijwerkingen, kosten, patiëntbelasting.
 
Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte sensitiviteit en specificiteit voor de besluitvorming kritieke uitkomstmaten; en bijwerkingen
(patiëntbelasting, radiologische straling) en kosten voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaten. De
werkgroep definieerde een sensitiviteit van 90% en een specificiteit van 90% als een klinisch relevante
accuratesse.
 
Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (via OVID) en Embase (via OVID) is met relevante zoektermen op 21 maart 2016
gezocht naar studies waarin onderzoek werd gedaan naar modaliteiten om IRP te diagnosticeren. De
zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 410
treffers op. Vanuit de werkgroep werd daarnaast één studie aangeleverd. Studies werden geselecteerd op
grond van de volgende selectiecriteria: index-testen om IRP te diagnosticeren (defecogram normaal,
defecogram met een MRI, transperineale echografie, rectaal onderzoek onder anesthesie), referentiestandaard:
conventionele defecografie of operatie, waarbij de sensitiviteit en specificiteit voor de diagnose van IRP
gerapporteerd was of berekend kon worden. Case-control studies werden geëxcludeerd, evenals studies
waarbij minder dan tien patiënten op IRP werden gediagnosticeerd omdat dit type studie een aanzienlijk risico
hebben om de accuratesse te overschatten. Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 21 studies
voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 14 studies geëxcludeerd (zie
exclusietabel), en zeven studies definitief geselecteerd.
 
Zeven onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De evidence-tabellen hiervan en beoordeling van
individuele studiekwaliteit kunt u onder het tabblad Onderbouwing vinden.

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 01-07-2017
Laatst geautoriseerd : 01-07-2017

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.

Referent ies

Beer-Gabel M, Carter D. Comparison of dynamic transperineal ultrasound and defecography for the evaluation of pelvic
floor disorders. Int J Colorectal Dis. 2015;30(6):835-41. doi: 10.1007/s00384-015-2195-9. Epub 2015 Mar 31. PubMed
PMID: 25820786.
Faucheron JL, Barot S, Collomb D, et al. Dynamic cystocolpoproctography is superior to functional pelvic MRI in the
diagnosis of posterior pelvic floor disorders: results of a prospective study. Colorectal Dis. 2014;16(7):O240-7. doi:
10.1111/codi.12586. PubMed PMID: 24506228.
Grasso RF, Piciucchi S, Quattrocchi CC, et al. Posterior pelvic floor disorders: a prospective comparison using introital
ultrasound and colpocystodefecography. Ultrasound Obstet Gynecol. 2007;30(1):86-94. PubMed PMID: 17587218.
Hompes R, Harmston C, Wijffels N, et al. Excellent response rate of anismus to botulinum toxin if rectal prolapse
misdiagnosed as anismus (pseudoanismus) is excluded. Colorectal Dis. 2012;14(2):224-30.
Kelvin FM, Maglinte DDT. Dynamic evaluation of female pelvic organ prolapse by extended proctography. Radiol Clin N

Rectumprolaps

PDF aangemaakt op 09-10-2020 20/106



Am. 2003;41:395407.
Murad-Regadas SM, Regadas Filho FS, Regadas FS, et al. Use of dynamic 3-dimensional transvaginal and transrectal
ultrasonography to assess posterior pelvic floor dysfunction related to obstructed defecation. Diseases of the Colon &
Rectum. 2014;57(2):228-36.
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. Online bezocht via:
http://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/prolaps/beeldvorming_dynamische_mri_en_defecografie.html#onderbouwing.
Perniola G, Shek C, Chong CC, et al. Defecation proctography and translabial ultrasound in the investigation of defecatory
disorders. Ultrasound Obstet Gynecol. 2008;31(5):567-71. doi: 10.1002/uog.5337. PubMed PMID: 18409183.
Regadas FS, Haas EM, Abbas MA, et al. Prospective multicenter trial comparing echodefecography with defecography in
the assessment of anorectal dysfunction in patients with obstructed defecation. Dis Colon Rectum. 2011;54(6):686-92. doi:
10.1007/DCR.0b013e3182113ac7. Erratum in: Dis Colon Rectum. 2011;54(8):1056. Sagae, Evaldo U [corrected to Sagae,
Univaldo E]. PubMed PMID: 21552052.
Steensma AB, Oom DM, Burger CW, et al. Assessment of posterior compartment prolapse: a comparison of evacuation
proctography and 3D transperineal ultrasound. Colorectal Dis. 2010;12(6):533-9. doi: 10.1111/j.1463-1318.2009.01936.x.
Epub 2009 Apr 29. PubMed PMID: 19438878.
Weemhoff M, Kluivers KB, Govaert B, et al. Transperineal ultrasound compared to evacuation proctography for diagnosing
enteroceles and intussusceptions. Int J Colorectal Dis. 2013;28(3):359-63. doi: 10.1007/s00384-012-1567-7. Epub 2012
Sep 2. PubMed PMID: 22941114.

Rectumprolaps

PDF aangemaakt op 09-10-2020 21/106



Scoringsystemen ernst FI bij rectumprolaps

Uitgangsvraag

Welke scoringsystemen dienen gebruikt te worden voor het scoren van de ernst van fecale incontinentie (FI) bij
verdenking op rectumprolaps?

Aanbeveling

Gebruik de Nederlandse Fecal Incontinence Quality of Life Scale (FIQL) om de impact van fecale incontinentie op
de kwaliteit van het leven in te schatten bij (verdenking op) een rectum prolaps.
 
Gebruik de Nederlandse Fecal Incontinence Severity Index (FISI) bij (verdenking op) een rectum prolaps om de
subjectieve mate van fecale incontinentie vast te stellen.

Overwegingen

De veelheid aan beschikbare vragenlijsten om de ernst van de incontinentia alvi vast te stellen geven al aan dat
er geen optimale vragen lijst bestaat. Menigeen gaat ervan uit dat het meetinstrument waar men mee opgeleid
of opgevoed is de norm is. In een Nederlandse studie van Bols (2013) kwam men tot de volgende conclusies: de
beschikbare meetinstrumenten om de ernst van FI en de kwaliteit van leven (St. Marks, Cleveland, FIQL)
evalueren hebben nog niet de hoogste levels van psychometrisch deugdelijkheid bereikt. Uit de beschreven
literatuur komt naar voren dat de Cleveland-vragenlijst, de Vaizy-vragenlijst en de FISI elkaar niet veel ontlopen.
Opmerkelijk is dat de Minimaal Important Change (MIC) bij deze vragenlijsten niet te onderscheiden is van de
meetfout. Mogelijk dat de vragenlijsten weinig bruikbaar zijn om het effect van een interventie te toetsen.
Hetzelfde geldt ook voor de FIQL.
 
Zowel de FISI als de FIQL zijn gevalideerd voor de Nederlandse situatie. De werkgroep geeft derhalve de
voorkeur aan deze twee testen. De werkgroep vindt het begrijpelijk dat bij lopend onderzoek de St. Marks of de
Cleveland score gebruikt wordt. Bij nieuw te starten onderzoek gaat de voorkeur uit naar gevalideerde
vragenlijsten. De werkgroep geeft ook het belang aan van het uitvragen van de andere compartimenten van de
bekkenbodem. De werkgroep adviseert om bij iedere patiënt met fecale incontinentie een algemene
bekkenbodem vragenlijst aan de patiënt voor te leggen, bijvoorbeeld de NVOG-vragenlijst (alleen toepasbaar
voor vrouwen) of de PelFis vragenlijst (76 items-mannen; 83 items-vrouwen). Deze vragenlijsten zijn opgenomen
als aanverwant product (toepassen).

Overzicht scoringssystemen FI
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Naam scoringssysteem Doel/domein Nederlandse
validatie?

Klinimetrische
eigenschappen
Nederlandse validatie
(zie evidence tabel voor
specif ieke scores)

Geschikt voor
wetenschappelijk
onderzoek?

Feacal Incontinence Quality
of Life Scale (FIQL)

Meet kwaliteit
van leven

Hoen, 2016.
Bols, 2013
 

Goede scores op
reproduceerbaarheid, interne
consistentie en construct
validiteit; minimaal verschil in
scores (t1 versus t2) niet te
onderscheiden van eventuele
meetfout van de vragenlijst

Ja

Feacal Incontinence
Severity Index (FISI)

Meet ernst van
de
incontinentie

Hoen, 2016
 

Redelijke scores op
reproduceerbaarheid, interne
consistentie en construct
validiteit; minimaal verschil in
scores (t1 versus t2) niet te
onderscheiden van eventuele
meetfout van de vragenlijst

Mogelijk

Cleveland score (Wexner
Cleveland Clinic Florida
Score)

Meet ernst van
de
incontinentie

Bols, 2013
 

Het is niet goed te bepalen
of de Cleveland-vragenlijst
een geschikte vragenlijst is
om de ernst van de klachten
bij patiënten met fecale
incontinentie te bepalen (op
basis van interne en externe
responsiviteit en construct
validiteit)

Mogelijk

St. Marks score
(adaptation of Wexner
score)

Meet ernst van
de
incontinentie

Bols, 2013
nee

Het is niet goed te bepalen
of de St. Marks-vragenlijst
een geschikte vragenlijst is
om de ernst van de klachten
bij patiënten met fecale
incontinentie te bepalen (op
basis van interne en externe
responsiviteit en construct
validiteit)

Mogelijk

Inleiding
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De anamnese bij patiënten met fecale incontinentie (al dan niet met een rectumprolaps) wordt door vele artsen
en continentieverpleegkundigen afgenomen en geeft een velerlei antwoorden zonder een duidelijke
reproduceerbaarheid en een richting van de oplossing. Een gestandaardiseerde vragenlijst geeft een beter
begrip van de oorzaken en de impact op de leefstijl, geeft mogelijk richting aan de behandelingsstrategie en kan
uitkomsten van behandelingen vergelijken.
 
Fecale incontinentie is ongewild en ongecontroleerd verlies van ontlasting. De patiënt kan zelf niet bepalen
wanneer en hoe vaak hij naar de wc gaat. Het kan betekenen dat er bijvoorbeeld geen aandranggevoel meer is
of dat hij de ontlasting niet meer op kan houden. Vaak treden deze verschijnselen gecombineerd op. Fecale
incontinentie is geen fatale ziekte, maar leidt vaak tot een forse aanpassing van de persoonlijke levensstijl
afhankelijk van de ernst van de aandoeningen en van iemands karakter. Het lijkt dan ook voor de hand te liggen
om fecale incontinentie vooral symptoom gericht te behandelen in tegenstelling tot een meer gebruikelijke ziekte
/oorzakelijk gerelateerde aanpak.
 
Symptoom gerelateerde aanpak vraagt om een subjectief meetinstrument zoals de bekende vragenlijsten.
Objectieve meetinstrumenten zoals het AnoRectaal Functie Onderzoek (ARFO) zoals elders beschreven in deze
richtlijn (module ‘AFRO bij rectumprolaps prognose van FI of OD’) zijn van belang om oorzaken vast te stellen
van fecale incontinentie en een eventuele behandeling strategie te ondersteunen. Objectieve meetinstrumenten
(bijvoorbeeld AFRO) meten echter geen incontinentie en hebben een beperkte correlatie met klinische
symptomen (Lam, 2012; Prichard, 2015).
 
De vragenlijsten om de subjectieve ernst van fecale incontinentie vast te stellen zijn beschrijvend over het type
van verlies -zoals flatus, vloeibare, vaste ontlasting en soms slijm-, de frequentie van het verlies en de impact op
de leefstijl. Kwaliteit van leven vragenlijsten zijn ook gebruikelijk. De ernst van de klachten wordt in een getal
uitgedrukt en leidt tot een totaalscore. Helaas zijn de vragenlijsten voor verschillende culturen nog maar weinig
gevalideerd. In deze module wordt uitgezocht welke scoringsystemen gebruikt dienen te worden voor het
scoren van de ernst van fecale incontinentie (FI) veroorzaakt door rectumprolaps.

Conclusies

Geen GRADE

FIQL - Nederlandse versie
 
De FIQL lijkt een geschikte methode om de kwaliteit van leven bij patiënten met fecale
incontinentie te bepalen (op het gebied van reproduceerbaarheid, interne consistentie en
construct validiteit).
 
Bronnen (Hoen, 2016; Bols, 2013)
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Geen GRADE

FISI - Nederlandse versie
 
De FISI lijkt een redelijke methode om de ernst van klachten bij patiënten met fecale
incontinentie te bepalen (op het gebied van reproduceerbaarheid, interne consistentie en
construct validiteit).
 
Bronnen (Hoen, 2016)

 

Geen GRADE

St. Marks score - Nederlandse versie
 
Het is niet goed te bepalen of de St. Marks-vragenlijst een geschikte vragenlijst is om de
ernst van de klachten bij patiënten met fecale incontinentie te bepalen (op basis van interne
en externe responsiviteit en construct validiteit).
 
Bronnen (Bols, 2013)

 

Geen GRADE

Cleveland score- Nederlandse versie
 
Het is niet goed te bepalen of de Cleveland-vragenlijst een geschikte vragenlijst is om de
ernst van de klachten bij patiënten met fecale incontinentie te bepalen (op basis van interne
en externe responsiviteit en construct validiteit)
 
Bronnen (Bols, 2013)

 

Geen GRADE
De genoemde vragenlijsten kunnen niet als diagnosticum gebruikt worden om IRP te
diagnosticeren.

Samenvatt ing literatuur

Beschrijving studies
Beide studies valideerden fecale incontinentievragenlijsten. Het zijn klinimetrische studies die hebben onderzocht
hoe valide de vragenlijsten zijn in de Nederlandse setting. Het betrof dus geen diagnostische studies om te
bepalen of de mensen die hoog scoren op FI ook werkelijk FI hebben.
 
De studie van Hoen, 2016 had als doel de Nederlandse versie van de Fecal Incontinence Severity Index (FISI) en
de Nederlandse versie van de Fecal Incontinence Quality of Life Scale (FIQL) te valideren. In totaal werd van 55
fecaal incontinente patiënten en 277 niet aangedane personen als controlegroep de betrouwbaarheid, validiteit,
interpreteerbaarheid en responsiviteit bestudeerd.
 
De studie van Bols, 2013 had als doel de responsiviteit en interpretatie van de St. Marks score, Cleveland score
en FIQL te evalueren in patiënten met FI. Dit werd gedaan op basis van een tweede analyse van data in de RCT
die bekkenfysiotherapie met rectale ballontraining vergeleek met bekkenfysiotherapie alleen. De St. Marks,
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Cleveland en FIQL werden afgenomen en vergeleken met de GPE-score (Global Perceived Effect). Patiënten
scoorden significant lager (p<0,001) op de FIQL-scores (gemiddelde score van 2,58, SD=0,7) ten opzichte van
de referentiegroep (gemiddelde score van 3,92, SD=0,36) en significant hoger (p<0,001) op de FISI-vragenlijst
(gemiddelde score 38,58, SD=10,73 in de patiëntengroep en gemiddeld 23,17 met een SD=15,10 in de
referentiegroep). Dit laat het onderscheidend vermogen van de vragenlijst zien tussen een patiënten en gewone
populatie. Hoe hoger de FISI-score, hoe ernstiger de FI-klachten; bij de FIQL geldt dat een lagere score een
slechtere kwaliteit van leven weergeeft met betrekking tot FI-klachten.
 
Resultaten
Betrouwbaarheid van de vragenlijst
De FIQL en FISI werden onderzocht op interne consistentie en reproduceerbaarheid. De FIQL scoorde op beide
hoog en de FISI scoorde gemiddeld.
 
a. Interne consistentie
De specifieke resultaten per domein zijn te vinden in de evidence-tabel.
 
De studie van Hoen (2016) demonstreerde voor de FIQL interne consistentie op alle domeinen in de
patiëntengroep met een Cronbach’s alfa van 0,95 in totaal. Eén domein (schaamte, embarassement) had een
lagere score, en Cronbach’s alfa van 0,55. In de referentiegroep was dit 0,96 in totaal en 0,72 op het domein
van schaamte.
 
De FISI had een Cronbach’s alfa van 0,22 in de patiëntengroep en 0,66 in de referentiegroep.
 
b. Reproduceerbaarheid
De specifieke resultaten per domein zijn te vinden in de evidence-tabel.
 
De Intraclass correlatie, een maat voor de reproduceerbaarheid bij het afnemen van twee dezelfde testen, was
berekend voor de totale vragenlijst. Een waarde vanaf 0,7 wordt gezien als adequate test-retest
betrouwbaarheid. Voor de FIQL was de ICC hoog: 0,95 met een 95%BI van 0,9 tot 0,97. Voor de FISI was de
ICC adequaat: 0,71 met een 95% BI van 0,53 tot 0,84. (Hoen, 2016)
 
Validiteit van de vragenlijst
a. Content validiteit
De vertaalde vragenlijsten werden in een pilotproject (Hoen, 2016) getest door de onderzoekers en tien
patiënten voor zowel de FISI als de FIQL en de vertalingen werden als adequaat beoordeeld.
 
b. Construct validiteit
De studie van Hoen (2016) rapporteerde de volgende correlatie (Pearson) tussen totaalscores van de
vragenlijsten (correlaties tussen totaal versus domeinscores zijn te vinden in de evidence-tabel): FISI – FIQL: -
0,17 (p>0,05) voor de patiëntengroep en -0,25 (p<0,01) voor de referentiegroep; de FISI met de Mental
Component Summary Scale (gebaseerd op de Short Form Health Survey SF-12) had een correlatie van -0,36
(p>0,05) en de FISI met de Physical Component Summary Scale -0,31 (p>0,05) (beide alleen gemeten voor de
patiëntengroep).
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De studie van Hoen, 2016 testte de construct validiteit door middel van vier hypothesen. De hypothesen met
uitkomsten waren als volgt:

1. de FISI- en FIQL-scores zullen negatief gecorreleerd zijn. Er werd geen significante correlatie gevonden en
de hypothese kon niet bevestigd worden;

2. FISI-scores zullen hoger zijn in de patiëntengroep dan in de referentiegroep. Dit werd bevestigd door de
resultaten;

3. FIQL-scores zullen lager zijn in patiënten dan in de referentiegroep. Dit werd bevestigd door de resultaten;
4. FIQL-scores bij patiënten zullen een positieve correlatie hebben met de MSC-12-scores. Dit werd

bevestigd op alle domeinen.

 
In de studie van Bols (2013) werd constructvaliditeit gemeten aan de mate waarin verschilscores waren
gerelateerd aan scores van andere meetinstrumenten die hetzelfde construct meten.
 
De correlatie tussen de Cleveland en de St. Marks score was 0,91 met een p-waarde van <0,05 (hoge
correlatie); de correlatie tussen de Cleveland en de FIQL was -0,45 p-waarde <0,05 (adequate correlatie) en de
correlatie tussen de St. Marks score en FIQL was -0,53 p-waarde <0,05 (adequate correlatie).
 
Interpreteerbaarheid van de vragenlijst
In de studie van Hoen werd interpreteerbaarheid gemeten door middel van de minimaal relevant verschil
(minimal important change, MIC) waarbij dit werd gedefinieerd als het optimale afkappunt van de ROC-curve.
 
De sensitiviteit en specificiteit van de FIQL en de FISI werd bepaald met de Rand-36-health transition item als
referentietest (percentage correct geïdentificeerde verbeteringen bij de sensitiviteit en percentage correct
geïdentificeerd als niet-verbeterd bij de specificiteit).
 
De sensitiviteit van de FIQL was 63%. De specificiteit was 0,75). Deze waardes werden gemeten in 31 patiënten
die een behandeling voor hun klachten hadden ondergaan.
 
De MIC was 0,4 en de limits of agreement (LOA) liep van -0,51 tot 0,47 (maat voor meten van meetfouten:
systematische- en randomfouten van een score die niet toegeschreven kunnen worden aan de werkelijke
verandering). Omdat de gevonden MIC (0,4) binnen de LOA valt, is de MIC niet te onderscheiden van een
meetfout.
 
Voor de FISI-vragenlijst was de sensitiviteit 100% en de specificiteit 16%. De MIC was 11,5 met een LOA van -
16,26 tot 13,02, waardoor ook deze MIC niet kan worden onderscheiden van een meetfout.
 
De studie van Bols rapporteerde een MIC-range op de St. Marks-vragenlijst van -3 tot -5. Voor de Cleveland-
vragenlijst was dit van -2 tot -3 en op de FIQL was dit van 1,1 tot 1,2. Het is in deze studie onduidelijk of de MIC
groter is dan de meetfout (LOA).
 
Responsiviteit van de vragenlijst
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In de studie van Hoen werd na zes maanden follow-up door 45 patiënten de vragenlijst ingevuld, waarvan 32
patiënten behandeling hadden gekregen voor hun klachten. Zeventien patiënten hadden een conservatieve
behandeling ondergaan, negen een behandeling met medicijnen en zes patiënten een operatie.
 
De Area Under the Curve (AUC) was 0,45 voor de FISI (p-waarde van 0,62) en voor de FIQL was dit 0,69 (p-
waarde van 0,08), met de RAND-36-health transition item als referentie-test. Deze resultaten moeten
voorzichtig geïnterpreteerd worden, omdat de RAND-36-health transition item een imperfecte
referentiestandaard is.
 
Bols (2013) rapporteerde de interne en externe responsiviteit.
 
Interne responsiviteit werd gemeten door middel van de gestandaardiseerde gemiddelde respons (SRM): het
gemiddelde verschil gedeeld door de standaarddeviatie van dit verschil. Een absolute SRM van 0,2 tot 0,5 wordt
gezien als klein, 0,5 tot 0,8 wordt gezien als matig en vanaf 0,8 als hoog.
 
De externe responsiviteit werd gemeten door de correlatie te berekenen tussen de verschillen in de totaalscores
en de 9-punts GPE-score. De AUC-score werd berekend met de GPE-score als referentietest.
 
De St. Marks-vragenlijst en de Cleveland score hadden een hoge SRM van -0,9, de FIQL-vragenlijst had een
matige SRM van 0,5.
 
De St. Marks-score had een correlatie van 0,6 (Pearson) met de GPE-score (hoge correlatie), de Cleveland score
had een correlatie van 0,44 en de FIQL 0,48 (adequate correlaties). De AUC-scores waren respectievelijk: 0,886,
0,842 en 0,765 (adequate AUC-scores). Deze resultaten moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden, omdat de
GPE-score een imperfecte referentiestandaard is.
 
Bewijskracht van de literatuur
Geen GRADE toegepast (zie Verantwoording). De beperkingen aan de studie van Hoen (2016) waren de
beperkte sample size van de patiëntengroep (n=33) en het ontbreken van een factoranalyse om de structuur
binnen de FIQL en FISI-vragenlijst te onderzoeken.
 
Het was in de studie van Bols, 2013 niet duidelijk of de MIC groter was dan de meetfout.

Zoeken en selecteren

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de
volgende wetenschappelijke vraagstelling:
Welke scoringsystemen dienen gebruikt te worden voor het scoren van de ernst van fecale incontinentie (FI) bij
verdenking op rectumprolaps?
 
P patiënten met fecale incontinentie;
I functionele scoringsystemen;
C geen of andere scoringssystemen;
O accuratesse/klinimetrische testeigenschappen met betrekking tot ernst klachten, validatie van het
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scoringsysteem.
 
Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte betrouwbaarheid, validiteit, interpreteerbaarheid en responsiviteit voor de besluitvorming
kritieke uitkomstmaten.
 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in de studies gebruikte
definities.
 
Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (via OVID), en Embase (via OVID) is op 15 maart 2016 met relevante zoektermen
gezocht naar scoringssystemen voor fecale incontinentie. De zoekverantwoording is weergegeven onder het
tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 164 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond
van de volgende selectiecriteria: Nederlandse validatiestudies van scoringssystemen voor fecale incontinentie.
Op basis van titel en abstract werden geen studies voorgeselecteerd. Na het toevoegen van studies via leden
van de werkgroep, werden negen studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, werden
vervolgens zeven studies geëxcludeerd (zie exclusietabel) en twee studies definitief geselecteerd.
 
Resultaten
Twee onderzoeken (Hoen, 2016; Bols, 2013) zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De evidence-tabellen
hiervan en de beoordeling van individuele studiekwaliteit kunt u in onder het tabblad Onderbouwing vinden.

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 01-07-2017
Laatst geautoriseerd : 01-07-2017

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.

Referent ies
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patients with fecal incontinence: a secondary analysis from a randomized controlled trial. Int Urogynecol J. 2013;24(3):469-
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Scoringsystemen ernst OD bij rectumprolaps

Uitgangsvraag

Welke scoringsystemen dienen gebruikt te worden voor het scoren van de ernst van obstructieve defecatie (OD)
bij verdenking op rectumprolaps?

Aanbeveling

Gebruik de Obstructive Defecation Score (Altomare) om de mate van klachten in te schatten bij een
rectumprolaps.

Overwegingen

Obstipatie en obstructieve defecatie (OD) zijn zeer hinderlijke veelvoorkomende kwalen. Het zijn geen ziekten,
maar geven klachten afhankelijk van de ernst en de persoonlijkheid van de patiënt. Een ongerichte anamnese bij
deze patiënten geeft een velerlei antwoorden meestal zonder een duidelijke richting. Een gestandaardiseerde
vragenlijst lijkt efficiënter, kan helpen bij de diagnose, het vaststellen van de ernst van de klachten en het effect
van de interventie evalueren. Een ideale vragen/scorelijst is zo simpel mogelijk, eenvoudig toe te passen,
statistisch gevalideerd en ook gevalideerd voor de Nederlandse situatie.
 
De beschikbare relevante vragenlijsten voor obstipatie en OD in de literatuur zijn de volgende:
 
1. Constipation Scoring System (CSS), Cleveland score (Wexner) (1996)
De Constipation Scoring System (CSS) wordt regelmatig gebruikt in de literatuur om de prevalentie en de ernst
van de obstipatie vast te stellen (Agachan, 1996). Het scoring systeem is gebaseerd op acht variabelen
(frequentie van de defecatie; moeizame of pijnlijke evacuatie van ontlasting; volledigheid van de defecatie;
buikpijn; tijd nodig per defecatie poging; type van ondersteuning zoals laxantia; digitatie of clysmata; aantal
onsuccesvolle pogingen tot evacuatie per 24 uur; duur van de obstipatie). De CSS gebruikt voor zeven items
een 0 (nooit) tot 5 schaal (altijd) en bij 1 item een 0-2 schaal. Een totale score kan van 0 tot 30 bereiken. Een cut-
off score van 15 suggereert obstipatie.
 
2. De Symptom Severity Score; Longstreth (2006)
Deze score gebruikt negen parameters zoals gebruik van laxantia/clysmata, onsuccesvolle pogingen tot
evacuatie, frequentie van evacuatie, pijn bij de evacuatie, bloedverlies bij de evacuatie, incomplete evacuatie,
tijdsduur van de evacuatie, incontinentie en de mogelijkheid om de aandrang (urge) tot ontlasten uit te stellen
(Longstreth, 2006). Alle parameters krijgen een score van 0 tot 4 met een maximum score van 36. Deze score is
onder andere gebruikt bij de European STARR registry en door de National Institute for Clinical Excellence
(NICE).
 
3. Patient Assessment of Constipation-Symptom (PAC-SYM); McMillan (1989)
De (PAC-SYM) is ontwikkeld om de frequentie van symptomen en de ernst van chronische obstipatie vast te
stellen (McMillan, 1989). De Pac-Sym bestaat uit 12 items welke door de patiënt zelf ingevuld worden. De 12
items worden qua ernst gescoord middels symptoomschalen van 0 tot 4, waarbij 4 een ernstig lijden weergeeft.
De totale score reikt van 0-48. Er wordt geen cut-off point beschreven.
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4. Patient Assessment of Constipation-Quality of Life Questionnaire (PAC-QoL); Marquis (2005)
PAC-Qol is een vragenlijst om de kwaliteit van leven te bepalen en wordt door de patiënt zelf ingevuld. De in
Engelstalige landen (US, VK, Australië en Canada) gevalideerde PAC-QoL is samengesteld uit 28 items
geclusterd in vier groepen: lichamelijk ongemak, Psychosociaal ongemak, zorgen en tevredenheid. De eerste
drie subgroepen worden gebruikt om de patient dissatisfaction index te bepalen met een totale score van 0-96
(lagere score komt overeen met een betere kwaliteit van leven). De laatste subgroep: tevredenheid wordt
gebruikt voor de satisfaction index met een score van 0 tot 16. Door de patiënt wordt zo zelf gerapporteerd of
hij in de slechte (0-4), redelijke goede (5 tot 8), goede (9 tot 12), of excellente (13 tot 16) groep zit.
 
5. De Longo score; Schwander (2008)
De oorspronkelijke de Longo-score (0 tot 40) is een acht-item-scorelijst (defecatie frequentie, persen, gevoel
van incomplete evacuatie, rectale/perineale pijn/ongemak, aantal malen beperking van activiteiten per week,
laxantia, clysmata en digitatie. De gemodificeerde de Longo score lijst voor OD (MODS) bevat ook items
waarmee de invloed van de klachten op de levensstijl worden vastgesteld. In Italië wordt de MODS gebruikt om
het beleid bij OD te bepalen. Zowel een cut-off point van 7 als 9 worden gebruikt als een indicatie voor
interventie zonder dat daar consensus over is bereikt.
 
6. De Altomare vragenlijst; Altomare (2008)
De Altomare vragenlijst bestaat uit acht-items (aantal pogingen tot ontlasting per dag, aantal minuten op de wc,
digitatie, gebruik van laxeermiddelen, gebruik van clysmata, incomplete evacuatie, persen en de consistentie)
met 4 of 5 antwoorden. De ODS-score is de optelling van de gescoorde punten met een maximum van 31.
Altomare beschrijft in zijn artikel de toepassing van zijn Altomare vragenlijst bij 76 ODS-patiënten en 30
gezonde vrijwilligers (Altomare, 2008). Er werd een significant verschil waargenomen tussen de ODS-score voor
patiënten en vrijwilligers. De scores waren goed reproduceerbaar en de overeenstemming tussen de
onderzoekers eveneens. De auteurs concluderen dat de ODS-score (Altomare) een gevalideerd meetinstrument
is om de ernst van de ODS weer te geven voor de Italiaanse omgeving. Tot heden is de Altomare ODS-score
nog niet gevalideerd voor de Nederlandse doelgroep.
 
De veelheid aan beschikbare vragenlijsten in de literatuur doet vermoeden dat geen enkele optimaal is. Lokale
gebruiken met persoonlijke voorkeuren bepalen met welke vragenlijst een instituut start en vaak een generatie
lang er mee door gaat. Helaas is geen enkele vragenlijst voor de Nederlandse situatie gevalideerd.
 
De meest vragenlijsten zijn veel meer gericht op obstipatie, dan op obstructieve defecatie Het verschil tussen
deze twee items is in de literatuur niet goed terug te vinden. Werkgroep vindt daarom de vragenlijsten in de
literatuur onvoldoende.
 
De Constipation Scoring System (CSS), (Cleveland score) wordt regelmatig bij onderzoek gebruikt in de
literatuur, maar krijgt als kritiek dat deze niet duidelijk gericht is op de OD.
 
Mogelijk dat de CSS ook nooit goed prospectief statisch gevalideerd is en daardoor aan betrouwbaarheid en
consistentie inlevert. De Symptom Severity Score wordt niet veel in Nederland gebruikt, maar is wel veel
toegepast bij de Starr studie.
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De Patient Assessment of Constipation-Symptom (PAC-SYM) en de Patient Assessment of Constipation-
Quality of Life Questionnaire (PAC-QoL) hebben het voordeel dat de patiënt zelf de lijst invult zonder
onderzoeker erbij. Met name de kwaliteit van leven lijst bij de PAC-QoL lijkt voordelen te hebben. Beide
vragenlijsten worden nog niet vaak in de praktijk gebruikt. Critici menen dat bij OD, de beschreven klachten in de
vragenlijst door de patiënten op velerlei wijze uitgelegd kunnen worden en dat het juist wel een voordeel kan
geven om de vragen door een onderzoeker toe te lichten. Tevens speelt mogelijk mee dat bij de validatie van de
PAC-SYM en PAC-QoL slow transit patiënten mee genomen zijn.
 
Het de Longo scoring systeem voor OD is een bruikbare vragenlijst welke vooral in Italië gebruikt wordt.
 
De Altomare vragenlijst is helaas niet voor de Nederlands situatie gevalideerd, maar wordt wel vaak toegepast.
In de Italiaanse situatie leek het een gevalideerd instrument om de ernst van de OD vast te stellen. In een
prospectief onderzoek werd een goede reproduceerbaarheid en overeenstemming tussen de onderzoekers
vastgesteld.
 
De werkgroep is van mening dat er geen ideale vragenlijst beschikbaar is, maar dat de Altomare OD-vragenlijst
het meest geschikt lijkt.

Overzicht scoringssystemen OD
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Naam
scoringssysteem

Doel/Domein Nederlandse
validatie?

Klinimetrische
eigenschappen
Nederlandse
validatie (zie
evidence tabel
voor specif ieke
scores)

Geschikt voor
wetenschappelijk
onderzoek?

Constipation Scoring
System (CSS),
Cleveland score
(Wexner)

Obstipatie/OD Nee Geen gegevens
beschikbaar voor
Nederlandse situatie

Mogelijk

De Symptom Severity
Score

Obstipatie /OD Nee Geen gegevens
beschikbaar voor
Nederlandse situatie

Mogelijk

Patient Assessment of
Constipation-
Symptom (PAC-SYM)

Obstipatie
/obstructieve
defecatie

Nee Geen gegevens
beschikbaar voor
Nederlandse situatie

Mogelijk

Patient Assessment of
Constipation-Quality
of Life Questionnaire
(PAC-QoL)

Kwaliteit van leven
bij Obstipatie/OD

Nee Geen gegevens
beschikbaar voor
Nederlandse situatie

Mogelijk

Longo scoring systeem
voor OD

OD Nee Geen gegevens
beschikbaar voor
Nederlandse situatie

Mogelijk

Altomare Obstructive
defecation

Nee Geen gegevens
beschikbaar voor
Nederlandse situatie

Mogelijk

Inleiding

De anamnese bij patiënten met een interne of externe rectumprolaps wordt door vele artsen en
continentieverpleegkundigen afgenomen en geeft een velerlei antwoorden zonder een duidelijke
reproduceerbaarheid en een richting van de oplossing. Een gestandaardiseerde vragenlijst geeft een beter
begrip van de oorzaken en van de impact op de lifestyle, geeft mogelijk richting aan de behandelingsstrategie
en kan uitkomsten van behandelingen vergelijken.
 
Chronische obstipatie wordt veroorzaakt door een verstoorde colon passage tijd en/of een verstoorde
bekkenbodemdysfunctie. Obstipatie kan worden vastgesteld volgens de Rome IV-criteria (Release mei 2016,
onze bibliotheek heeft dit boek besteld zodat ik binnenkort de criteria in kan vullen). Vreemd genoeg nog niet op
het internet). Bij patiënten met een obstructieve defecatie (OD) komt de ontlasting wel aan in het rectum leidend
tot een aandranggevoel. In deze richtlijn wordt niet de slow transit constipatie besproken, maar de obstructieve
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defecatie. De oorzaken van OD zijn 1.) functioneel (dyssynergie) 2.) Inadequate propulsieve krachten tijdens de
evacuatie, 3.) Mechanische oorzaken waaronder vele. In deze richtlijn beperken wij ons tot de mechanische OD
en in het bijzonder tot de hooggradige rectale intussusceptie en de externe rectale prolaps.

Zoeken en selecteren

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de
volgende wetenschappelijke vraagstelling:
Welke scoringsystemen dienen gebruikt te worden voor het scoren van de ernst van obstructieve defecatie (OD)
bij verdenking op rectumprolaps?
 
P patiënten met obstructieve defecatie (OD);
I functionele scoringsystemen;
C geen of andere scoringssystemen;
O accuratesse/klinimetrische testeigenschappen met betrekking tot ernst klachten, validatie van het
scoringsysteem.
 
Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte betrouwbaarheid, validiteit, interpreteerbaarheid en responsiviteit voor de besluitvorming
kritieke uitkomstmaten.
 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in de studies gebruikte
definities.
 
Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (OVID) en Embase (via OVID) is met relevante zoektermen gezocht naar
scoringssystemen voor obstructieve defecatie. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad
Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 164 treffers op. Studies werden geselecteerd op grond van de
volgende selectiecriteria: Nederlandse validatiestudies van scoringssystemen voor obstructieve defecatie. Op
basis van titel en abstract werd in eerste instantie één studie voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige
tekst werd deze studie geëxcludeerd (zie exclusietabel), en werden er geen studies geïncludeerd.
 
Resultaten
Er werden geen studies geïncludeerd voor de literatuur samenvatting.

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 01-07-2017
Laatst geautoriseerd : 01-07-2017

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.

Referent ies
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Verdere work-up bij rectumprolaps

Uitgangsvraag

Hoe moet de verdere work-up worden georganiseerd?

Aanbeveling

IRP
Proctologisch onderzoek (inclusief onderzoek met procto- en/of rectoscoop)
Verricht een proctologisch lichamelijk onderzoek inclusief inwendig onderzoek met procto- of rectoscoop bij
patiënten met (verdenking op) een IRP om andere proctologische oorzaken van functionele klachten uit te
sluiten.
 
Endoscopie (of een CT-colonografie)
Verricht een endoscopisch onderzoek bij patiënten met (verdenking op) een IRP als de klachten hiertoe
aanleiding geven. Voor specifieke klachten waarvoor een indicatie bestaat tot het verrichten van endoscopisch
onderzoek (of een CT-colografie) wordt verwezen naar de richtlijn Proctologie en de richtlijn Coloscopie
Surveillance.
 
X-transit
Overweeg een transit studie te verrichten bij patiënten met (verdenking op) een IRP om klachten wijzend op slow
transit constipatie te objectiveren.
 
Psychiatrische/psychologische analyse
Overweeg bij twijfel van psychische instabiliteit een psychiatrische dan wel psychologische analyse omdat de
aanwezigheid van psychische instabiliteit als relatieve contra-indicatie wordt gezien voor een operatieve
behandeling van een interne rectum prolaps (zie de module ‘Indicaties operatief ingrijpen rectumprolaps’).
 
Scorings-systemen
Overweeg het afnemen van scorings-systemen bij patiënten met (verdenking op) een IRP in preoperatieve work-
up voor de behandeling van interne rectum prolaps ter objectivering van de functionele klachten. De score kan
behulpzaam zijn in de indicatiestelling voor operatieve behandeling en de evaluatie van conservatieve therapie.
Zie ook de module ‘Scoringsystemen ernst FI bij rectumprolaps’ en 'Scoringsystemen ernst OD bij
rectumprolaps'.
 
ERP
Endoscopie (of een CT-colonografie)
Overweeg laagdrempelig een endoscopisch onderzoek of CT-colonscopie bij patiënten met een ERP met
rectaal bloedverlies. Met name bij patiënten waar andere alarmsymptomen aanwezig zijn en/of het bloedverlies
ook door de ontlasting kan zitten.
 
IRP & ERP
MDO
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Bespreek complexe patiënten met IRP of ERP met klachten veroorzaakt door prolaps van multidisciplinaire
origine tijdens een multidisciplinair overleg (zie module Organisatie van Zorg).
 
Bespreek patiënten met IRP of ERP met een relatieve contra-indicatie tot operatie tijdens een multidisciplinair
overleg (zie module Organisatie van Zorg).

Overwegingen

Interne rectumprolaps
Bij patiënten met OD en FI met daarbij een bewezen IRP als onderdeel van een prolaps van het achterste
compartiment is nooit met zekerheid is te zeggen dat de aangetoonde IRP ook daadwerkelijk verantwoordelijk is
voor de OD en FI. Het is aangetoond dat bij asymptomatische patiënten een IRP met daarbij eventueel een
rectocele/ enterocele kan worden gevonden (Goei, 1989; Freimanis, 1991; Selvaggi, 1990). Een behandelend
chirurg zal derhalve zo goed mogelijk moeten uitsluiten dat andere oorzaken (mede)verantwoordelijk zijn voor
de klachten.
 
In het geval van OD dient een dyssynergie (voorheen anismus) uitgesloten te worden met of zonder hulp van
een manometrie omdat dit als een contra-indicatie gezien wordt voor een chirurgische interventie (module
‘Behandeling OD door IRP bij rectumprolaps’).
 
In het geval van slow transit constipatie (STC) ligt het anders. Langdurig persen wordt als een belangrijke
oorzaak onderkend voor het ontwikkelen van een rectumprolaps. Derhalve wordt het simultaan voorkomen van
een STC bij een IRP met enige regelmaat gezien. De invloed van de aanwezigheid van STC op de functionele
uitkomst is onderzocht in één studie (Gosselink, 2013). Hieruit bleek dat patiënten met de aanwezigheid STC
een significante verbetering van klachten hadden postoperatief na een laparoscopische ventrale rectopexie
(LVR). De vermindering van klachten was echter significant minder dan in de groep die preoperatief geen STC
hadden. In ieder geval lijkt de aanwezigheid van een STC geen absolute contra-indicatie te zijn voor het
uitvoeren van een LVR. Het is aan te nemen dat min of meer dezelfde conclusie getrokken mag worden bij
andere operatieve behandelingen zoals een perineale benadering zoals een STARR, Transtar of een procedure
volgens Delormes. Het verplicht objectiveren van de STC door middel van een transit studie als standaard
onderzoek in de work-up wordt dan ook niet aanbevolen.
 
Daarentegen zullen specifieke klachten van STC zeer waarschijnlijk niet verbeteren na een operatie. Het
objectiveren van de aanwezigheid van een STC kan de chirurg (en de patiënt) helpen in de beslissing welke
conservatieve maatregelen te nemen (type laxantia) of te helpen in de beslissing wel of niet te opereren. Voor de
beschrijving van klachten van STC, een beschrijving van de transit studie en de conservatieve behandeling van
patiënten met een combinatie van OD-klachten (bij een IRP) met daarbij klachten van STC verwijzen wij naar de
desbetreffende paragraaf in de module ‘Behandeling OD door IRP bij rectumprolaps’.
 
Differentiaal diagnostisch zijn er een aantal proctologische aandoeningen die uitgesloten dienen te worden als
verklaring voor functionele klachten (OD en/of FI). Enkele voorbeelden zijn de aanwezigheid van een
anaalstenose, perianale fisteling, proctitis, anuscarcinoom, laag rectumcarcinoom, macroscopisch defect
anaalsphincter et cetera. Een goed proctologisch onderzoek is derhalve essentieel. Een inspectie gevolgd door
rectaal toucher en inwendig proctoscopisch onderzoek (met proctoscoop of rectoscoop) is
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aanbevelenswaardig. Hiermee samenhangend is het essentieel de specifieke voorgeschiedenis uit te vragen,
met name eerdere anorectale chirurgie, obstetrische voorgeschiedenis en (seksueel) misbruik in het verleden
kunnen van belang zijn ter differentiatie van de aard van het onderliggend lijden.
 
Soms kan er een aanleiding zijn om endoscopisch onderzoek te laten verrichten. Indien er bijvoorbeeld sprake is
van een evident veranderd defecatiepatroon sinds een relatief korte tijd zal door middel van een endoscopisch
onderzoek de aanwezigheid van een ruimte innemend proces moeten worden uitgesloten. Het valt buiten de
scope van deze richtlijn precies te beschrijven welke indicaties een endoscopisch onderzoek rechtvaardigen. Wij
verwijzen naar de richtlijn proctologie en de richtlijn Coloscopie Surveillance die ook de indicatie beschrijft om
een CT-colografie te verrichten als vervangend onderzoek voor endoscopie op indicatie (Richtlijn proctologie,
NVvH 2015, NVMDL, 2013). Aanvullend op deze richtlijn proctologie en Coloscopie Surveillance kan met
betrekking tot patiënten met IRP-pijn een indicatie zijn een sigmoïdoscopie te verrichten om een solitary rectal
ulcer aan te tonen dan wel uit te sluiten. Pijn als oorzaak van pijnklachten veroorzaakt door een solitary rectal
ulcer bij een IRP wordt als indicatie gezien voor operatief ingrijpen (zie de module ‘Indicaties operatief ingrijpen
rectumprolaps’).
 
Patiënten met een psychiatrisch verleden hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van functionele
klachten (Surdea-Blaga, 2012; Devroede, 1989). Het is in een dergelijk geval erg lastig uit te maken of de
klachten van psychosomatische aard zijn of dat klachten toch een duidelijk anatomische oorzaak (lees IRP) lijken
te hebben. Zoals eerder vermeld hoeft de eventueel aangetoonde IRP niet per se de klachten te veroorzaken.
De werkgroep is van mening dat het relatief onwenselijk is als een patiënt een interventie ondergaat terwijl de
klachten weleens zeer goed psychosomatisch van aard zou kunnen zijn. Het lijkt derhalve relatief gecontra-
indiceerd dergelijke patiënten te opereren. In de internationale Consensus on ventral rectopexy (Mercer Jones,
2014) wordt psychische instabiliteit als absolute contra-indicatie gezien voor het uitvoeren van een rectopexie.
Omdat het verschil tussen oorzaak en gevolg niet altijd even duidelijk is (is een patiënt vanwege de psychische
instabiliteit erg gepreoccupeerd met zijn ontlastingsproblemen of zijn mensen met ernstige ontlastings-
problemen geneigd er psychisch ontregeld van te worden). Tevens is een chirurg vaak niet erg geoefend/
bekwaam in het diagnosticeren dan wel herkennen van patiënten met een psychische instabiliteit. Om die reden
is de werkgroep van mening dat bij twijfel een psychiater of psycholoog geconsulteerd moet worden. Indien de
inschatting is dat geconstateerde psychische instabiliteit volledig los staat van de functionele klachten
(veroorzaakt door IRP), dan kan een operatieve ingreep om de IRP te corrigeren, overwogen worden. De
psychische instabiliteit in een dergelijk geval wordt niet als een absolute contra-indicatie gezien.
 
Er zijn velen scoringssystemen om de ernst van OD en/of FI te objectiveren. Vaak zijn er ook scoringssystemen
die de kwaliteit van leven met betrekking tot de OD en/of FI in kaart kunnen brengen. De kwaliteit-van-leven
scoringssystemen zijn vaak van toegevoegde waarde omdat dezelfde klachten bij de ene patiënt tot een
mindere kwaliteit van leven leidt dan bij een andere patiënt. Welke scoringssystemen de voorkeur hebben wordt
besproken in de module ‘Scoringsystemen ernst FI bij rectumprolaps’. De werkgroep is van mening dat
dergelijke scoringssystemen behulpzaam kunnen zijn in het objectiveren van de functionele klachten maar dat dit
niet per se een vereiste is in de work-up. Een chirurg zal in een gesprek ook de ernst van de klachten kunnen
inschatten. Het routinematig uitvragen van (uro)gynaecologische klachten, passend bij prolapsklachten van het
voorste en middelste compartiment van de bekkenbodem, lijkt erg belangrijk zodat patiënt indien nodig
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besproken en behandeld kan worden in een multidisciplinair team. Aanbevelingswaardig is dat als gebruik
gemaakt wordt van een scoringssysteem voor OD en/of FI dit te combineren met een vragenlijst om klachten
van het voorste en middelste compartiment uit te vragen.
 
Het MDO zal per ziekenhuis verschillend zijn van samenstelling maar de werkgroep is van mening dat in ieder
geval een patiënt die aan een interne rectumprolaps behandeld wordt, zou moeten kunnen besproken worden
in MDO. In een ziekenhuis waar patiënten met een interne rectumprolaps behandeld worden dient dus derhalve
een systematisch gepland MDO aanwezig te zijn. Niet alle patiënten met een rectumprolaps hoeven volgens de
werkgroep per se besproken te worden maar in ieder geval complexe patiënten waar na analyse naar voren
komt dat klachten van multidisciplinaire origine is/ kan zijn. Tevens is de werkgroep van mening dat alle
patiënten met een relatieve contra-indicatie besproken dienen te worden op een MDO. Bij complexe patiënten
zouden bij voorkeur een chirurg/ (uro)gynaecoloog/ bekken-fysiotherapeut en radioloog eventueel aangevuld
met een MDL-arts, psycholoog en/of seksuoloog/ incontinentie verpleegkundige worden betrokken in het MDO.
(Het MDO zal tevens besproken worden in de module organisatie van zorg).
 
Figuur 1 geeft een overzicht van de work-up voor interne rectum prolaps.
 
Figuur 1 Flowchart – work-upvoor IRP
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Externe rectumprolaps
De werkgroep is van mening dat bij een externe rectumprolaps de prolaps zelf (vaak in combinatie voorkomend
met pijn, bloedverlies en fecale incontinentie) voldoende reden zal zijn een operatie uit te voeren indien de
conditie van patiënt dit toelaat. Een uitgebreidere work-up zoals besproken bij de IRP lijkt niet van toepassing
vanwege de eenduidigheid van de aandoening en ernst van de klachten. De werkgroep is wel van mening dat bij
voorkeur de ERP geobjectiveerd wordt omdat andere zorgverleners met minder ervaring in het herkennen van
een ERP een slijmvliesprolaps (of zelfs een anaal- of graad 4 hemorroïdaal- prolaps) kunnen aanzien voor een
ERP. Bij twijfel of onvermogen de prolaps te kunnen presenteren aan de chirurg (omdat ten tijde van het consult
er geen sprake is van een prolaps) kan gevraagd worden een foto/filmpje in de thuissituatie te laten
vervaardigen.
 
Rectaal bloedverlies is een veel voorkomende klacht bij een ERP. Indien het eenduidig is dat de ERP
verantwoordelijk is voor het rectaal bloedverlies (omdat dit te zien is bij lichamelijk onderzoek) bestaat er volgens
de werkgroep niet per se een indicatie voor aanvullend endoscopisch onderzoek naar een colorectaal ruimte
innemend proces. Het simultaan voorkomen van een ruimte innemend proces is echter niet geheel uitgesloten.
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Omdat bij deze patiënten het alarmsymptoom rectaal bloedverlies gemaskeerd kan worden door het reeds
aanwezige rectaal bloedverlies veroorzaakt door de rectumprolaps dient men laagdrempelig een endoscopisch
onderzoek te verrichten of een CT-colonoscopie. Met name bij patiënten waar andere alarmsymptomen
aanwezig zijn en/of het bloedverlies ook door de ontlasting kan zitten.
 
Ook patiënten met een ERP dienen bij voorkeur tijdens een MDO besproken te worden als er sprake is van
klachten veroorzaakt door prolaps van meerdere compartimenten. Met name als er gelijktijdig sprake is van een
uterusprolaps en of cystocele wordt een multidisciplinaire aanpak om de prolaps te verhelpen aanbevolen. Net
zoals bij IRP beveelt de werkgroep aan om patiënten met een ERP waarbij er sprake is van een relatieve contra-
indicatie te bespreken tijdens een MDO.

Inleiding

Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de work-up van een interne rectumprolaps en externe
rectumprolaps. Daar bij een externe rectumprolaps de prolaps zelf (vaak in combinatie met pijn, bloedverlies en
fecale incontinentie) voldoende reden zal zijn een operatie te overwegen, ligt dit voor een interne rectumprolaps
veel genuanceerder. Allereerst is het bekend dat een bepaalde mate van interne rectum prolaps als fysiologisch
gezien mag worden, dat wil zeggen dat er sprake kan zijn van interne rectum prolaps zonder dat deze klachten
hoeft te geven (Goei, 1989; Freimanis, 1991; Selvaggi, 1990). Functionele klachten dienen zo objectief mogelijk
beoordeeld te worden (scoringssystemen) en daarbij is het dus essentieel andere mogelijke oorzaken van
klachten uit te sluiten dan wel aan te tonen (endoscopie/ X-transit/ endo-anale echografie) juist omdat de
interne rectum prolapse niet per definitie de oorzaak is van de functionele klachten .
 
Er zijn scoringssystemen/ graderingssystemen die de anatomisch mate van interne rectumprolaps kunnen
beoordelen. Ook zijn er scoringssystemen/ graderingssystemen die de mate van ernst van de functionele
klachten kunnen objectiveren. Dit kan de colorectale chirurg helpen in het nemen van een beslissing welke
behandeling voor te stellen. Tevens is het bekend dat bij een rectumprolaps (zowel intern als extern), waarbij er
sprake is van een prolaps van het achterste compartiment, vaak gecombineerd met prolaps van het middelste
en voorste compartiment voorkomt. Van oudsher is dit het vakgebied van de gynaecoloog en/of uroloog.
Tegenwoordig zijn ook andere professionals vaak betrokken bij de (meestal conservatieve) behandeling van een
(met name interne) rectumprolaps zoals een MDL-arts, bekkenfysiotherapeut, radioloog, een
continentieverpleegkundige en wellicht ook een psycholoog, psychiater, een gedifferentieerde nurse practitioner
of physician assistant. Kortom een patiënt wordt vaak multidisciplinair behandeld. De vraag is of er om die
reden een multidisciplinair overleg plaats dient te vinden en hoe de work-up eruit moet zien.

Zoeken en selecteren

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er geen systematische literatuuranalyse verricht. Het aantonen
van een effect van een specifieke work-up is complex gezien de verschillende behandelingen die mogelijk zijn en
dus mede de uitkomst bepalen. Zodoende is de aanbeveling vastgesteld op basis van consensus binnen de
richtlijnwerkgroep.

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 01-07-2017
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Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Conservatieve behandeling bij rectumprolaps

Deze module is opgedeeld in de volgende submodules:

Behandeling OD door IRP bij rectumprolaps
Behandeling FI door IRP bij rectumprolaps
Indicaties operatief ingrijpen rectumprolaps

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 01-07-2017
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Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Behandeling OD door IRP bij rectumprolaps

Uitgangsvraag

Welke conservatieve therapie wordt aanbevolen om klachten van obstructieve defecatie (OD) veroorzaakt door
interne rectum prolaps (IRP) te verminderen?

Aanbeveling

Leefstijladviezen
Geef leefstijladviezen aan iedere patiënt met OD en verdenking op IRP (zie overwegingen voor details) ongeacht
of een ander conservatief of chirurgisch behandelingstraject voor de IRP wordt ingezet.
 
Laxantia
Adviseer in eerste instantie bulkvormers aan patiënten met OD en verdenking op IRP (zie tabel 1). Als alternatief
kunnen osmotische laxantia zoals macrogolen eventueel in combinatie met bulkvormers voorgeschreven
worden.
 
Bekkenfysiotherapie
Bied patiënten met OD en verdenking op IRP die onvoldoende effect bemerken na bovengenoemde
maatregelen een behandeltraject aan bij de bekkenfysiotherapeut aan.
 
Retrograad spoelen
Bied patiënten met OD en verdenking op IRP die onvoldoende effect bemerken na bovengenoemde
maatregelen retrograde darmspoelingen aan.

Overwegingen

Er is weinig tot geen literatuur beschikbaar die specifiek naar de effectiviteit heeft gekeken van de conservatieve
therapie voor OD op basis van IRP. Zelfs in de geselecteerde studies is het lastig OD van obstipatie in algemene
zin te onderscheiden. De studie van Hwang bespreekt een patiëntenpopulatie met een laagfrequente stoelgang
(twee keer per week). Dit is vaak een uiting van STC in plaats van OD op basis van IRP waarbij juist vaak een
hoogfrequente ontlasting (repetitieve defecatie) gebruikelijk is.
 
Vermeldenswaardig is dat in deze richtlijn niet gekeken is naar OD veroorzaakt door een rectocele alleen. Een
rectocele alleen (zonder IRP/ rectale intussusceptie) wordt weliswaar gezien als onderdeel van het spectrum van
verzakking van het achterste compartiment (met de daar bijbehorende vergelijkbare functionele klachten, zie ook
de algemene inleiding) maar valt buiten de scope van deze richtlijn.
 
Ondanks het gebrek aan literatuur is er binnen de werkgroep uitgebreide ervaring met conservatieve
behandeling voor OD veroorzaakt door IRP. Om die reden lijkt het formuleren van een advies mogelijk
gebaseerd op een combinatie van expert opinion en analyse van literatuur voor conservatieve behandeling van
OD in algemene zin (dus bij patiënten met OD zonder evidente oorzaak).
 
In de richtlijn worden als conservatieve therapie voor OD door IRP-leefstijladviezen, laxantia,
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bekkenfysiotherapie, en retrograde darmspoelingen beschreven. Omdat bij behandelaars niet altijd bekend is
waar bekkenfysiotherapie uit kan bestaat, wordt hier een aparte paragraaf aan gewijd.
 
Leefstijladviezen
Leefstijladviezen zijn bij patiënten met OD door IRP in principe dezelfde adviezen die worden gegeven aan
patiënten met obstipatie. De adviezen zijn gericht op goede vocht- en vezelintake (1500-2000 cc vocht inname
en >30 mg vezels) en voldoende beweging. Specifiek voor patiënten met OD door IRP wordt geadviseerd
zwaar tillen te vermijden om een theoretische progressie van de prolaps met daarbij passende verergering van
functionele klachten te voorkomen.
 
Bulkvormers
Het gebruik van bulkvormers (zie tabel 1) lijkt met name erg succesvol te zijn om klachten van OD te
verminderen. De vezels lijken de consistentie dermate te beïnvloeden dat de ontlasting meer één geheel vormt
waarbij patiënten het gevoel hebben meer en completer te kunnen ontlasten. Ondanks dat de meeste patiënten
met OD door IRP een goed resultaat hebben geldt dat niet voor elke patiënt en lijken sommige patiënten juist
een verergering van klachten te bemerken omdat de vezels de ontlasting harder lijken te maken. Als dit het geval
is kan dit liggen aan onvoldoende vocht intake of gebruik van vocht onttrekkende medicatie zoals diuretica.
Indien desondanks vezels averechts lijken te werken geval worden osmotische laxantia (voornamelijk
marcrogolen) geadviseerd.
 
Tabel 1

Soort
volumevergrotende
laxans

Voorbeelden Gebruik Bijzonderheden

Plantago ovata (andere
benaming ook wel
psylliumzaad)

- Metamucil
- Volcolon

1-3 x per dag 1 sachet
 

Minimale vochtinname 1,5 L per
dag
Valt onder de polysacchariden
Is oplosbaar en fermenteerbaar

Sterculiagom - Normacol 1-2 x per dag 1 sachet Minimale vochtinname 1,5 L per
dag
Valt onder de polysacchariden
Is oplosbaar en fermenteerbaar

Zemelen - Tarwekaf
- Tritici testa

15-30 g (=3-6
eetlepels) per dag over
de dag verdeeld

Minimale vochtinname 1,5 L per
dag
Valt onder de lignine
Is onoplosbaar en niet-
fermenteerbaar

 
Speciale aandacht moet gegeven worden aan patiënten met simultaan voorkomen van slow transit constipatie.
Patiënten met STC lijken juist een averechts effect te hebben van bulkvormers met toename van buikpijn en
opgeblazen gevoel. Voor verdere beschrijving en overwegingen met betrekking tot STC verwijzen wij graag naar

Rectumprolaps

PDF aangemaakt op 09-10-2020 45/106



onderstaande paragraaf. Voor de uiteenzetting van diverse veel gebruikte laxantia voorgeschreven voor
obstipatie in het algemeen verwijzen wij naar de NHG-standaard Obstipatie (NHG-standaard Obstipatie, 2010).
 
Bekkenfysiotherapie
Bekkenfysiotherapie (BFT) is een vorm van conservatieve behandeling die streeft naar verbetering van de functie
van de bekkenbodemmusculatuur. Bij zwakke bekkenbodemspieren ligt het accent op verbetering van de kracht,
het uithoudingsvermogen (endurance) en de coördinatie van de bekkenbodemmusculatuur. Wanneer sprake is
van een overactieve bekkenbodem en/of dyssynergie zullen relaxatietechnieken eveneens onderdeel zijn van de
therapie. De bekkenfysiotherapeut richt zich tevens op de algemene ontspanning, ademhaling, en het
functioneren van de bekkenbodemmusculatuur tijdens ontlasting (toiletgedrag) en andere dagelijkse activiteiten
(aanvullende leefstijladviezen).
 
Bekkenfysiotherapie bestaat uit naast het geven van leefstijladviezen zoals voldoende vocht en vezelintake, het
aanleren van adequaat toiletgedrag (onder andere toilethouding en perstechniek), het reguleren van buikdruk en
ademhaling uit een combinatie van verschillende interventies (spierfunctietraining, biofeedback, elektrostimulatie
en TRANS) met als doel het verbeteren van de rectale sensibiliteit, kracht, coördinatie, relaxatie, persgedrag en
het aandranggevoel. Hieronder worden de verschillende interventies van de bekkenfysiotherapie beschreven,
waarna de werkgroep aangeeft welke interventie of combinatie van interventies de voorkeur heeft bij OD.
 
1. Spierfunctietraining (als onderdeel van BFT)
Spierfunctietraining is gericht op het versterken van de contractiekracht van de externe anale sphinter (EAS) en
/of m. Levator ani, het uithoudingsvermogen en coördinatie en het optimaliseren van de relaxatie van de m.
puborectalis. Daarnaast is het gericht op het aanleren van adequate toepassing van de bekkenbodemspieren bij
drukverhogende momenten in het ADL en bij de toiletgang.
 
2. Biofeedbacktraining (als onderdeel van BFT)
Biofeedbacktraining wordt binnen de bekkenfysiotherapie om inzicht te geven in het spiergedrag van de patiënt.
Het is een neuromusculaire training gebaseerd op operante conditioneringstechnieken. Er wordt hierbij gebruikt
gemaakt van een anale/vaginale probe gekoppeld aan een EMG-apparaat die de activiteit van de spieren omzet
in een grafiek of bar. Hierbij worden visuele, tactiele of akoestische stimuli gebruikt (Keshwani, 2012; Voorham-
van der Zalm, 2013). De mate van kracht, uithoudingsvermogen, vermogen tot relaxatie en de coördinatie
wordt hierdoor inzichtelijk gemaakt. Biofeedback zorgt ervoor dat patiënten zich meer bewust worden van hun
bekkenbodemmusculatuur en hoe zij hun bekkenbodem effectiever kunnen aanspannen en/of ontspannen
tijdens de defecatie en bij buikdrukverhogende momenten. Hoewel biofeedback als separate therapie in de
literatuur voorkomt dient deze als onderdeel van de bekkenfysiotherapie te worden beschouwd.
 
3. Elektrostimulatie (als onderdeel van BFT)
Elektrostimulatie is een therapie binnen de bekkenfysiotherapie waarbij een vaginale of anale probe gebruikt
wordt waarbij elektrische stroom de bekkenbodemspieren via hun innervatie stimuleert. Elektrostimulatie wordt
vaak gebruikt om patiënten te helpen zich bewust te worden van de bekkenbodemspieren.. Het wordt tevens
gebruikt om zwakke spieren te trainen. Zodra de spierkracht toeneemt wordt zo snel mogelijk overgegaan op
actieve oefentherapie zodat de patiënt dit zelfstandig kan uitvoeren. Elektrostimulatie kan ook worden gebruikt
om overactieve spieren te helpen ontspannen en ten behoeve van pijndemping
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4. Rectale ballon (als onderdeel van BFT)
Met behulp van een rectale ballon wordt de defecatie nagebootst. De patiënt moet in staat zijn deze ballon
gevuld met 50 tot 100 ml lauwwarm water uit te poepen (ballonexpulsietest). Het streven van deze
behandelvorm is dat de patiënt een goede defecatie aanleert met de juiste activiteit (relaxatie, coördinatie en
goede steunfunctie) van de bekkenbodem. Ballontraining kan ook worden ingezet ter bewustwording van het
rectale vullingsgevoel en ter verbetering van de rectale capaciteit. Tevens wordt deze ingezet bij FI-problematiek
om te leren de ballon bij urge op te houden en defecatie uit te stellen.
 
5. Percutane Tibiale Neuro Stimulatie (PTNS) en transcutane tibiale neurostimulatie (TRANS) (als onderdeel van
BFT)
Bij Percutane Tibiale Neuro Stimulatie (PTNS) wordt met behulp van een naaldelektrode (eenmalig gebruik) de n.
tibialis met elektrische pulsen gestimuleerd. In Nederland wordt dit uitgevoerd door een verpleegkundige,
waarbij de patiënt naar de kliniek moet komen. Bekkenfysiotherapeuten passen PTNS toe met behulp van
plakelektrodes op de huid (transcutane tibiale neuro stimulatie: TRANS), met een elektrostimulatie apparaatje.
Deze vorm van neuromodulatie wordt toegepast bij patiënten met urge-incontinentie bij mictie en/of defecatie
(aandrangincontinentie). De patiënt kan dit thuis zelfstandig uitvoeren. Hierbij wordt de n. tibialis posterior
gestimuleerd waarbij het segment S3 geprikkeld wordt, waardoor ontspanning en pijndemping kan optreden
(Thomas, 2013). Een andere vorm van transcutane neurostimulatie is het plaatsen van een grote plaatelektrode
ter hoogte van S2 tot S4 en een plaatelektrode craniaal van het os pubis. Middels deze setting kan lediging van
rectum bevorderd worden en urge voor defecatie en mictie verminderd worden.
 
Optimale behandeling bij OD en IRP door middel van bekkenfysiotherapie
De werkgroep is van mening dat het aanleren van adequaat toiletgedrag positief kan bijdragen aan de
behandeling van functionele klachten. Naast het aanleren van een juist defecatiepatroon blijkt er klinische
evidentie is om biofeedbacktraining te adviseren (Bharucha, 2014). Bekkenbodem re-educatie lijkt een
belangrijke behandelkeuze is voor OD met een bekkenbodemdyssynergie. Het doel daarvan is de patiënt een
betere relaxatie, coördinatie en buikdrukregulatie aan te leren en dit te trainen met behulp van ballonexpulsie
(Vazquez Roque, 2015). Naast een verkeerd gebruik van sfincter en/of levator ani is er bij patiënten met OD en
IRP vaak sprake van een slechte steun- en liftfunctie van de bekkenbodem waardoor er velen zich behelpen met
manuele maneuvers zoals het ondersteunen van het perineum tot het digitaal verwijderen van ontlasting. Het is
wel belangrijk deze problematiek goed te identificeren. Het adequaat toepassen in de ADL situatie van de
geleerde technieken en de verbeterde spierfunctie is eveneens een belangrijke taak binnen de
bekkenfysiotherapie.
 
Dyssenergie kan op verschillende manieren geobjectiveerd worden. Allereerst kan tijdens het lichamelijk
onderzoek bij het uitvoeren van een RT de patiënt gevraagd worden te persen. Als de patiënt de sphincter of
puborectalis dan lijkt aan te spannen (of in ieder geval niet te ontspannen) in plaats van wel ontspannen zou dit
kunnen wijzen op een dyssynergie. Verdere objectivatie kan dan plaatsvinden door het uitvoeren van een
defecogram, manometrie of EMG. De radiologische definitie (=zoals gezien op een defecogram) van
dyssynergie van de anale sphincter is het niet in staat zijn van de patiënt het contrast te evacueren binnen vijf
minuten (Bong, 2014). Bij een anale manometrie is er sprake van dyssynergie als de patiënt niet in staat is de
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sfincter en puborectalis te relaxeren met meer dan 20% van de basisspanning of dat er juist wordt
aangespannen tijdens persen (Parodoxaal persgedrag). Voor alle onderzoeken lijkt er sprake te zijn van een
hoge sensitiviteit maar een relatief lage specificiteit.
 
De evidence voor de behandeling van patiënten met OD met behulp van TRANS en Transcutane PTNS is zeer
gelimiteerd. Het lijkt met name effectief te kunnen zijn bij patiënten met OD en STC. Transcutane
neurostimulatie in de lumbosacrale regio lijkt de symptomen van obstipatie te verbeteren (Van Wunnik, 2010) en
bilaterale transcutane tibial nerve stimulatie blijkt effectief te zijn bij een kwart van de patiënten met obstipatie
(Igbal, 2016). Percutane en transcutane neurostimulatie zijn goedkoop en non-invasief (Collins, 2012).
 
De werkgroep is van mening dat TRANS en bilaterale transcutane neurostimulatie van de n. tibialis posterior als
aanvullende behandeling kan worden ingezet bij patiënten met OD en obstipatie en hebben een duidelijke
potentie voor de behandeling van obstipatie.
 
Het succes van de behandeling wordt medebepaald door het volledig afmaken van het behandeltraject en de
vaardigheden en ervaring van de behandelend therapeut. De werkgroep is van mening dat de combinatie van
verschillende interventies van bekkenfysiotherapie (spierfunctieverbetering, biofeedback, elektrostimulatie en
ballonexpulsie en eventueel TRANS) het meest effectief is bij de conservatieve behandeling van patiënten met
OD.
Voor een optimaal behandeltraject is goede informatie-uitwisseling nodig tussen de behandelend arts en de
bekkenfysiotherapeut. De volgende aspecten dienen te worden overgedragen:

relevante voorgeschiedenis;
relevante operaties;
relevante medicatie (en vezels);
relevant aanvullend onderzoek zoals ARFO, echo, defecogram en MRI;
wat is de behandeldiagnose?
wat is de behandelindicatie? (FI en/of OD of pre-/ postoperatief);
voorstel behandeltraject en terugkoppeling aan chirurg door bekkenfysiotherapeut bijvoorbeeld na na zes
weken of drie maanden aan de behandelend arts.

 
Retrograad spoel
Ook over retrograde darmspoelingen voor OD met verdenking op IRP is er weinig bekend. De werkgroep is van
mening is dat dit voor OD minder goed lijkt te werken dan voor FI met verdenking op IRP. Toch is menig patiënt
met OD content met deze conservatieve therapie en weerhoudt dit desbetreffende patiënt te kiezen voor een
meer risicovollere operatieve interventie. Met name als er een combinatie is van OD met verdenking op IRP en
STC lijkt retrograde darmspoelingen effectief te kunnen zijn (voor STC is darmspoelingen een veel toegepaste
behandeling) (Vollebrecht, 2016).
 
Niet elke patiënt is gemotiveerd om een dergelijke behandeling zelf (vaak dagelijks) te moeten uitvoeren en
ervaart dit als zeer belastend. Een goede begeleiding (van meestal een continentieverpleegkundige) lijkt
essentieel omdat het vaak enige tijd vergt voordat een patiënt de techniek van het spoelen onder de knie heeft
gekregen. De werkgroep adviseert elke patiënt met OD bij IRP eerst retrograde darmspoelingen te laten
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ondergaan en dit na twee maanden te evalueren alvorens tot een operatieve correctie van de IRP over te gaan.
Naast de ervaring van de werkgroep dat patiënten die aanvankelijk niet enthousiast waren over de behandeling,
enthousiast kunnen worden na het ervaren van het effect van de spoelingen.
 
6. Slow Transit Constipatie (STC)
Met enige regelmaat blijkt het te zijn dat naast OD bij aangetoond IRP er ook sprake is van slow transit
constipatie (STC) (Gosselink, 2013). Etiologisch zou het jarenlang persen door (primaire) STC weleens de
oorzaak kunnen zijn van het ontstaan van een IRP echter andersom is het theoretisch mogelijk dat er door de IRP
er sprake is van een secundaire STC veroorzaakt door de IRP. Het simultaan voorkomen van beide afwijkingen is
een derde mogelijkheid.
 
Een transit studie kan helpen objectiveren of er sprake is van een STC. De werkgroep adviseert de transit studie
volgens Arhan te gebruiken (Arhan, 1981). Hierbij wordt door de patiënt gedurende zes dagen 10 markers
geslikt en wordt op de zevende dag een buikoverzicht röntgenfoto gemaakt. Belangrijk is dat tijdens deze
periode geen laxantia worden geslikt omdat die vanzelfsprekend de colon passage tijd kan beïnvloeden. Door
de markers te tellen kan de uiteindelijke colon passage gemeten worden (aantal markers x 2,4 uur). Meer dan 20
markers (=48 uur colon passage tijd) wordt als pathologisch beschouwd. Door het buikoverzicht in drie
segmenten onder te verdelen (rechter hemicolon, linker hemicolon en rectosigmoïd) en te kijken naar de
distributie van de markers kan er vervolgens analyse plaatsvinden van segmenteel vertraagde colon passage.
Een rechtszijdige vertraagde colon passage (meer dan zeven markers) zou klassiek voor primaire STC. Bij
patiënten met een outlet obstructie (bijvoorbeeld bij IRP) zou een opeenstapeling gezien kunnen worden in het
linker hemicolon en/of rectosigmoïd. De waarde van het meten van segmenteel vertraagde colon passage blijft
echter dubieus. Recent onderzoek (Staller, 2015) suggereert dat er geen associatie is tussen linkszijdige locatie
van de markers en een verlengde ballon expulsie test als maat voor een outlet obstructie.
 
Anamnestisch hebben patiënten met een primaire STC last van weinig frequente harde ontlasting vaak gepaard
gaande met opgeblazen gevoel en buikpijn. Daarentegen hebben patiënten met OD juist erg vaak last van
repetitieve ontlasting vaak ondanks dat de ontlasting soepel is (Wijffels, 2013). De ervaring leert dat patiënten
met OD met verdenking op IRP goed kunnen reageren op bulkvormers (zie tabel 1). Daarentegen lijken
patiënten met STC juist geen baat te hebben van bulkvormers waarbij klachten van opgeblazen gevoel en
buikpijn klachten juist lijken toe te kunnen nemen. Een toename van winderigheid hierbij wordt vaak door
patiënten gemeld. Ondanks individuele verschillen wordt door de werkgroep geadviseerd patiënten met STC in
eerste instantie te behandelen met osmotische laxantia (zoals bijvoorbeeld macrogolen of magnesiumoxide) in
tegenstelling tot patiënten met OD door IRP waar juist vezels (bulkvormers) als eerste keuze wordt aangeraden.
Indien er sprake is van OD met verdenking op IRP en STC is de ervaring van de werkgroep dat een combinatie
van bulkvormers en osmotische laxantia soms goed kunnen werken. Als de STC-klachten maar weinig lijken te
reageren op osmotische laxantia is er eventueel andere medicatie voor handen (bijvoorbeeld stimulerende
laxantia zoals bisacodyl, prokinetische middelen zoals 5-HT4 agonisten, etc.). Overleg met een MDL-arts in een
dergelijk complex geval (bijvoorbeeld tijdens een MDO) lijkt dan raadzaam.
 
Samengevat adviseert de werkgroep bij patiënten met klachten van OD met verdenking op IRP in eerste
instantie te starten met leefstijladviezen en eventueel bulkvormers voor te schrijven. (Bij het vermoeden van STC
kan osmotische laxantia een beter alternatief zijn en bij onvoldoende effect valt overleg met een MDL-arts te
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overwegen). Bij onvoldoende verbetering is er een indicatie voor verwijzing naar de bekkenfysiotherapeut met
name bij het vermoeden of een aangetoonde dyssynergie. Mocht deze maatregelen ook niet afdoende de
klachten van OD verminderen dan zal retrograde darmspoelingen overwogen moeten worden alvorens over
gegaan wordt op een chirurgische interventie.

Inleiding

Conservatieve behandeling van een interne rectum prolaps is gericht op de behandeling van de functionele
klachten die door de IRP veroorzaakt wordt. Deze functionele klachten bestaan uit enerzijds obstructieve
defecatie (OD) en anderzijds fecale incontinentie (FI). Vaak is er sprake van een combinatie van OD en FI
(ongeveer in 50%). Deze module zal zich toespitsen op de conservatieve behandeling van OD.
 
Obstructieve defecatie zijn klachten waarbij er sprake lijkt te zijn van een obstructie tijdens het defeceren ter
hoogte van het distale rectum/anus. Patiënten kunnen vaak uiteenlopende klachten hebben waarbij de meest
voorkomende klachten zijn het gevoel niet volledig te kunnen evacueren (incomplete evacuatie), noodzaak te
persen, vaak kleine beetjes moeten ontlasten tot soms >10 keer per dag (repetitief toiletbezoek) en/of dat
patiënten manueel moeten helpen om de ontlasting te kunnen evacueren (digitatie) (Wijffels, 2013). Opvallend is
dat patiënten deze klachten hebben ondanks dat de ontlasting soepel is, of soepel is geworden dankzij het
gebruik van laxantia.
 
Oorzaken van OD kunnen zowel anatomisch van aard zijn: bijvoorbeeld stenose van de anus, obstructie door
een tumor, interne rectumprolaps (ook wel rectale intussusceptie genoemd). Als functioneel (dyssynergie van de
kringspier/bekkenbodem musculatuur).
 
Van belang te weten is dat er drie vormen van obstipatie worden onderscheiden, waar OD er een van is. Wij
onderscheiden:

1. Slow transit constipatie (STC), constipatie e.c.i. gekarakteriseerd door een verlenging van de colon
passage tijd

2. Constipation-predominant IBS (IBS-C), constipatie e.c.i. zonder een verlengde colon passage tijd, vaak
gepaard gaande met buikpijn en een opgeblazen gevoel

3. Obstructieve defecatie, obstipatie e.c.i. gekarakteriseerd door het onvermogen (volledig) te kunnen
defeceren ondanks het gevoel aandrang te hebben

 
Patiënten die last hebben van OD veroorzaakt door een IRP kunnen daarbij simultaan ook klachten kunnen
hebben van IBS-C en/of STC. Klachten kunnen overlappen waardoor het soms niet eenvoudig is anamnestisch
het één van het ander te onderscheiden. De conservatieve behandeling van OD met verdenking op IRP bestaat
uit leefstijladviezen, laxantia, bekkenfysiotherapie en retrograad darmspoelen. Deze module probeert een
antwoord te geven over wat de beste conservatieve behandeling is voor OD met verdenking op IRP (als
onderdeel van verzakking van het achterste compartiment, zie ook de algemene inleiding).

Conclusies
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Geen GRADE

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat biofeedback training in combinatie met het dagelijks
slikken van 30 gram vezelsupplementen een positieve relatie heeft met afname van OD-
klachten bij patiënten gediagnosticeerd met rectocele. Dit geldt vooral voor patiënten met
rectocele en intussusceptie.
 
Bronnen (Hicks, 2013)

 

Geen GRADE

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat biofeedback training een afname geeft van
obstipatie klachten in patiënten gediagnosticeerd met een intussusceptie.
 
Bronnen (Choi, 2001; Hwang, 2006)

Samenvatt ing literatuur

Beschrijving studies
In de prospectieve case-serie van Hicks (2013) werden 90 patiënten met rectocele geïncludeerd (Baden-Walker
grade ≥2 of rectocele defecografie >3 cm). Binnen deze patiëntengroep werd aanvullende diagnostiek
uitgevoerd en bij 17 van de 47 (36,2%) patiënten die een defecografie ondergingen, werd interne intussusceptie
geconstateerd. Alle patiënten kregen biofeedback fysiotherapie training (twee wekelijks voor tenminste zes
weken door middel van een EMG-sonde met focus op ademhaling- en ontspanningstechnieken) en moesten
dagelijks 30 gram vezel supplementen slikken. Indien deze conservatieve therapie niet aansloeg (niet succesvol
werd gedefinieerd als: geen verbetering op OD -score met behulp van de Altomare vragenlijst en aanhoudende
obstipatie klachten gerapporteerd door de patiënt na zes weken conservatieve therapie) werd er alsnog
overgegaan op een operatie. De mediane leeftijd van patiënten met rectocele was 52 (range: 43,8 tot 60). De
mediane cumulatieve obstructieve defecatie syndroomscore (ODS) was 15,0 (range: 12,5 tot 18,0) op een totaal
van maximaal 31 punten, gebaseerd op de Altomare-vragenlijst. De gemiddelde follow-up tijd was drie
maanden (range: zes weken tot één jaar)
 
In de retrospectieve case-serie van Hwang (2006) ondergingen 34 patiënten met rectale intussusceptie EMG-
biofeedback trainingen (minimaal twee). De patiënten waren gediagnosticeerd op IRP door middel van video-
proctografie (grootte van IRP werd niet beschreven). Vervolgens werden de patiënten ingedeeld in twee
groepen: een groep met obstipatieklachten (symptomen: straining tijdens defecatie, gevoel van incomplete
defecatie en rectale pijn; n=27) en een groep met incontinentieklachten (n=7). De gemiddelde leeftijd was 68,5
jaar (standaarddeviatie van 11,4) en 21% van de groep was man. In de obstipatiegroep hadden patiënten
gemiddeld al zes jaar last van de klachten met een range van één jaar tot levenslang. In de incontinentiegroep
was dit 2,3 jaar met een range van 6 maanden tot 40 jaar. Zestien patiënten in de obstipatiegroep besloten
eerder te stoppen met de biofeedbacksessies (mediaan: 4 sessies met een range van 2-11). Elf patiënten
maakten de sessies af die en werden voorgeschreven (mediaan: 6 sessies met een range van 2-13). In de
incontinentiegroep waren er drie patiënten die niet alle sessies afmaakten en vier die dat wel deden.
 
De retrospectieve case-serie van Choi (2001) werden 45 patiënten geïncludeerd die waren gediagnosticeerd
met IRP (≥10 mm) door middel van cinedefecografie, waarvan er uiteindelijk van 36 patiënten (80%) uitkomsten
waren gemeten. De patiënten werden in drie groepen verdeeld: groep I, 13 patiënten, volgde een dieet als
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conservatieve behandeling (fruit en salade, eventueel vezelsupplementen zoals psyllium en cholestyramine).
Groep II bestond ook uit dertien patiënten en kreeg biofeedback training (6 sessies ±2,2). Groep III bestond uit
10 patiënten die een operatie ondergingen (sigmoid colectomy met rectopexy, vijf van de tien patiënten). De
gemiddelde leeftijd was 72,4 jaar (range van 37 tot 91 jaar) en twee van de 36 patiënten was man. De follow-up
was gemiddeld 45 maanden met een range van 12 tot 118 maanden.
 
Resultaten
In de studie van Hicks (2013) werden er van de 90 patiënten 64 (71%) succesvol behandeld met de
conservatieve therapie (dagelijks slikken van vezelsupplementen met biofeedback fysiotherapie). Van de 90
patiënten was een subgroep van zeventien patiënten gediagnosticeerd met intussusceptie, waarvan vijftien
(15/17=88,2%) succesvol werden behandeld met het vezeldieet en biofeedback training. De andere twee
patiënten hebben alsnog een operatie ondergaan om de ODS-klachten te verminderen.
 
De multivariate analyse om te voorspellen of patiënten een operatie moesten ondergaan, werd gecorrigeerd
voor de volgende factoren: symptomen van obstructieve defecatie, ondersteunen van het perineum bij
defecatie, wel/niet slagen bij 60mL ballontest, EMG voor paradoxale puborectale contractie, defecografie voor
paradoxale puborectale contractie, retained contrast en interne intussusceptie.
 
De multivariate analyse suggereert dat rectocele patiënten met een intussusceptie een lagere kans hebben om
geopereerd te worden ter vermindering van OD-symptomen (OR 0,18 95%BI van 0,02 tot 0,98; p=0,05). De
andere factoren in de multivariate analyse lieten geen significante associatie zien met een operatie.
 
In de studie van Hwang (2006) had 33% van de groep met obstipatieklachten succesvolle behandeling met
biofeedbacktraining (succesvol werd gedefinieerd als patiënten die minstens drie keer per week een spontane
stoelgang hadden zonder gebruik van hulpmiddelen (zoals laxeermiddelen of tegendruk met vinger). 19% liet
een gedeeltelijke verbetering zien (minder dan drie keer per week spontane stoelgang met minder gebruik van
hulpmiddelen) en 48% had geen verbetering. De wekelijkse frequentie van spontane stoelgang was gemiddeld
2,0 (SD 6,8) voor de biofeedbacktraining en 4,1 (SD 4,6) daarna met een p-waarde van <0,05. De wekelijkse
frequentie van stoelgang met hulpmiddelen was gemiddeld 3,8 (SD 3,5) voor de training en 1,5 (SD 2,2) na de
biofeedbacktraining met een p-waarde van <0,005 (significant). Incomplete leging van de darmen kwam voor bij
17 patiënten (63%) voor de therapie en bij negen patiënten na de therapie (33%) met een p-waarde van <0,05.
Voor meer details kunt u de evidence tabel raadplegen.
 
De studie van Choi (2001) waren er in groep I (dieet) 5/13 patiënten met een subjectieve verbetering van
symptomen, 6/13 zonder verandering en 2/13 met een verslechtering van de symptomen. In groep II
(biofeedback) waren dit respectievelijk vier, zeven en twee van de dertien patiënten. In groep III (operatie) waren
er 6/10 met verbetering van de symptomen, 1/10 waarbij de symptomen gelijk bleven en 3/10 waarbij
verslechtering optrad. Bij de patiënten met obstipatie-klachten was er een afname te zien in het aantal keren per
week dat patiënten hulpmiddelen nodig hadden bij de stoelgang: groep II had een afname van 8,6 ± 2,8 (n=9)
en 0,8 ± 0,5 in groep I (n=12).
 
Bewijskracht van de literatuur
Omdat de studies geen vergelijkende opzet hadden, werd de bewijskracht niet gegradeerd.
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Zoeken en selecteren

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de
volgende wetenschappelijke vraagstelling:
Wat zijn de (on)gunstige effecten van conservatieve therapieën (bekkenfysiotherapie, retrograad spoelen,
laxantia, en leefstijlinterventies) ten opzichte van elkaar of nietsdoen/ een placebo interventie bij patiënten met
interne rectum prolaps op de functionele klachten, pijn en kwaliteit van leven?
 
P patiënten met obstructieve defecatie en interne rectumprolaps;
I bekkenfysiotherapie, retrograad spoelen, laxantia, leefstijlinterventies;
C conservatieve therapie zoals bij de interventie benoemd, nietsdoen/ placebo;
O functionele klachten, functionele uitkomsten, kwaliteit van leven, OD, zwaar gevoel bij anus(verzakkingsgevoel)
en bijwerkingen.
 
Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte verandering van de klachten bij voorkeur aan de hand van OD -score met behulp van de
Altomare vragenlijst voor de besluitvorming van belang.
 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in de studies gebruikte
definities.
 
Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (via OVID) en Embase (via OVID) is op 28 december 2015 met relevante zoektermen
gezocht naar (gerandomiseerd) gecontroleerd onderzoek. De zoekverantwoording is weergegeven onder het
tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 798 treffers op. Een aanvullende zoekactie met
zoektermen over dyssynergia (op 28 januari 2016) leverde nog eens 60 extra resultaten op. Ook werden dertien
studies geraadpleegd die waren aangedragen door leden van de werkgroep (totaal n=871). Studies werden
geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: een studiepopulatie van tenminste 20 deelnemers van
volwassen leeftijd met gediagnosticeerde IRP, waarin een conservatieve therapie (bekkenfysiotherapie,
retrograad spoelen, laxantia, loperamide en leefstijlinterventies) is onderzocht door het te vergelijken met een
andere therapie of placebo en waarin uitkomsten zijn gepresenteerd die door de werkgroep zijn benoemd. Op
basis van titel en abstract werden in eerste instantie negen studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de
volledige tekst, werden vervolgens zes studies geëxcludeerd (zie exclusietabel), en drie studies definitief
geselecteerd.
 
Resultaten
Drie studies zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De evidence-tabel hiervan en beoordeling van individuele
studiekwaliteit kunt u in onder het tabblad Onderbouwing vinden.
 
De zoekresultaten leverden veel studies op waarbij de geïncludeerde patiënten last hadden van fecale
incontinentie of obstructieve defecatie, maar niet gespecificeerd op IRP. In een aantal studies werd
gediagnosticeerd op IRP, maar dit waren allemaal studies waarbij de interventie een operatietechniek betrof.
Drie studies voldeden aan de uitgangsvraag, maar dit waren alsnog geen vergelijkende studies.
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Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 01-07-2017
Laatst geautoriseerd : 01-07-2017

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Behandeling FI door IRP bij rectumprolaps

Uitgangsvraag

Welke conservatieve therapie wordt aanbevolen om de klachten fecale incontinentie (FI) veroorzaakt door interne
rectum prolaps (IRP) te verminderen?

Aanbeveling

Leefstijladviezen
Geef leefstijladviezen aan iedere patiënt met FI en verdenking op IRP (zie overwegingen voor details) ongeacht
of een ander conservatief of chirurgisch behandelingstraject voor de IRP wordt ingezet.
 
Bulkvormers
Adviseer bulkvormers aan patiënten met FI en verdenking op IRP die onvoldoende effect bemerken na
bovengenoemde maatregelen (zie tabel 1 in de module ‘Behandeling OD door IRP bij rectumprolaps’).
 
Medicatie
Bied de patiënt met FI en verdenking op IRP die onvoldoende effect bemerken na bovengenoemde maatregelen
loperamide aan (bij voorkeur in combinatie met bulkvormers; zie de overwegingen voor het doseringsadvies).
 
Overweeg amitriptyline in lage dosering voor te schrijven bij type urge fecale incontinentie.
 
Bekkenfysiotherapie
Bied patiënten met FI en verdenking op IRP die onvoldoende effect bemerken na bovengenoemde maatregelen
bekkenfysiotherapie aan.
 
Retrograad spoelen
Bied patiënten met FI bij verdenking op een IRP-retrograad darmspoelingen aan als bovengenoemde
conservatieve behandelstrategieën geen tot weinig verbetering van de FI-klachten heeft bewerkstelligd.

Overwegingen

Er is weinig tot geen literatuur beschikbaar die specifiek naar de effectiviteit heeft gekeken van de conservatieve
therapie voor FI op basis van IRP. Er is echter wel redelijk wat literatuur bekend over conservatieve behandeling
van FI in het algemeen. FI kan worden onderverdeeld in twee verschillende vormen:

passieve FI: patiënt heeft ongewild verlies van ontlasting zonder dat patiënt hier aandrang voor heeft
gehad. Vaak merkt een patiënt achteraf pas dat hij ontlasting verloren heeft;
urge FI: patiënt kan de ontlasting na het krijgen van aandrang niet lang genoeg ophouden voor een
toiletbezoek. Of patiënten urge faecaal incontinent zijn is vaak situatie afhankelijk. Zo kunnen sommige
patiënten thuis prima op tijd het toilet halen maar kan winkelen (waar niet altijd direct een toilet nabij is)
een probleem vormen.
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Het niet in staat zijn de ontlasting goed op te kunnen houden kan meerdere oorzaken hebben. Eén oorzaak is de
rectumprolaps zelf (veranderde rectumwand compliantie en waarschijnlijk beïnvloeding van de recto anale
inhibitory reflex (RAIR)) maar andere factoren zijn ook van belang.
 
Zo kan er een defect zijn op sfincter niveau (na bijvoorbeeld een gecompliceerde bevalling of na anale chirurgie).
De consistentie van de ontlasting is een belangrijke factor (patiënten met waterdunne ontlasting kunnen de
ontlasting veel moeilijker ophouden). Een verminderde rectumcompliantie (bijvoorbeeld low anterior resectie
syndroom, radiatie-proctitis). En verstoring van de innervatie/sensibiliteit van het rectum (bijvoorbeeld
neuropathie).
 
De conservatieve behandeling bestaat uit het beïnvloeden van één of meerdere van deze factoren.

bekkenbodem/ sfincter niveau: anaal tampons, bekkenfysiotherapie;
consistentie van de ontlasting: leefstijladviezen, medicatie (loperamide) en bulkvormers;
innervatie/Sensibiliteit van het rectum: bekkenfysiotherapie (biofeedback, neurostimulatie), medicatie
(amitriptyline).

 
Als dit onvoldoende werkt kan het verwijderen van het probleem (de ontlasting) erg effectief zijn en dit wordt
met retrograde darmspoelingen bereikt.
 
Omdat de oorzaak van FI vaak multifactorieel is en de aangetoonde IRP maar één van de factoren is, zal de
conservatieve behandelingen, zoals beschreven in de literatuur voor deze patiëntenpopulatie waarschijnlijk niet
wezenlijk anders zijn. Naast de beschikbare literatuur wordt gebruik gemaakt van de klinische ervaring binnen de
werkgroep van deze richtlijn om tot een aanbeveling te komen.
 
Leefstijladviezen
Leefstijladviezen worden in verschillende onderzoeken genoemd en zijn gericht op goede vocht- en vezelintake
(1500-2000 cc vocht inname en >30 mg vezels) en beweging. Er zijn aanwijzingen dat dieetadviezen zoals het
beperken van cafeïne houdende dranken, citrusvruchten, gekruid voedsel en alcohol kan helpen om diarree of
dunne ontlasting te voorkomen (Rao, 2014). Specifiek voor patiënten met FI door IRP wordt geadviseerd zwaar
tillen te vermijden om een theoretische progressie van de prolaps met daarbij passende verergering van
functionele klachten te voorkomen.
 
Bulkvormers
Het gebruik van bulkvormers (zie tabel 1 in de module ‘Behandeling OD door IRP bij rectumprolaps’) kan zeer
effectief zijn. In tegenstelling tot wat gedacht wordt zijn bulkvormers niet alleen in staat de ontlasting soepel te
krijgen als er sprake is van harde ontlasting maar andersom kunnen bulkvormers dunne ontlasting vaak binden.
In combinatie met loperamide (zie de volgende paragraaf) kan vaak een optimale consistentie bereikt worden.
 
Medicatie
Met loperamide wordt de darmperistaltiek geremd en is het colon in staat meer vocht uit de ontlasting te
onttrekken. In combinatie met bulkvormers kan hierdoor de consistentie ontlasting beïnvloed worden zodat de
ontlasting vaster is en beter opgehouden kan worden (Sze, 2009). Loperamide is als tablet, capsule of in siroop
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vorm beschikbaar. Omdat een lage dosering vaak al volstaat adviseert de werkgroep loperamide siroop voor te
schrijven (0,2 mg/ml), 1 tot3 daags 2,5- 5ml (=1 tot 3-daags 0,5 tot 1 mg). Het voordeel van loperamide siroop
is dat het goed titreerbaar is en dat een hele lage dosering (0,5 mg) vaak al voldoende kan zijn. Bij evident dunne
ontlasting kunnen tabletten (van vaak 1 of 2 mg) als alternatief gegeven worden.
 
Amitriptyline
Amitriptyline is een Tricyclisch antidepressivum (TCA) met sterk sedatieve en sterk anticholinerge en
antihistaminerge werking. Het is een medicijn toegepast voor klachten van depressie, enuresis nocturna,
(diabetische neuropathie en neuropathische pijn) [ref, farmacotherapeutisch kompas]. Vanwege de
anticholinerge eigenschap (onder andere constiperende werking) kan Amitriptyline kan echter ook (als off-label
medicijn) toegepast worden om de FI te onderdrukken. In de literatuur is dit ook beschreven en effectief
gebleken (Ehrenpreis, 2007; Scarlett, 2004; Santoro, 2000). Een gerandomiseerd, placebogecontroleerde
variabele dosering studies ontbreken echter. Volgens de werkgroep lijkt het met name van toegevoegde waarde
te zijn bij urge type FI. Omdat het een medicijn is met bijwerkingen (met name sufheid/slaperigheid) wordt een
lage dosering geadviseerd: 1dd 10-20 mg ante noctum voor te schrijven. Vanzelfsprekend dient een
voorschrijvend specialist zich bekend te maken met (andere) bijwerkingen en contra-indicaties zoals beschreven
in het farmacotherapeutisch kompas en in de officiële productinformatie van het geneesmiddel (te raadplegen
via de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, www.cbg-meb.nl). Ook kunt u voor alle
bekende en/of gemelde (mogelijke) bijwerkingen de website van Bijwerkingencentrum Lareb raadplegen via
www.lareb.nl.
 
Omdat bij chirurgen niet altijd bekend is waar bekkenfysiotherapie uit kan bestaat, wordt dat in onderstaande
tekst beschreven:
 
Bekkenfysiotherapie
Bekkenfysiotherapie (BFT) is een vorm van conservatieve behandeling die streeft naar verbetering van de functie
van de bekkenbodemmusculatuur. Bij zwakke bekkenbodemspieren ligt het accent op verbetering van de kracht,
het uithoudingsvermogen (endurance) en de coördinatie van de bekkenbodemmusculatuur. Wanneer er sprake
is van een overactieve bekkenbodem en/of dyssynergie, zullen relaxatietechnieken eveneens onderdeel zijn van
de therapie. De bekkenfysiotherapeut richt zich tevens op de algemene ontspanning, ademhaling, en het
functioneren van de bekkenbodemmusculatuur tijdens ontlasting (toiletgedrag) en andere dagelijkse activiteiten.
 
Bekkenfysiotherapie bestaat naast het geven van adviezen met betrekking tot vocht en vezelintake, het aanleren
van een adequaat toiletgedrag (onder andere toilethouding en perstechniek), het reguleren van buikdruk en
ademhaling uit een combinatie van verschillende interventies (spierfunctietraining, biofeedback, elektrostimulatie
en TRANS) met als doel het verbeteren van de rectale sensibiliteit, kracht, coördinatie, relaxatie, persgedrag en
het aandranggevoel. Hieronder worden de verschillende interventies van de bekkenfysiotherapie beschreven,
waarna de werkgroep aangeeft welke interventie of combinatie van interventies de voorkeur heeft bij FI.
 
1. Spierfunctietraining
Spierfunctietraining is gericht op het versterken van de contractiekracht van de externe anale sphinter (EAS) en
/of m. Levator ani, het uithoudingsvermogen en coördinatie en het optimaliseren van de relaxatie van de m.
puborectalis. Daarnaast is het gericht op het aanleren van adequate toepassing van de bekkenbodemspieren bij
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drukverhogende momenten in het ADL en bij de toiletgang.
 
2. Biofeedbacktraining
Biofeedbacktraining wordt binnen de bekkenfysiotherapie om inzicht te geven in het spiergedrag van de patiënt.
Het is een neuromusculaire training gebaseerd op operante conditioneringstechnieken. Er wordt hierbij gebruikt
gemaakt van een anale/vaginale probe gekoppeld aan een EMG-apparaat die de activiteit van de spieren omzet
in een grafiek of bar. Hierbij worden visuele, tactiele of akoestische stimuli gebruikt (Keshwani, 2012; Voorham-
van der Zalm, 2013). De mate van kracht, uithoudingsvermogen, vermogen tot relaxatie en de coördinatie
wordt hierdoor inzichtelijk gemaakt. Biofeedback zorgt ervoor dat patiënten zich meer bewust worden van hun
bekkenbodemmusculatuur en hoe zij hun bekkenbodem effectiever kunnen aanspannen en/of ontspannen
tijdens de defecatie en bij persen. Hoewel biofeedback als separate therapie in de literatuur voorkomt dient
deze als onderdeel van de bekkenfysiotherapie te worden beschouwd.
 
3. Elektrostimulatie
Elektrostimulatie is een therapie binnen de bekkenfysiotherapie waarbij een vaginale of anale probe gebruikt
wordt waarbij elektrische stroom de bekkenbodemspieren via hun innervatie stimuleert. Elektrostimulatie wordt
vaak gebruikt om patiënten te helpen zich bewust te worden van de bekkenbodemspieren.. Het wordt tevens
gebruikt om zeer zwakke spieren te trainen. Zodra de spierkracht toeneemt wordt zo snel mogelijk overgegaan
op actieve oefentherapie zodat de patiënt dit zelfstandig kan uitvoeren. Elektrostimulatie kan ook worden
gebruikt om overactieve spieren te helpen ontspannen en ten behoeve van pijndemping.
 
 
4. Rectale ballon
Met behulp van een rectale ballon wordt de defecatie nagebootst. De patiënt moet in staat zijn deze ballon
gevuld met 50 tot 100ml lauwwarm water uit te poepen (ballonexpulsietest). Het streven van deze
behandelvorm is dat de patiënt een goede defecatie aanleert met de juiste activiteit (relaxatie, coördinatie en
goede steunfunctie) van de bekkenbodem. Ballontraining kan ook worden ingezet ter bewustwording van het
rectale vullingsgevoel en ter verbetering van de rectale capaciteit. Tevens wordt deze ingezet bij FI-problematiek
om te leren de ballon bij urge op te houden en defecatie uit te stellen.
 
5. Percutane Tibiale Neuro Stimulatie (PTNS) en transcutane tibiale neurostimulatie (TRANS)
Bij Percutane Tibiale Neuro Stimulatie (PTNS) wordt met behulp van een naaldelektrode (eenmalig gebruik) de n.
tibialis met elektrische pulsen gestimuleerd. In Nederland wordt dit uitgevoerd door een verpleegkundige,
waarbij de patiënt naar de kliniek moet komen. Bekkenfysiotherapeuten passen PTNS toe met behulp van
plakelektrodes op de huid (transcutane tibiale neuro stimulatie: TRANS), met een elektrostimulatie apparaatje.
Deze vorm van neuromodulatie wordt toegepast bij patiënten met urge-incontinentie bij mictie en/of defecatie
(aandrangincontinentie). De patiënt kan dit thuis zelfstandig uitvoeren. Hierbij wordt de n. tibialis posterior
gestimuleerd waarbij het segment S3 geprikkeld wordt, waardoor ontspanning en pijndemping kan optreden
(Thomas, 2013). Een andere vorm van transcutane neurostimulatie is het plaatsen van een grote plaatelektrode
ter hoogte van S2 tot S4 en een plaatelektrode craniaal van het os pubis. Middels deze setting kan lediging van
rectum bevorderd worden en urge voor defecatie en mictie verminderd worden.
 
Optimale behandeling FI door middel van bekkenfysiotherapie
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De werkgroep is van mening dat het aanleren van adequaat toiletgedrag en aanleren adequate opvang van
buikdrukverhogende momenten en de toepassing in het ADL positief kan bijdragen aan de behandeling van
functionele klachten. Het aanleren van de juiste defecatietechniek met behulp van biofeedback kan nog beter
inzicht geven voor de patiënt (Scott, 2015).
 
Het blijkt dat het gebruik van anale biofeedback of elektrostimulatie betere effecten heeft dan
spierfunctietraining alleen bij patiënten met fecale incontinentie (Rao, 2014).
 
De evidence voor de behandeling van fecale incontinentie met PTNS is gering. Er zijn wel studies waarbij er
effect is op korte termijn, waarbij percutaan superieur is aan transcutaan (George, 2013). De behandeling met
behulp van TRANS is non-invasief (in tegenstelling tot PTNS), goedkoop en heeft geen bijwerkingen. De
werkgroep is van mening dat TRANS als aanvullende behandeling voor FI kan worden ingezet.
 
Uit verschillende studies die de effecten van bekkenfysiotherapie onderzocht hebben.is gebleken dat het succes
afhangt van de motivatie en therapietrouw van de patiënt (Paddison, 2002). Het is dan ook de taak van de
bekkenfysiotherapeut om de patiënt hierin te motiveren. Ook de wijze waarop de chirurg of andere zorgverlener
de mogelijkheid van bekkenfysiotherapie aanreikt zal van invloed zijn. Een bekkenfysiotherapeut heeft de tijd om
de patiënt voor te lichten en te helpen de oefeningen in te bouwen in het dagelijks leven. De coachende rol van
de bekkenfysiotherapeut hierin is groot.
 
De duur en frequentie van de behandeling is afhankelijk van verschillende factoren, onder andere de awareness
van de patiënt, motivatie en coping strategie. Gemiddeld zal het behandeltraject drie tot zes maanden duren
met een behandelgemiddelde van tien tot twaalfmaal. Predictie van succes van de bekkenfysiotherapie is alleen
geassocieerd met het afronden van het gehele behandeltraject.
 
De werkgroep is van mening dat de combinatie van de verschillende interventies van bekkenfysiotherapie
(spierfunctietraining, biofeedback, elektrostimulatie, rectale ballon, TRANS) het meest effectief is bij
conservatieve behandeling van patiënten met FI. Het is per patiënt verschillend welke combinatie het meeste
effect zal opleveren.
 
Voor een optimaal behandeltraject is goede informatie-uitwisseling nodig tussen de behandelend arts en de
bekkenfysiotherapeut. De volgende aspecten dienen te worden overgedragen:

relevante voorgeschiedenis;
relevante operaties;
relevante medicatie (en vezels);
relevant aanvullend onderzoek zoals ARFO, echo, defecogram en MRI;
wat is de behandeldiagnose?;
wat is de behandelindicatie? (FI en/of OD of pre-postoperatief);
voorstel behandeltraject en terugkoppeling aan chirurg door bekkenfysiotherapeut bijvoorbeeld na na zes
weken of drie maanden aan de behandelend arts.

 
Retrograad spoelen
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Retrograde darmspoelingen kunnen een zinvolle ondersteuning zijn in de behandeling van fecale incontinentie
(Chan, 2012). Afhankelijk van de casus is het soms mogelijk 1 tot 2 dagen ontlastingsvrij te zijn. Hierdoor koopt
de patiënt tijd om dingen te doen die patiënt voor het spoelen niet meer durfde uit angst voor ongelukken. Het
is een behandeling waar patiënten soms een enorme verbetering van kwaliteit door krijgen. Niet elke patiënt ziet
het zitten om een dergelijke behandeling zelf (vaak dagelijks) te moeten uitvoeren en ervaart dit als zeer
belastend. Een goede begeleiding (van meestal een continentie verpleegkundige) lijkt essentieel omdat het vaak
enige tijd vergt voordat een patiënt de techniek van het spoelen onder de knie heeft gekregen.
 
De werkgroep adviseert elke patiënt met FI bij IRP eerst retrograde darmspoelingen te ondergaan en dit na
twee maanden te evalueren alvorens tot een operatieve correctie van de IRP over te gaan. Naast de ervaring van
de werkgroep dat patiënten die aanvankelijk niet enthousiast waren over de behandeling, enthousiast kunnen
worden na het ervaren van het effect van de spoelingen, zegt het iets over de motivatie van de patiënt zelf iets
te willen doen voor zijn/haar probleem. Voor het aanleren van het spoelen is begeleiding nodig van een
verpleegkundige en een goede inzet van de patiënt.
 
Anale tampons
Ten aanzien van de behandeling van fecale incontinentie met anale plugs is weinig bewijs. De werkgroep heeft
weinig ervaring met de toepassing. Anale tampons zijn vrijwel alleen bruikbaar bij verlies van kleine
hoeveelheden feces. Bij grote hoeveelheden houdt het niet tegen en komt de tampon er met de feces uit. In een
systematische review van Deutekom (2015) wordt aangegeven dat sommige plugs moeilijk te tolereren zijn door
het lichaam. Wanneer zij echter wel te tolereren zijn kan het helpen bij fecale incontinentie. Bij een selectieve
groep patiënten, bijvoorbeeld patiënten die op grond van leeftijd en/of comorbiditeit niet voor operatie in
aanmerking komen, kan de anale plug worden geadviseerd ter verbetering van kwaliteit van leven (patiënten
hebben soms baat bij een anale plug bij sportbeoefening).
 
Samengevat adviseert de werkgroep bij patiënten met klachten van FI met verdenking op IRP in eerste instantie
te starten met leefstijladviezen en eventueel bulkvormers met/zonder loperamide (siroop) voor te schrijven. Als
dit onvoldoende werkt is een verwijzing naar de bekkenfysiotherapeut op zijn plaats. Mocht deze maatregelen
ook niet afdoende de klachten van FI evident te verminderen dan zal retrograde darmspoelingen overwogen
moeten worden alvorens over gegaan wordt op een chirurgische interventie.

Inleiding

Conservatieve behandeling van een interne rectum prolaps is gericht op de behandeling van de functionele
klachten die door de IRP veroorzaakt wordt. Deze functionele klachten bestaan uit enerzijds OD en anderzijds
fecale incontinentie (FI). Vaak is er sprake van een combinatie van OD en FI (ongeveer in 50%). Deze module zal
zich toespitsen op de conservatieve behandeling van FI.
 
In deze module wordt uitgezocht welke conservatieve therapie zoals beschreven het meest effectief is voor de
behandeling van FI bij patiënten met interne rectum prolaps.

Conclusies
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Geen GRADE

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat biofeedback training een afname geeft van fecale
incontinentie klachten in patiënten gediagnosticeerd met een intussusceptie.
 
Bronnen (Choi, 2001; Hwang, 2006)

Samenvatt ing literatuur

Beschrijving studies
In de retrospectieve case-serie van Hwang (2006) ondergingen patiënten met rectale intussusceptie EMG-
biofeedback trainingen (minimaal twee). De patiënten waren gediagnosticeerd op IRP door middel van video-
proctografie (grootte van IRP werd niet beschreven). Vervolgens werden de patiënten ingedeeld in twee
groepen: een groep met obstipatieklachten (symptomen: straining tijdens defecatie, gevoel van incomplete
defecatie en rectale pijn; n=27) en een groep met incontinentieklachten (n=7). De gemiddelde leeftijd was 68,5
jaar (standaarddeviatie van 11,4) en 21% van de groep was man. In de obstipatiegroep hadden patiënten
gemiddeld al zes jaar last van de klachten met een range van één jaar tot levenslang. In de incontinentiegroep
was dit 2,3 jaar met een range van 6 maanden tot 40 jaar. Zestien patiënten in de obstipatiegroep besloten
eerder te stoppen met de biofeedbacksessies (mediaan: 4 sessies met een range van 2 tot 11). Elf patiënten
maakten de sessies af die en werden voorgeschreven (mediaan: 6 sessies met een range van 2 tot 13). In de
incontinentiegroep waren er drie patiënten die niet alle sessies afmaakten en vier die dat wel deden.
 
De retrospectieve case-serie van Choi (2001) werden 45 patiënten geïncludeerd die waren gediagnosticeerd
met IRP (≥10 mm) door middel van cinedefecografie, waarvan er uiteindelijk van 36 patiënten (80%) uitkomsten
waren gemeten. De patiënten werden in drie groepen verdeeld: groep I, 13 patiënten, volgde een dieet als
conservatieve behandeling (fruit en salade, eventueel vezelsupplementen zoals psyllium en cholestyramine).
Groep II bestond ook uit dertien patiënten en kreeg biofeedback training (zes sessies ±2,2). Groep III bestond
uit tien patiënten die een operatie ondergingen (sigmoid colectomy met rectopexy, vijf van de tien patiënten).
De gemiddelde leeftijd was 72,4 jaar (range van 37 tot 91 jaar) en twee van de 36 patiënten was man. De
follow-up was gemiddeld 45 maanden met een range van 12 tot 118 maanden.
 
Resultaten
In de studie van Hwang (2006) had 33% van de groep met obstipatieklachten succesvolle behandeling met
biofeedbacktraining (succesvol werd gedefinieerd als patiënten die minstens drie keer per week een spontane
stoelgang hadden zonder gebruik van hulpmiddelen (zoals laxeermiddelen of tegendruk met vinger). 19% liet
een gedeeltelijke verbetering zien (minder dan drie keer per week spontane stoelgang met minder gebruik van
hulpmiddelen) en 48% had geen verbetering. De wekelijkse frequentie van spontane stoelgang was gemiddeld
2,0 (SD 6,8) voor de biofeedbacktraining en 4,1 (SD 4,6) daarna met een p-waarde van <0,05(significant). De
wekelijkse frequentie van stoelgang met hulpmiddelen was gemiddeld 3,8 (SD 3,5) voor de training en 1,5 (SD
2,2) na de biofeedbacktraining met een p-waarde van <0,005 (significant). Incomplete leging van de darmen
had, kwam voor bij 17 patiënten (63%) voor de therapie en bij negen patiënten na de therapie (33%) met een p-
waarde van <0,05 (significant). Voor meer details kunt u de evidence tabel raadplegen.
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In de FI-groep (zeven patiënten) waren er twee patiënten volledig continent na de biofeedback-sessies (score
van 0 op de Cleveland Clinical Florida Incontinence Scoring System, CCFISS). Twee patiënten hadden
gedeeltelijke verbetering met een score van ≤5 op de CCFISS en drie patiënten hadden geen verbetering, met
een score hoger dan 5.
 
De studie van Choi (2001) waren er in groep I (dieet) 5/13 patiënten met een subjectieve verbetering van
symptomen, 6/13 zonder verandering en 2/13 met een verslechtering van de symptomen. In groep II
(biofeedback) waren dit respectievelijk vier, zeven en twee van de dertien patiënten. In groep III (operatie) waren
er 6/10 met verbetering van de symptomen, 1/10 waarbij de symptomen gelijk bleven en 3/10 waarbij
verslechtering optrad. Incontinentie-patiënten lieten een verbetering in incontinentie-score zien van 3,7 ± 4,2 in
groep II (n=9) versus 1,1 ± 5,4 in groep I (n=7) en 1,4 ± 2,2 in groep III (n=5) (niet significant).
 
Bij de patiënten met obstipatie-klachten was er een afname te zien in het aantal keren per week dat patiënten
hulpmiddelen nodig hadden bij de stoelgang: groep II had een afname van 8,6 ± 2,8 (n=9) en 0,8 ± 0,5 in groep
I (n=12).
 
Bewijskracht van de literatuur
Omdat de studies geen vergelijkende opzet hadden, werd de bewijskracht niet gegradeerd.

Zoeken en selecteren

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de
volgende wetenschappelijke vraagstelling:
Wat zijn de (on)gunstige effecten van conservatieve therapieën (bekkenfysiotherapie, retrograad spoelen,
laxantia, loperamide en leefstijlinterventies) ten opzichte van elkaar of nietsdoen/ een placebo interventie bij
patiënten met interne rectum prolaps op de functionele klachten, pijn en kwaliteit van leven?
 
P patiënten met functionele klachten en interne rectumprolaps;
I bekkenfysiotherapie, retrograad spoelen, laxantia, loperamide, leefstijlinterventies;
C conservatieve therapie zoals bij de interventie benoemd, nietsdoen/ placebo;
O functionele klachten, functionele uitkomsten, kwaliteit van leven, fecale incontinentie, soiling, obstipatie, verlies
van flatus/urgency voor defecatie/ en bijwerkingen.
 
Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte een verbetering van klachten aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst over
incontinentia alvi (bij voorkeur de FISI) en aan de hand van een kwaliteit-van-leven-vragenlijst (bij voorkeur de
FIQL) voor de besluitvorming belangrijke bijdrage.
 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in de studies gebruikte
definities.
 
Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (via OVID) en Embase (via OVID) is op 28 december 2015 met relevante zoektermen
gezocht naar (gerandomiseerd) gecontroleerd onderzoek. De zoekverantwoording is weergegeven onder het
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tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 798 treffers op. Een aanvullende zoekactie met
zoektermen over dyssynergia (op 28 januari 2016) leverde nog eens 60 extra resultaten op. Ook werden dertien
studies geraadpleegd die waren aangedragen door leden van de werkgroep (totaal n=871). Studies werden
geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: een studiepopulatie van tenminste 20 deelnemers van
volwassen leeftijd met gediagnosticeerde IRP, waarin een conservatieve therapie (bekkenfysiotherapie,
retrograad spoelen, laxantia, loperamide en leefstijlinterventies) is onderzocht door het te vergelijken met een
andere therapie of placebo en waarin uitkomsten zijn gepresenteerd die door de werkgroep zijn benoemd. Op
basis van titel en abstract werden in eerste instantie negen studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de
volledige tekst, werden vervolgens zeven studies geëxcludeerd (zie exclusietabel), en twee studies definitief
geselecteerd.
 
(Resultaten)
Twee studies zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De evidence-tabel hiervan en beoordeling van individuele
studiekwaliteit kunt u in onder het tabblad Onderbouwing vinden.
 
De zoekresultaten leverden veel studies op waarbij de geïncludeerde patiënten last hadden van fecale
incontinentie of obstructieve defecatie, maar niet gespecificeerd op IRP. In een aantal studies werd
gediagnosticeerd op IRP, maar dit waren allemaal studies waarbij de interventie een operatietechniek betrof.
Twee studies voldeden aan de uitgangsvraag, maar dit waren alsnog geen vergelijkende studies.

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 01-07-2017
Laatst geautoriseerd : 01-07-2017

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.

Referent ies

Chan DSY, Saklani A, Shah PR, et al. Rectal irrigation: A useful tool in the armamentarium for functional bowel disorders.
Colorectal Disease. 2012;14(6):748-52.
Choi JS, Hwang YH, Salum MR, et al. Outcome and management of patients with large rectoanal intussusception. Am J
Gastroenterol. 2001;96(3):740-4. PMID: 11280544.
Deutekom M, Dobben AC. Plugs for containing faecal incontinence. Cochrane Database of Systematic Reviews.
2015;7:CD005086. doi: 10.1002/14651858.CD005086.pub4. Review. PMID: 26193665.
George AT, Kalmar K, Sala S, et al. Randomized controlled trial of percutaneous versus transcutaneous posterior tibial
nerve stimulation in faecal incontinence. British Journal of Surgery. 2013;100(3):330-8.
Hwang YH, Person B, Choi JS, et al. Biofeedback therapy for rectal intussusception. Tech Coloproctol. 2006;10(1):11-5;
discussion 15-6. Epub 2006 Mar 15. PubMed PMID: 16528489.
Keshwani N, McLean L. Development of a differential suction electrode for improved intravaginal recordings of pelvic floor
muscle activity: reliability and motion artifact assessment. Neurourol Urodyn. 2012;31(8):1272-8. doi: 10.1002/nau.22253.
Epub 2012 Jun 5. PubMed PMID: 22674421.
Paddison K. Complying with pelvic floor exercises: a literature review. Nurs Stand. 2002;16(39):33-8. Review. PubMed
PMID: 12212393.
Rao SC. Current and Emerging Treatment Options for Fecal Incontinence. Clinical review. J Clin Gastroenterology.
2014;48(9):752-764 doi: 10.1097/MCG.0000000000000180. PMID: 25014235.

Rectumprolaps

PDF aangemaakt op 09-10-2020 64/106



Scott KM. Pelvic floor rehabilitation in the treatment of fecal incontinence. Clin Colon Rectal Surg. 2014;27(3):99-105. doi:
10.1055/s-0034-1384662. Review. PubMed PMID: 25320568; PubMed Central PMCID: PMC4174224.
Sze EH, Hobbs G. Efficacy of methylcellulose and loperamide in managing fecal incontinence. Acta Obstet Gynecol Scand.
2009;88(7):766-71. doi: 10.1080/00016340902993320. PubMed PMID: 19452328.
Thomas GP, Dudding TC, Nicholls RJ, et al. Bilateral transcutaneous posterior tibial nerve stimulation for the treatment of
fecal incontinence. Dis Colon Rectum. 2013;56(9):1075-9. doi: 10.1097/DCR.0b013e31829bf940. PubMed PMID:
23929017.
Voorham-van der Zalm PJ, Voorham JC, van den Bos TW, et al. Reliability and differentiation of pelvic floor muscle
electromyography measurements in healthy volunteers using a new device: the Multiple Array Probe Leiden (MAPLe).
Neurourol Urodyn. 2013;32(4):341-8. doi: 10.1002/nau.22311. Epub 2012 Sep 12. PubMed PMID: 22972554.

Rectumprolaps

PDF aangemaakt op 09-10-2020 65/106



Indicaties operatief ingrijpen rectumprolaps

Uitgangsvraag

Wat zijn de indicaties en contra-indicaties voor operatief ingrijpen?

Aanbeveling

Overweeg patiënten te opereren met symptomatische hooggradige interne rectum prolaps (Oxford Grade 3 of
4) waarbij conservatieve therapie niet succesvol is gebleken (voor details zie overwegingen).
 
Overweeg patiënten te opereren met een solitary rectal ulcer bij aanwezigheid van IRP.
 
Overweeg patiënten met een ERP die een spinale dan wel algehele anesthesie aan kunnen te opereren.
 
Bespreek alle patiënten met een relatieve contra-indicatie op een multidisciplinair overleg alvorens te besluiten te
opereren.
 
Zie af van een operatieve ingreep indien er sprake is van een absolute contra-indicatie.

Overwegingen

In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de (relatieve) indicaties, relatieve contra-indicaties bij verschillende
benaderingen en absolute contra-indicaties voor chirurgisch ingrijpen bij patiënten met IRP en ERP.

  Interne rectum prolaps Externe rectum prolaps

Indicaties relatieve indicaties: symptomatische
hooggradige interne rectum prolaps
(Oxford Grade 3 of 4 = recto-anale
intusscusceptie) waarbij
conservatieve therapie niet succesvol
is gebleken, kunnen in aanmerking
komen geopereerd te worden. Er zijn
klachten van OD en/of FI aanwezig
die evident effect hebben op de
vermindering van kwaliteit van leven.
Pijn alleen, zonder functionele
klachten, is geen indicatie.

absolute indicaties: patiënten met
een ERP die een spinale dan wel
algehele anesthesie aan kunnen,
komen in aanmerking voor een
chirurgische interventie. Patiënten
vanaf adolescente leeftijd ongeacht
de sekse komen in aanmerking.

relatieve indicatie: symptomatic
solitary rectal ulcer bij aanwezigheid
van IRP eventueel zonder klachten
van OD/FI (pijn kan hierbij wel als
enig symptoom aanwezig zijn) waar
conservatieve therapie niet effectief
is gebleken.
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Relatieve
contra-
indicaties

Algemeen radiotherapie rectum in
voorgeschiedenis

radiotherapie rectum in
voorgeschiedenis

psychische instabiliteit  

Perineale
benadering

na eerdere rectopexie (met
uitzondering Delormes)

na eerdere rectopexie

bij klachten van urge of urge FI  

inflammatory bowel disease - IBD
(CU en Crohn), zie ook addendum in
de overwegingen.

inflammatory bowel disease - IBD
(CU en Crohn), zie ook addendum in
de overwegingen.

Abdominale
benadering

mannen met ernstige (morbide)
obesitas, zie ook addendum in de
overwegingen

mannen met ernstige (morbide)
obesitas, zie ook addendum in de
overwegingen

ernstige endometriosis ernstige endometriosis

doorgemaakte episode van ernstige
diverticulitis

doorgemaakte episode van ernstige
diverticulitis

inflammatory bowel disease - IBD
(CU en Crohn), zie ook addendum in
overwegingen;

inflammatory bowel disease - IBD
(CU en Crohn), zie ook addendum in
de overwegingen;

ernstige verklevingen na
transabdominale interventie of
doorgemaakte peritonitis

ernstige verklevingen na
transabdominale interventie of
doorgemaakte peritonitis

Absolute contra-indicaties zwangerschap zwangerschap

actieve proctitis actieve proctitis

dyssynergie  

 
Waarschuwingen
Patiënten met hypermobiliteit, morbide obesitas en excessieve perineal descent hebben volgens de werkgroep
een grotere kans op het ontstaan van een recidief. Heroperaties in het geval van een recidief moeten worden
uitgevoerd in centra gespecialiseerd in rectumprolaps chirurgie.
 
Addendum
Pijn
Pijn is een veel voorkomende klacht bij een ERP en kan juist een indicatie zijn om te opereren. Bij IRP komt pijn
ook met enige regelmaat voor. De ervaring van de werkgroep leert dat pijn maar zelden goed verholpen wordt
na een operatieve ingreep voor IRP en dus niet (als enige klacht) als indicatie tot operatief ingrijpen gezien mag
worden (module ‘Behandeling interne rectumprolaps’). Hypothetisch zouden patiënten een radiologische
aangetoonde IRP weleens van last kunnen hebben van IBS waarbij pijn vaak op de voorgrond staat maar ook
klachten kunnen hebben die overlap vertonen met functionele klachten (FI&OD) veroorzaakt door IRP. De
werkgroep is van mening dat de pijn veroorzaakt door IBS niet of nauwelijks verholpen wordt door de prolaps
op te heffen. In hoeverre de functionele klachten verholpen worden (aangezien die deels door de IBS en deels
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door de IRP verklaard kunnen worden) is lastig te voorspellen. Het is daarom voor een chirurg belangrijk klachten
van IBS te herkennen en zo goed mogelijk te differentiëren met functionele klachten veroorzaakt door IRP.
 
Klachten passend bij IBS zijn: Pijn die gerelateerd is aan ten minste twee van de drie volgende factoren;

1. pijn in relatie met defecatie (vaak vermindering na het hebben van ontlasting);
2. pijn is geassocieerd met de frequentie van defeceren;
3. pijn is geassocieerd de /vormconsistentie van de faeces.

 
Bij patiënten met een STC is er vaak ook sprake van buikpijnklachten. Vaak worden deze buikpijnklachten in de
rechteronderbuik aangegeven. Deze pijn wordt bij patiënten met een primaire STC verklaard door fecale stasis
in het coecum/ rechter hemi-colon. Als er sprake is van een combinatie van STC en functionele klachten op
basis van een IRP mag verwacht worden dat na een operatieve correctie van de IRP er geen vermindering van
pijnklachten door de STC zal plaatsvinden.
 
Als enige uitzondering op de regel om patiënten met een IRP met pijn als enige symptoom niet te opereren is
een solitary rectal ulcer (SRU). Van een SRU wordt aangenomen dat dit door een rectumprolaps veroorzaakt
wordt (de prolaps zou een ulceratie/druknecrose van het slijmvlies veroorzaken) en kan als enige klacht pijn
geven. Indien er sprake is van een IRP en een SRU met endoscopisch onderzoek is aangetoond wordt dat als
een indicatie voor operatief ingrijpen gezien (indien conservatieve therapie niet toereikend is gebleken).
 
Rectopexie bij mannen
Anatomisch zijn er zenuwen die ventraal van het rectum gelegen zijn, dit zijn autonome zenuwen gelegen tussen
de prostaat en het rectum. Wanneer bij een ventrale rectopexie dit vlak bij mannen vrij gelegd wordt, zullen deze
zenuwen zeer goed mogelijk beschadigd kunnen raken. Voor menig chirurg is dat een reden geweest
terughoudend te zijn om bij mannen een ventrale rectopexie te doen uit angst voor impotentie of retrograde
ejaculatie. Omdat deze zenuwen maar gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de autonome innervatie van de
prostaat en penis is altijd de vraag geweest of beschadiging van deze zenuwen enig klinisch gevolg zou hebben.
Onlangs is een onderzoek verschenen (Owais, 2014) waarbij 68 mannen een ventrale rectopexie hadden
ondergaan. Postoperatief waren er geen patiënten die last hadden van impotentie en één patiënt die last had
van passagiere (drie maanden) retrograde ejaculatie. De werkgroep is van menig dat de kans op impotentie/
retrograde ejaculatie als erg laag ingeschat kan worden en ziet de voordelen van een ventrale rectopexie (zie
ook de modules ‘Behandeling interne rectumprolaps’ en ‘Behandeling externe rectumprolaps’) opwegen tegen
de kans op impotentie/ retrograde ejaculatie. Bij ernstige (morbide) obese mannen kan het uitvoeren van een
ventrale rectopexie technisch erg lastig zijn. Mannen hebben een kleiner bekken en bij vetzucht wordt bij mannen
het vet met name intra-abdominaal opgeslagen. Dit maakt een dissectie van het ventrale vlak tot aan de
sphincter ani technisch soms erg lastig te meer omdat er vanwege de anatomie geen tractie op het dissectievlak
gegeven kan worden. Bij vrouwen is dat wel mogelijk door gebruik te maken van bijvoorbeeld een vaginaal
speculum. Om die reden wordt (morbide) obesitas bij mannen als een relatieve contra-indicatie gezien voor een
(ventrale) rectopexie.
 
IBD
Zowel colitis ulcerosa (CU) als Morbus Crohn wordt als relatieve contra-indicatie gezien. Met name bij een IRP
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zal men terughoudend moeten zijn met een operatieve ingreep. Daarentegen is een ERP dermate invaliderend
dat een chirurgisch correctie van de prolaps overwogen mag worden.
 
Bij M. Crohn is van belang waar de Crohnse activiteit aanwezig is. Omdat het een transmurale infectie is dient
men terughoudend te zijn als er activiteit van het rectum aanwezig is een operatie uit te voeren. In een dergelijk
geval valt te verwachten dat de darm kwetsbaarder is en dat daarom er een verhoogde kans bestaat op
perforatie. Daarom is in het geval er een proctitis aanwezig is zal zowel een (transanale) resectie als het fixeren
van het rectum door middel van een mat gecontra-indiceerd zijn. Omdat er mogelijk in de toekomst het rectum
resectie moet plaatsvinden en bijvoorbeeld een ileo-rectale anastomosis aangelegd moet worden is daarnaast
bij M. Crohn terughoudendheid met transperineale procedures op zijn plaats. Indien er sprake is van perianale
fisteling lijkt met name een perineale ingreep gepaard te gaan met een verhoogde kans op complicaties.
 
Bij CU, waarbij de ontsteking op mucosaal niveau gelegen is, en vaak het rectum aangedaan is, is een perineale
benadering onverstandig. Ook bestaat hier de kans dat op termijn er een proctocolectomie en pouch moet
worden aangelegd. De kans op de te verwachten complicaties lijkt bij een transabdominale ingreep (lees
rectopexie) minder te zijn. De beslissing wel of niet te opereren zal besproken moeten worden met de
behandelend MDL-arts tijdens het multidisciplinair overleg. Een actieve proctitis wordt als absolute contra-
indicatie gezien.
 
Indien zowel een perineale benadering als een rectopexie met mat gecontra-indiceerd lijken kan een suture
rectopexie als compromis overwogen worden (lees verder in de modules ‘Behandeling interne rectumprolaps’
en ‘Behandeling externe rectumprolaps’ voor de optimale chirurgische behandeling van rectumprolaps).
 
Psychische instabiliteit
Voor overwegingen met betrekking tot psychische instabiliteit verwijzen wij naar desbetreffende paragraaf in de
module ‘Verdere work-ups bij rectumprolaps’.

Inleiding

Externe rectumprolaps
Patiënten die zich presenteren met een externe rectumprolaps hebben vaak los van het feit dat een dergelijke
prolaps beschamend is voor de patiënt, klachten van pijn en bloedverlies. Daarnaast is bekend dat met name
klachten van FI in toenemende mate irreversibel kunnen zijn naarmate er langer gewacht wordt alvorens
operatief in te grijpen (Cunin, 2013). Om die reden zal er in het algemeen dikwijls overwogen worden deze
patiënt een operatieve behandeling aan te bieden omdat een succesvolle conservatieve behandeling niet
bestaat. Bestaan er bij patiënten met een externe rectumprolaps contra-indicaties en wat zijn de overwegingen
daarbij?
 
Interne rectumprolaps
In het geval van een interne rectumprolaps moet de behandelend chirurg er zich van vergewissen dat het gaat
om een electieve behandeling waarbij functionele klachten moeten worden afgewogen tegen de kans op
introductie van morbiditeit (complicaties) en wellicht ook introductie van mortaliteit. Deze afweging is soms erg
lastig te maken omdat het vaak appels met peren vergelijken is. Vragen die gesteld mogen worden zijn: wat
wordt beschouwd als een indicatie tot operatief ingrijpen? Welke conservatieve therapeutische maatregelen
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moeten eerst overwogen of zelfs geprobeerd zijn? Zijn er relatieve en absolute contra-indicaties op te stellen?

Zoeken en selecteren

Deze uitgangsvraag zal beantwoord worden als expert opinion. Binnen de richtlijn rectumprolaps zijn er een
aantal uitgangsvragen niet goed met de GRADE-systematiek uit te zoeken. Dat de uitgangsvraag niet goed uit
te zoeken is, is aan de hand van een systematische zoekactie bevestigd. Omdat de commissie van mening is dat
deze uitgangsvragen een wezenlijk onderdeel vormen is besloten dat deze uitgangsvragen te beantwoorden als
expert opinion. De commissieleden hebben na het bespreken en bediscussiëren van de uitgangsvragen een
expert opinion geformuleerd.

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 01-07-2017
Laatst geautoriseerd : 01-07-2017

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Chirurgische behandeling bij rectumprolaps

Deze module is opgedeeld in de volgende submodules:

Behandeling interne rectumprolaps
Behandeling externe rectumprolaps
Mesh voor behandeling rectumprolaps door LVR

Verantwoording
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Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Behandeling interne rectumprolaps

Uitgangsvraag

Wat is de optimale chirurgische behandeling van interne rectumprolaps?

Aanbeveling

Behandel patiënten met een hooggradige (3 tot 4) IRP in combinatie met invaliderende klachten zoals
obstructieve defecatie en/of fecale incontinentie bij voorkeur met een laparoscopische ventrale rectopexie.
 
Bij een contra-indicatie voor een transabdominale route (niet kunnen verdragen van algehele anesthesie,
verklevingen, ontoegankelijke pelvis) wordt als alternatief de Contour Stapler geadviseerd.
 
Bij fecale urge incontinentie is een STARR/Transtar procedure gecontra-indiceerd.
 
Er is geen indicatie om patiënten met kleine laaggradige (1 tot 2) IRP met of zonder een obstructieve defecatie
en/of fecale incontinentie chirurgisch te behandelen.

Overwegingen

Tijdens de literatuuranalyse om deze uitgangsvraag te beantwoorden bleek er weinig kwalitatief goed
vergelijkend onderzoek beschikbaar voor interne rectumprolaps. Daarbij waren de vergelijkende groepen vaak
inhomogeen. Zo is binnen de abdominale groep de laparotomische en laparoscopische benadering vaak door
elkaar geïncludeerd. En ook werden verschillende operatietechnieken door elkaar gebruikt. Tevens was het
onderscheid tussen ERP en IRP niet altijd duidelijk en werd de anatomische variabiliteit binnen de interne
rectumprolaps vaak op een hoop gegooid. Dit heeft tot gevolg gehad dat de aanbeveling veelal is gebaseerd
op minder kwalitatief onderzoek en speelt de mening van de werkgroep een belangrijke rol in de ontwikkeling
van deze aanbeveling.
 
De vergelijking tussen laparotomische en laparoscopische rectopexie is voor interne rectum prolaps enkel
retrospectief onderzocht (Young, 2015). Ondanks dat dit een laag kwalitatief vergelijkend onderzoek is, wordt er
een duidelijk significant verschil gezien in morbiditeit in het voordeel van de laparoscopische benadering. Deze
resultaten staan in lijn met die van de vergelijking voor externe rectumprolaps (De Hoog, 2009; Tou, 2015), die
aantonen dat er geen verschil is in functionele resultaten. Daarbij spreken algemene voordelen van minder
invasieve chirurgie, zoals een kortere opnameduur waardoor goedkoper en een cosmetisch mooier resultaat, in
het voordeel voor de laparoscopische benadering.
 
De huidige meest toegepaste laparoscopische benadering is de LVR met mesh (D’Hoore, 2006). Studies
rapporteren dat de operatietechniek een goede functionele uitkomst heeft en lage complicatie en recidief
percentages. Hoewel de LVR als indicatie voor IRP niet in vergelijkende studies is uitgezocht acht de werkgroep
de LVR vooral geïndiceerd bij patiënten met een symptomatische high-grade IRP (graad 3 of 4 volgens de
Oxford classificatie) doorgaans vergezeld met een complexe rectocele. Dit wordt bevestigd door een panel van
experts in een recent consensus artikel (Mercer-Jones, 2014). Wel is er meer vergelijkend onderzoek nodig om
deze stelling te onderbouwen.
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Er zijn geen vergelijkende studies gepubliceerd voor interne rectumprolaps die een resectie rectopexie vergelijkt
met de LVR. In Nederland wordt de resectie-rectopexie enkel voorbehouden voor patiënten met een externe
rectumprolaps. Echter worden er in Australië wel resectie-rectopexieën gedaan voor interne rectumprolaps (Von
Papen, 2007). Om de resectie-rectopexie in de richtlijn aan te bevelen voor een interne rectumprolaps zal eerst
kwalitatief goed vergelijkend onderzoek gepubliceerd moeten worden. Voor nu adviseert de werkgroep een
interne rectumprolaps abdominaal te benaderen middels LVR.
 
De keuze tussen abdominale benadering en perineale benadering voor interne rectum prolaps is niet met
wetenschappelijk bewijs te onderbouwen, omdat er geen enkele vergelijkende studie is die dit heeft onderzocht
voor interne rectumprolaps. De meest gebruikte perineale benadering voor interne rectum prolaps is de
conventionele double stapling (PPH) STARR-procedure, met goede resultaten. Helaas is er nog geen
vergelijkend onderzoek tussen STARR en LVR. Echter loopt er op dit moment een trial (PRO-REST trial) die deze
twee technieken gerandomiseerd onderzoekt, maar van deze studie zijn nog geen resultaten gepubliceerd. Om
deze twee behandelingen met elkaar te vergelijken zijn wij dus afhankelijk van losse cohortstudies. Hierbij wordt
een vergelijkbare verbetering gezien in functionele uitkomst, maar lijkt de LVR ten opzichte van de STARR iets
minder kans op recidieven te geven, respectievelijk 1,5% tot 9,7% versus 5 tot 19,7% (van Iersel, 2016;
Schwandner, 2016). Tevens lijkt bij de STARR met name een verergering van fecale urge een relatief veel
voorkomende complicatie te zijn. De hypothese is dat de STARR de compliance en sensibiliteit van het rectum
doet verminderen, waardoor een STARR een verergering van fecale urge kan veroorzaken (Ohazuruike, 2014).
Om deze redenen stelt de werkgroep dat wanneer de patiënt zich presenteert met een interne rectum prolaps,
in dat geval de voorkeur uitgaat naar een LVR, mits algehele anesthesie niet is gecontra-indiceerd.
 
Binnen de STARR-methode zijn er veel verschillende varianten, meestal door variatie in stapler. Een daarvan is
de Countour Transtar (CT) waar relatief veel vergelijkend onderzoek naar is gedaan. In drie onderzoeken wordt
aangetoond dat de Countour Transtar iets beter presteert op de lange termijn (Isbert, 2010; Renzi, 2011;
Boccasanta, 2011). De onderzoeken van Isbert en Renzi laten geen verschillen in functionele uitkomst zien na 12
maanden. Renzi beschrijft een minieme verbetering in het voordeel van de CT na 24 maanden. In de cohort van
Boccasanta, met een follow-up van 36 maanden, worden zeer kleine verschillen in functionele outcome
beschreven. Wel toont dit onderzoek een slechtere uitkomst op fecale drang ten nadele van de STARR. Tevens
heeft de CT een aantal technische voordelen. Er kan meer weefsel worden gereseceerd, en de volledige resectie
kan in een aantal shots uitgevoerd worden. Daar waar de conventionele STARR twee keer moet worden
afgevuurd. Concluderend stelt de werkgroep dat door de minimale voordelen op functioneel gebied, het lagere
recidief percentage en de technische voordelen de CT de voorkeur geniet boven de conventionele double
stapling (PPH) STARR.
 
Er is nog geen wetenschappelijk bewijs voor de vergelijking tussen een STARR en Delormes. Wel zijn er losse
series beschreven met beide een goede functionele uitkomst op OD-klachten. Hierbij lijken de
recidiefpercentages en mate van uitvoerbaarheid in het voordeel te spreken van de STARR (Isbert, 2010).
Echter, voordat hier een duidelijke uitspraak over gedaan kan worden zal er eerst kwalitatief vergelijkend
onderzoek gepubliceerd moeten worden.
 
De studie van Lehur uit 2008 heeft de STARR-methode vergeleken met conservatieve therapie middels

Rectumprolaps

PDF aangemaakt op 09-10-2020 73/106



bekkenbodemfysiotherapie voor de behandeling van een rectocele en/of IRP in combinatie met ODS-klachten
(Lehur, 2008). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de STARR een betere uitkomst heeft voor OD-klachten,
maar dat de STARR ondanks dat dit beperkt toch een complicatierisico met zich meebrengt. De werkgroep is
het er dan ook mee eens om patiënten met kleine rectocele en/of een laaggradige IRP met OD-klachten eerst te
behandelen met bekkenfysiotherapie. Wanneer de patiënt hiermee niet uit komt kan een operatie worden
overwogen. Dit zou ook voor oudere patiënten met veel comorbiditeit een goede strategie zijn.

Inleiding

Bij een interne rectumprolaps (IRP) wordt operatief ingrijpen aangeraden vanaf graad 3 (in combinatie met
functionele klachten). Heden ten dage wordt IRP-graad 3 tot 4 al dan niet in combinatie met een recto- of
enterocele behandeld middels een laparoscopische ventrale rectopexie (LVR) of een stapled transanal rectal
resection (STARR), waarvan veel verschillende varianten zijn beschreven.

Conclusies

Laparoscopische, open en perineale benadering

Laag GRADE

Er zijn aanwijzingen dat de 30-dagen morbiditeit hoger is na een open benadering ten
opzichte van een laparoscopische of perineale benadering.
 
Bronnen (Young, 2015)

 
Transanale chirurgie (stapled transanal rectal resection (STARR) of Delorme)

Zeer laag
GRADE

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat de STARR en Delorme gelijke uitkomsten geven qua
postoperatieve pijn en functionele uitkomsten bij patiënten met OD-klachten.
 
Bronnen (Ohazuruike, 2014)

 
Robot-geassisteerd versus laparoscopie

Zeer laag
GRADE

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat de robot-geassisteerde techniek gelijke functionele
uitkomsten en gelijke aantal complicaties geeft ten opzichte van laparoscopie bij de
behandeling van IRP, waarbij de robot-geassisteerde techniek duurder is.
 
Bronnen (Mäkelä-Kaikkonen, 2013)

 
STARR versus conservatieve behandeling

Zeer laag
GRADE

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat STARR effectiever is dan bekkenfysiotherapie ter
verbetering van OD-klachten bij patiënten met een IRP en/of rectocele.
 
Bronnen (Lehur, 2008)

 
STARR versus conservatieve behandeling

Rectumprolaps

PDF aangemaakt op 09-10-2020 74/106



Zeer laag
GRADE

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat STARR geassocieerd is met een hogere kans op
complicaties dan bekkenfysiotherapie bij patiënten met IRP en/of rectocele.
 
Bronnen (Lehur, 2008)

 
Double-stapling (PPH) STARR versus Countour Transtar

Laag GRADE

Er zijn aanwijzingen dat de CT en PPH STARR gelijke uitkomsten geven wat betreft het aantal
complicaties bij patiënten met OD-klachten en IRP.
 
Bronnen (Boccasanta, 2011; Isbert, 2009; Renzi, 2011)

 
Double-stapling (PPH) STARR versus Countour Transtar

Laag GRADE

Er zijn aanwijzingen dat de CT betere functionele uitkomsten geeft wat betreft het aantal
complicaties dan de PPH STARR methode bij patiënten met ODS-klachten en IRP.
 
Bronnen (Boccasanta, 2011; Isbert, 2009; Renzi, 2011)

 
Double-stapling (PPH) STARR versus Countour Transtar

Laag GRADE

Er zijn aanwijzingen dat de Countour Transtar Stapler minder kans geeft op recidieven in
vergelijking met de PPH-STARR-methode bij patiënten met OD-klachten en IRP.
 
Bronnen (Boccasanta, 2011)

 
Double-stapling (PPH) STARR versus Countour Transtar

Zeer laag
GRADE

Er zijn aanwijzingen dat de CT en PPH STARR gelijke uitkomsten geven wat betreft kwaliteit
van leven na drie jaar bij patiënten met OD-klachten en IRP.
 
Bronnen (Boccasanta, 2011)

 
Double-stapling (PPH) STARR versus Countour Transtar

Zeer laag
GRADE

Er zijn aanwijzingen dat de CT en PPH STARR gelijke uitkomsten geven op pijn tijdens het
verblijf in het ziekenhuis bij patiënten met OD-klachten en IRP.
 
Bronnen (Boccasanta, 2011)

Samenvatt ing literatuur

Beschrijving studies
Laparoscopische, open en perineale benadering
In een retrospectieve cohortstudie vergelijkt Young (2015) 30-dagen morbiditeit tussen verschillende
operatietechnieken (laparoscopische rectopexie, laparoscopische resectie/rectopexie, open rectopexie, open
resectie/rectopexie, en perineale resectie) voor rectumprolaps bij 3254 patiënten (299 mannen; 9,2%). De
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exacte IRP en ERP was niet beschreven. Op baseline waren de behandelgroepen significant verschillend op een
aantal patiëntkarakteristieken: ASA-klasse, leeftijd, geslacht en comorbiditeit.
 
Transanale chirurgie (stapled transanal rectal resection (STARR) of Delorme)
Ohazuruike, 2014 vergelijkt in een prospectieve cohortstudie twee transanale chirurgische technieken bij 35
patiënten (6 man; 17%) met obstructief defecatiesyndroom. In de studie zijn 23 patiënten geopereerd met de
stapled transanal rectal resection (STARR) en twaalf patiënten met de interne Delorme procedure. Cleveland- en
Altomare ODS-scores zijn bij alle patiënten voor en na de operatie afgenomen. De toewijzing van de
behandeling (STARR of Internal Delorme) was afhankelijk van conditie van de patiënt. Dit heeft mogelijk geleid
tot bias (selectie bias).
 
Robot-geassisteerd versus laparoscopie
In de studie van Mäkelä-Kaikkonen, 2013 werden 20 patiënten met rectum prolaps of intussusceptie (geen
functionele klachten gespecificeerd) na een operatie met de Da Vinci robot-techniek (in 2011) gematcht met
retrospectieve data van patiënten die met de laparoscopische techniek geopereerd waren tussen 2008 en
2011. In de interventiegroep (Da Vinci Robot) waren zeven van de 20 patiënten met een IRP gediagnosticeerd, in
de controlegroep waren dit er zes van de 20. In de resultaten werd hier verder niet naar gestratificeerd.
Belangrijke uitkomstmaten waren postoperatieve complicaties en operatietijd.
 
STARR versus conservatieve behandeling
Lehur (2008) heeft in een multicenter RCT STARR (n=59) vergeleken met bekkenfysiotherapie (n=60) bij
vrouwen met het obstructief defecatie syndroom (ODS) en een IRP en/of rectocele. Van de vrouwen die
gerandomiseerd waren voor bekkenfysiotherapie, was na 12 maanden follow-up de helft beschikbaar.
 
Double-stapling (PPH) STARR versus Countour Transtar
In een RCT (Boccasanta, 2011) ondergingen 50 vrouwen een STARR (met dubbele PPH stapler) en 50 een
Countour Transtar (CT) ingreep in verband met IRP en een rectocele gecombineerd met ODS-klachten.
 
Renzi, 2011 heeft in een RCT STARR met 2 PPH staplers (n=31) en CT (n=32) met elkaar vergeleken bij
patiënten met ODS en IRP en/of rectocele.
 
In een cohortonderzoek van Isbert, 2009 ondergingen vrouwen een double-stapling (met PPH) STARR (n=68) of
CT (n=82) vanwege ODS in combinatie met IRP en/of een rectocele. De technieken werden 12 maanden
postoperatief met elkaar vergeleken.
 
Resultaten
Laparoscopische, open en perineale benadering
De 30-dagen morbiditeit in de retrospectieve cohortstudie van Young (2015) was onderzocht bij patiënten die
zijn geopereerd via een laparoscopische (n=729; 22%), open abdominale (n=966; 30%) of perineale benadering
(n=1559; 48%). Patiënten geopereerd met perineale resectie waren ouder (gemiddelde leeftijd=76 jaar) en
hadden een slechtere lichamelijke conditie (ASA-klasse=2,7) dan patiënten die zijn geopereerd met
laparoscopie (gemiddelde leeftijd=58 jaar; ASA=2,2) of via een open abdominale benadering (gemiddelde
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leeftijd=58 jaar; ASA=2,3) (echter, hier is de ASA-classificatie als continue schaal geanalyseerd, terwijl het een
ordinale schaal betreft). Alle groepen bestonden voornamelijk uit vrouwen, vooral in de groep behandeld met
perineale resectie.
 
De univariate analyse laat zien dat de 30-dagen morbiditeit van patiënten behandeld via een open benadering
(morbiditeit=16,7%) significant hoger ligt dan onder patiënten behandeld met een laparoscopische (9,6%) of
perineale benadering (9,8%; p<0,05). Ook de multivariate regressieanalyse laat zien dat de 30-dagen
morbiditeit na open benadering (open rectopexie en open resectie/rectopexie) significant hoger is dan
patiënten behandeld met een perineale benadering (OR: 1,89; 95% BI 1,19 tot 2,99; p<0,01). In deze
multivariate analyse is gecorrigeerd voorleeftijd, geslacht, functionele status, fysieke functioneren, ASA-score en
comorbiditeit) bleef dit resultaat overeind (p=0,03).
 
Tevens wordt er een subset analyse gedaan die de perineale benadering vergelijkt met de laparoscopische
resectie-rectopexie. Hierbij wordt aangetoond dat de abdominale benadering een significant langere
operatieduur heeft (187 versus 88 minuten, p<0,05) en de 30-dagen morbiditeit was significant hoger in de
laparoscopische resectierectopexie groep (14 % LRR versus 9,8 % PR, p=0,03). Opnameduur en mortaliteit was
niet significant verschillend.
 
In deze studie werd er geen vergelijking gemaakt tussen perineale benadering en laparoscopische ventrale
rectopexie.
 
Transanale chirurgie (stapled transanal rectal resection (STARR) of Delorme)
De studie van Ohazuruike (2014) vergelijkt twee technieken voor transanale chirurgie, de stapled transanal rectal
resection (STARR; n=23) en de interne Delorme techniek (n=12), bij 35 patiënten met obstructief defecatie
syndroom (ODS). Bij alle patiënten is pre- en postoperatief de Altomare ODS-score en de Cleveland score
(incontinentie en obstipatie) afgenomen. Patiënten waren niet random verdeeld over beide technieken, patiënten
met een vermoeden op een verhoogd risico op postoperatieve incontinentie zijn ingedeeld in de Delorme
behandelgroep. Hoewel de auteurs verwachtten dat beide groepen toch homogeen verdeeld zijn in leeftijd,
geslacht duur van de symptomen en preoperatieve ODS en incontinentie scores bleek dit niet het geval.
Patiënten die de Delorme procedure kregen toegewezen hadden minder functionele klachten (significant lagere
preoperatieve ODS-score) dan patiënten de STARR-procedure ondergingen.
 
De uitkomsten van de behandelingen verschilden niet tussen beide groepen, de symptomen zijn bij beide
groepen patiënten na de operatie verminderd. De Cleveland-score is in de STARR-behandelgroep gedaald van
17,0 preoperatief naar 4,7 postoperatief en in de Delorme-behandelgroep van 15,3 preoperatief naar 3,3
postoperatief. De Altomare ODS-score is in de STARR-groep gedaald van 18,2 preoperatief naar 5,5
postoperatief en in de Delormegroep van 16,5 preoperatief naar 5,3 postoperatief. Er werden in deze studie
geen vragenlijsten afgenomen voor fecale incontinentie.
 
Patiënten in beide groepen ervoeren evenveel postoperatieve pijn. Er is geen verschil gevonden tussen beide
technieken in postoperatieve pijn gemeten met een VAS na één, drie en zes maanden. De operatieduur van de
STARR-operatie was korter (28 minuten) dan bij de Delorme-procedure (56 minuten; p=0,0001).
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Robot-geassisteerd versus laparoscopie
In de studie van Mäkelä-Kaikkonen (2013) waren er in de robot-geassisteerde-groep twee patiënten met
complicaties en in de laparoscopie-groep één patiënt (p=1,0), dit verschilde niet significant van elkaar. De
operatietijd duurde 159 minuten in de robot-groep en 153 minuten in de laparoscopie groep (p=0,45). De
groepen hadden gelijke baseline-waarden op leeftijd, geslacht, ASA-score en BMI. De robot-geassisteerde
techniek was veilig maar gaf geen betere of slechtere uitkomsten dan de laparoscopie -techniek. Wel is de
robot-techniek duurder dan de laparoscopie-techniek.
 
STARR versus conservatieve behandeling
In de studie van Lehur (2008) hadden acht (15%) van de vrouwen in de STARR-groep en één (2%) in de
bekkenfysiotherapie groep een complicatie. ODS-scores verbeterden in beide groepen significant, maar
succesvolle behandeling (gedefinieerd als een verbetering in klachten van meer dan 50%) werd significant vaker
gezien in de STARR-groep ten opzichte van de bekkenfysiotherapiegroep (81,5% versus 33,3%, p<0,0001).
Beide groepen hadden een significant lagere score op de Patient-Assessment of Consitpation Quality of life: de
gemiddelde totaalscore in de STARR-groep nam af van 63,9 (SD 18,5) naar 27,9 (SD 25,1) na 12 maanden,
p<0,0001. In de fysiotherapiegroep was dit: 55,9 (SD 22) naar 44,8 (SD 23,7) met een p-waarde van 0,002. De
resultaten werden alleen geanalyseerd met beschikbare data; door de hoge loss-to-follow-up (50% van 60
mensen in de fysiotherapie groep) is vertekening van de resultaten waarschijnlijk.
 
Double-stapling (PPH) STARR versus Countour Transtar (CT)
In de studie van Boccasante (2011) had 12% in de STARR en 0% in de CT-groep een recidief van de prolaps
(p=0,035). De gemiddelde pijnscores (VAS) tijdens verblijf in het ziekenhuis was 3,3 (SD 0,6) in de Transtargroep
en 3,5 (SD 0,6) in de STARR-groep (p=0,07). Postoperatieve complicaties waren vergelijkbaar (STARR 4%
versus CT 2%) na een follow-up van drie jaar. Er waren nauwelijks verschillen in klachten reductie. Echter, in de
STARR-groep werden postoperatief klachten beschreven van fecale drang (fecale urgency) in 34% van de
gevallen versus 14% in de CT-groep (p=0,035), maar deze klachten verdwenen bij alle patiënten op één na. De
kosten van de CT waren hoger met een gemiddelde van 2998 euro versus 2410 euro per patiënt (Italiaanse
gezondheidszorg, operaties uitgevoerd in 2006). In beide groepen was de verbeterde de kwaliteit van leven
gemeten met de SF-36 scorelijst ten opzichte van voor de operatie (p=0,01), maar er was geen verschil tussen
de groepen.
 
In de studie van Renzi (2011) waren er geen verschillen in obstipatie en continentiescores na een follow-up van
twaalf maanden. Na 24 maanden follow-up waren de functionele uitkomsten van de STARR-groep verslechterd
ten opzichte van de CT-groep. Postoperatieve complicaties waren gelijk.
 
In de studie van Isbert (2009) waren de postoperatieve complicaties niet verschillend (PPH: 8% (n=5); CT: 7%
(n=6)). Beide ingrepen lieten een verbetering zien in obstipatie scores. De Cleveland Constipation score (0 tot
31) score ging na de STARR van 15,5 naar 8,25 en na de CT van 15,7 naar 8,0. Deze verschillen waren niet
significant. De Cleveland clinic score of incontinence (0-20) liet geen relevante of significante verbetering zien bij
de follow-up: in de PPH-groep was dit 4,19 preoperatief en 3,82 na twaalf maanden; in de CT-groep 3,99
preoperatief en 4,04 na twaalf maanden.
 
Bewijskracht van de literatuur
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Laparoscopische, open en perineale benadering
De bewijskracht voor 30-dagen morbiditeit is gestart op laag, vanwege de observationele studieopzet van de
geïncludeerde studie. Vervolgens is de bewijskracht niet verder verlaagd omdat de gegevens multivariate zijn
geanalyseerd, er een hoge power was en een klinische relevant verschil is aangetoond.
 
Transanale chirurgie (stapled transanal rectal resection (STARR) of Delorme)
De bewijskracht voor alle uitkomstmaten is gestart op laag, vanwege de observationele studieopzet van de
geïncludeerde studie. Vervolgens is de bewijskracht verlaagd tot zeer lage bewijskracht gezien beperkingen in
de onderzoeksopzet (selectie bias waarvoor niet is gecorrigeerd in een multivariate analyse) en het zeer kleine
studie aantal (n=35).
 
Robot-geassisteerd versus laparoscopie
De bewijskracht voor alle uitkomstmaten is gestart op laag, vanwege de observationele studieopzet van de
geïncludeerde studie. Vervolgens is de bewijskracht verlaagd tot zeer lage bewijskracht gezien beperkingen in
de onderzoeksopzet (selectie bias waarvoor niet is gecorrigeerd in een multivariate analyse; interventiegroep
bevat data uit een ander tijdsinterval dan de controlegroep) en het kleine studieaantal (n=40). Bovendien
bestond de onderzoeksgroep uit een mix van IRP en ERP (6 van de 20 patiënten was gediagnosticeerd met IRP
in controlegroep en 7 van de 20 patiënten was gediagnosticeerd met IRP in de interventiegroep) (indirect
bewijs).
 
STARR versus conservatieve behandeling
De bewijskracht voor alle uitkomstmaten is gestart op hoog, omdat de geïncludeerde studie een RCT betrof.
Vervolgens is de bewijskracht met drie niveaus verlaagd tot zeer lage bewijskracht gezien de beperkingen in de
studie-opzet (hoge loss to follow up (50% in de conservatieve behandelgroep) en het volgen van een per
protocol-analyse in plaats van een intention-to-treat analyse) en imprecisie.
 
Double-stapling (PPH) STARR versus Countour Transtar
De bewijskracht voor de uitkomstmaten complicaties en functionele uitkomsten is gestart op hoog vanwege de
twee geïncludeerde RCTs. Vervolgens is de bewijskracht met twee niveaus verlaagd naar lage bewijskracht,
gezien de beperkingen in onderzoeksopzet en imprecisie.
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaten pijn en kwaliteit van leven is gestart op hoog omdat de studie een RCT
betrof. Vervolgens is de bewijskracht met drie niveaus verlaagd naar zeer lage bewijskracht vanwege imprecisie
(geen significante resultaten) en gezien de beperkingen in onderzoeksopzet.
 
De bewijskracht voor de uitkomstmaten recidief is gestart op hoog omdat de studie een RCT betrof.
Vervolgens is de bewijskracht met twee niveaus verlaagd naar lage bewijskracht vanwege imprecisie en gezien
de beperkingen in onderzoeksopzet.

Zoeken en selecteren

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de
volgende wetenschappelijke vraagstelling:
Wat zijn de (on)gunstige effecten van verschillende operatieve benaderingen ter behandeling van interne rectum
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prolaps?
 
P patiënten met functionele klachten en interne rectumprolaps;
I alle operatieve mogelijkheden (eventueel met preoperatieve conservatieve behandeling);
Transabdominaal:
Benadering: Laparoscopische versus open versus robotchirurgie;
Technieken (Resectie rectopexie (met of zonder mat), Rectopexie (Lap recto(vagino)pexie, Sutured rectopexie,
Wells technique, Ripstein, Orr-Logue, overage).
Transanaal/ transperineaal:
Technieken (STARR (double-stapling PPH), Transtar contour stapler, Transanale mucosectomie volgens
Delormes, overige).
O functionele uitkomsten, pijn/dyspareunia, recidief van de prolaps en complicaties inclusief infecties en/of
erosie van de mesh, kwaliteit van leven
 
Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte complicaties en recidief een voor de besluitvorming kritieke uitkomstmaten; en functionele
uitkomsten, pijn/dyspareunia en kwaliteit van leven een voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaten.
 
Zoeken en selecteren (Methode)
Voor de modules Chirurgie bij interne rectumprolaps en Chirurgie bij externe rectumprolaps is gebruik gemaakt
van de literatuur review uit de module 4.5 Chirurgische behandeling van een rectumprolaps van de richtlijn
Prolaps (Richtlijn Prolaps NVOG, 2014). De search van deze module is geüpdatet, de zoekopdracht is herhaald
in de databases Medline (OVID) en Embase voor de periode mei 2013 tot en met 20 juli 2015. Er is met
relevante zoektermen gezocht naar gerandomiseerde en niet-gerandomiseerde gecontroleerde studies naar
chirurgie bij interne rectumprolaps. De zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording.
In de richtlijn Prolaps zijn vier gecontroleerde studies naar chirurgie bij interne rectumprolaps geïncludeerd; vier
niet-gecontroleerde studies uit de richtlijn Prolaps zijn niet meegenomen in deze module (zie exclusietabel). De
update van de zoekactie voor deze richtlijnmodule leverde 60 treffers op. Studies werden geselecteerd op
grond van de volgende selectiecriteria: vergelijkend onderzoek, een studiepopulatie van tenminste 20
deelnemers van volwassen leeftijd met gediagnosticeerde interne rectum prolaps. Niet vergelijkend onderzoek,
of dierstudies zijn geëxcludeerd. Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie zes studies
voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens drie studies geëxcludeerd (zie
exclusietabel), en drie studies definitief geselecteerd. Vier studies uit de richtlijn prolaps voldeden aan de
inclusiecriteria van deze module en geïncludeerd. In totaal zijn in deze module zeven studies geïncludeerd ter
onderbouwing van de uitgangsvraag.
 
(Resultaten)
Zeven onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. Dit waren zes primaire studies en een systematische
review. De review (Ramage, 2015) beschreef vijf individuele studies. Drie van de vijf studies betreffen externe
rectum prolaps, één studie is niet van toepassing omdat het niet over interne of externe rectum prolaps gaat.
De enige studie die wel over IRP gaat is daarom niet als systematisch review, maar apart in de evidence tabel
opgenomen (Mäkelä-Kaikkonen, 2013). De evidence-tabellen hiervan en beoordeling van individuele
studiekwaliteit kunt u onder het tabblad Onderbouwing vinden.
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Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 01-07-2017
Laatst geautoriseerd : 01-07-2017

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Behandeling externe rectumprolaps

Uitgangsvraag

Wat is de optimale chirurgische behandeling van externe rectumprolaps?

Aanbeveling

Behandel een externe rectum prolaps bij voorkeur met een laparoscopische ventrale rectopexie.
 
Behandel patiënten waarbij transabdominale benadering gecontra-indiceerd is, met een perineale benadering.
Bij Delorme’s procedure wordt een combinatie met levatorplastiek geadviseerd. Overweeg bij een Altemeier
een combinatie met levatorplastiek.

Overwegingen

De literatuuranalyse om deze uitgangsvraag te beantwoorden heeft zich gericht op gecontroleerde
(gerandomiseerde) onderzoeken.
 
Echter bleek gedurende de zoektocht naar geschikt bewijs dat er weinig kwalitatief goed vergelijkend onderzoek
beschikbaar was. Tevens waren de vergelijkende groepen vaak inhomogeen. Zo is binnen de abdominale groep
de laparotomische en laparoscopische vaak door elkaar geïncludeerd. En ook werden verschillende
operatietechnieken door elkaar gebruikt. Tevens was het onderscheid tussen ERP en IRP ook niet altijd duidelijk.
 
Of de robot geassisteerde ingreep de voorkeur geniet boven de laparoscopische ingreep is onderzocht in een
meta-analyse door Ramage (Ramage, 2015). Drie van de vijf geïncludeerde onderzoeken deden onderzoek naar
externe rectum prolaps. Hieruit kon geconcludeerd worden dat er geen significant verschil is in functionele
uitkomst, complicaties en aantal recidieven. Dit vraagstuk zou in een grotere trial onderzocht moeten worden
met als aanvulling een kostenbatenanalyse, daar waar de robot hogere kosten met zich meebrengt. De
werkgroep rectumprolaps adviseert dat het centrum zelf mag beslissen of de laparoscopische rectopexie al dan
niet met de robot plaats vindt mits er voldoende expertise aanwezig is.
 
Tot op heden wordt de perineale benadering verkozen boven een abdominale benadering bij patiënten met een
hoge comorbiditeit. Gedateerde onderzoeken tonen namelijk aan dat een abdominale benadering een hoger
complicatierisico geeft in vergelijking met een perineale benadering. Echter wordt hier vergeleken met open
abdominale chirurgie. De ontwikkeling in minimaal invasieve abdominale chirurgie heeft de ingreep veiliger
gemaakt voor patiënten met een hoge comorbiditeit. Zodoende wordt eerdergenoemde stelling langzaamaan
in twijfel getrokken. Senapati is de enige gerandomiseerde studie die de perineale benadering heeft vergeleken
met een laparoscopische abdominale benadering, echter er worden ook open abdominale benaderingen
geïncludeerd zonder dat er onderscheid tussen beiden wordt gemaakt. De uitkomst is dat er geen significant
verschil kan worden aangetoond tussen beide groepen op het gebied van zowel complicaties, recidieven als
functionele uitkomst. De aantallen zijn bij deze studie wel erg klein (25 versus 19) (Senapati, 2013). Oudere
kwalitatief mindere onderzoeken tonen echter wel een significant hogere recidiefkans aan bij de perineale
benadering (Kim, 1999; Maramin, 2010). De werkgroep heeft consensus bereikt dat een abdominale
benadering de voorkeur geniet en dat een perineale benadering enkel de voorkeur heeft bij patiënten waarbij
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een abdominale chirurgie is gecontra-indiceerd. Hierbij moet gedacht worden aan patiënten waarbij algehele
anesthesie te grote risico’s met zich meebrengt in verband met ernstige cardiale of pulmonale comorbiditeit
en/of bij patiënten waarbij de buik ontoegankelijk zou zijn. Bijvoorbeeld wanneer de patiënt multipele
abdominale ingrepen heeft ondergaan of een ernstige peritonitis heeft doormaakt met uitgebreide adhesies als
gevolg.
 
Uit de enige geïncludeerde gerandomiseerde studie die de vraag onderzoekt of rectopexie moet worden
toegevoegd aan de mobilisatie van het rectum blijkt het bewijs duidelijk dat het toevoegen van een rectopexie,
open of laparoscopisch, de kans op een recidief (1,5 versus 8,6%) vermindert (Karas, 2011). De werkgroep is
van mening dat bij patiënten met een ERP een rectopexie te prefereren is boven mobilisatie van het rectum
alleen.
 
De vraag of een resectie-rectopexie beter is dan een ventrale mesh rectopexie is een lastig vraagstuk en nooit
gerandomiseerd uitgezocht. Aan de ene kant is bewezen dat een resectie-rectopexie een betere uitkomst heeft
op ODS-klachten, maar tegelijkertijd een grotere kans heeft op ernstige complicaties, omdat er een naad wordt
aangelegd. Senapati heeft in een klein gerandomiseerde groep de resectiegroep vergeleken met een suture
rectopexie. Hieruit komt geen significant verschil in recidieven. Wel geeft de resectiegroep significant minder
postoperatieve obstipatieklachten dan de suturerectopexie, wat hypothetisch te verklaren is, omdat bij de
suturerectopexie een knik in het overtollige colon blijft, die bij de resectierectopexie gereseceerd wordt.
Daartegenover bevestigt Senepati een hoger complicatiepercentage in de resectiegroep, maar deze is niet
significant (Senapati, 2013). Dit vraagstuk zou in grotere gerandomiseerde trials uitgezocht moeten worden,
waarbij gezien de huidige praktijk de LRR vergeleken moet worden met de LVR.
 
De werkgroep adviseert een laparoscopische ventrale rectopexie (LVR) als eerste keus voor behandeling van een
externe rectum prolaps.
 
De twee meest gebruikte perineale benaderingen zijn Altemeier’s en Delorme’s. Senapati is de enige studie die
deze twee ingrepen gerandomiseerd heeft vergeleken, waarbij er geen significant verschil in functionele
uitkomst, aantal recidieven en complicaties werd aangetoond (Senapati, 2013). Wel wordt geadviseerd om een
Delorme’s te combineren met een levatorplastiek, omdat bewezen is dat dit significant minder recidieven geeft
(Youssef, 2013; Voor de Altemeierprocedure is dit vraagstuk enkel retrospectief uitgezocht. Uit deze studie kan
geconcludeerd worden dat ook hier een levatorplastiek significant minder recidieven geeft (Chun, 2004). Echter
in verband met laag kwalitatief onderzoek is deze studie niet geïncludeerd voor deze richtlijn. De werkgroep
adviseert op het moment wanneer een perineale benadering is aangewezen, te kiezen tussen de Altemeier’s of
Delorme’s procedure. Welke procedure is de voorkeur van de chirurg. Wanneer er wordt gekozen voor de
Delorme’s, adviseert de werkgroep deze te combineren met een levatorplastiek. Over de toevoeging van een
levatorplastiek bij een Altemeiere kan de werkgroep geen uitspraak doen en wordt overgelaten een de lokale
expertise.

Inleiding
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Voor de externe rectum prolaps (ERP) wordt onderscheid gemaakt in perineale technieken, de Delorme- en
Altemeier procedure, en abdominale technieken, verdeeld in de rectopexie met of zonder resectie van het
rectosigmoïd.
 
Voor de perineale benadering worden twee technieken beschreven, namelijk de Delorme- en Altemeier
procedure. Bij de operatie volgens Delorme wordt de prolaberende mucosa gestript en de spierlagen van de
prolaps geplisseerd (Youssef, 2013). Bij de techniek volgens Altemeier wordt de gehele prolaps full-thickness
gereseceerd vanuit de perineale benadering (Ris, 2012).
 
Traditioneel wordt perineale chirurgie vooral voorbehouden aan (oudere) patiënten met een hoge comorbiditeit
aangezien deze procedure geen abdominale benadering behoeft en vaak met behulp van locoregionale
anesthesie kan worden uitgevoerd. Dit zou daarmee een lager perioperatief morbiditeitsrisico, minder pijn, en
een kortere opnameduur hebben. Echter heeft de ontwikkeling in minimaal invasieve abdominale chirurgie de
voorkeur voor perineale behandeling voor ouderen in twijfel getrokken (Young, 2015).
 
De abdominale benadering kan verdeeld worden in open, laparoscopisch of robot-geassisteerd. Heden ten
dage gaat de voorkeur niet meer uit naar een open benadering, omdat uit de literatuur zou blijken dat dit een
significant hoger complicatierisico, hogere kosten, langere opnameduur en een verschil in cosmetisch effect met
zich mee zou brengen en geen voordeel biedt op de functionele uitkomst of recidiefkans (Richtlijn Prolaps,
NVOG).
 
De abdominale techniek kan worden verdeeld in de rectopexie met of zonder resectie van het rectosigmoïd.
Binnen de rectopexie zijn vele verschillende technieken beschreven. In Nederland wordt de ventrale rectopexie
zoals beschreven door D'Hoore het meest toegepast (D'Hoore, 2006). Hierbij wordt alleen de ventrale zijde van
het rectum gemobiliseerd en blijven de zenuwen welke van lateraal komen gespaard. De hypothese is dat dit tot
minder postoperatieve functionele problemen leidt zoals obstipatie. Het lijkt erop dat dit tot minder
postoperatieve obstipatieklachten leidt.
 
De meest gebruikte abdominale technieken zijn LVR en laparoscopische resectie rectopexie (LRR). Bij beide
technieken wordt het rectum alleen ventraal gemobiliseerd wat inhoudt dat de autonome zenuwen aan de
laterale zijde worden gespaard. Bij de LVR wordt het ventrale rectum met een mat aan het promotorium
bevestigd (D’Hoore, 2006). Bij de LRR wordt het rectosigmoïd gereseceerd en vervolgens wordt het rectum met
hechtingen (suture rectopexie) aan het sacrum gefixeerd (Stevenson, 1998). Met het reseceren van het
rectosigmoïd wordt de knik in het distale colon opgeheven. De theorie is dat dit tot minder postoperatieve
obstipatie leidt (Cadeddu, 2012). Daartegenover staat het aanleggen van een anastomose met alle risico's van
dien. Vanwege het risico op naadlekkage wordt geen mat gebruikt bij de LRR. Hoewel meer dan 100
verschillende technieken voor behandeling van RP zijn beschreven bestaan er weinig tot geen goede
vergelijkende studies. Bewijs is veelal gebaseerd op losse series waarin een enkele techniek wordt beschreven.
Hierdoor beperkt de werkgroep richtlijn rectumprolaps zich tot het beschrijven van deze series in de
overwegingen. In deze module worden alleen de operaties beschreven die heden ten dage vaak worden
uitgevoerd en beschreven.

Conclusies
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Delorme versus Delorme met Levatorplastiek

Laag GRADE

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat residuele fecale incontinentie vaker voorkomt in de
Delorme met Levatorplastiek.
 
Bronnen (Youssef, 2013)

 
Delorme versus Delorme met Levatorplastiek

Laag GRADE

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in obstipatie-klachten tussen de twee
benaderingen.
 
Bronnen (Youssef, 2013)

 
Delorme versus Delorme met Levatorplastiek

Laag GRADE
Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat de maximum rest- en druk lager is in de Delorme groep.
 
Bronnen (Youssef, 2013)

 
Delorme versus Delorme met Levatorplastiek

Laag GRADE

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat de postoperatieve rectale sensatie lager is in de Delorme
met Levatorplastiekgroep.
 
Bronnen (Youssef, 2013)

 
Delorme versus Delorme met Levatorplastiek

Laag GRADE

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat de postoperatieve patiënt-tevredenheid hoger is in de
Delorme-groep.
 
Bronnen (Youssef, 2013)

 
Delorme versus Altemeier

Laag GRADE

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschillen zijn in de functionele uitkomsten
incontinentie en darmfunctie tussen de Delorme en Altemeier technieken.
 
Bronnen (Senapati, 2013)

 
Delorme versus Altemeier

Laag GRADE

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in het aantal recidieven van de prolaps
tussen de Delorme en Altemeier technieken.
 
Bronnen (Senapati, 2013)
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Behoud versus klieven van de laterale ligamenten van het rectum bij een laparotomische rectopexie

Zeer laag
GRADE

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat functionele uitkomsten in beide groepen dezelfde
resultaten geven.
 
Bronnen (Speakman 1991; Selvaggi 1993; Mollen 2000))

 
Laparoscopische versus open procedure

Zeer laag
GRADE

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat de laparoscopische procedure minder complicaties geeft
ten opzichte van de open procedure
 
Bronnen (Tou, 2015 (specifieke studie: Solomon, 2002))

 
Laparoscopische versus open procedure

Zeer laag
GRADE

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat de laparoscopische procedure gelijke functionele
uitkomsten geeft in vergelijking met de open procedure.
 
Bronnen (Tou, 2015 (specifieke studie: Solomon, 2002; Boccansanta, 1998))

 
Laparoscopische versus open procedure

Zeer laag
GRADE

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat de laparoscopische procedure gelijke uitkomsten geeft
wat betreft recidief in vergelijking met de open procedure.
 
Bronnen (Tou, 2015 (specifieke studie: Solomon, 2002; Boccansanta, 1998))

 
Perineale versus abdominale benadering

Zeer laag
GRADE

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschillen zijn in recidief, complicaties en
functionele uitkomsten tussen de twee benaderingen.
 
Bronnen (Deen, 1994; Senepati, 2013)

 
Resectie versus geen resectie rectopexie

Zeer laag
GRADE

Er zijn zeer voorzichtige aanwijzingen dat de functionele uitkomsten en complicaties gelijke
uitkomsten geeft voor beide technieken.
 
Bronnen (Senepati, 2013; Lukkonen, 1992; McKee, 1992)

 
Rectopexie versus geen rectopexie

Laag
GRADE

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat rectopexie gelijke uitkomsten geeft wat betreft
complicaties in vergelijking met geen rectopexie.
 
Bronnen (Senapati, 2013)
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Rectopexie versus geen rectopexie

Matig GRADE

Er zijn aanwijzingen dat rectopexie leidt tot minder recidieven van rectum prolaps vergeleken
met alleen rectale mobilisatie (geen rectopexie).
 
Bronnen (Karas, 2011)

 
Laparoscopisch versus robot geassisteerd

Laag
GRADE

Er zijn geen verschillen in de functionele uitkomst incontinentie tussen de laparoscopische en
robot-geassisteerde technieken.
 
Bronnen (De Hoog, 2009; Mehmood, 2014)

 
Laparoscopisch versus robot geassisteerd

Laag
GRADE

Er zijn geen verschillen in het aantal recidieven van de prolaps tussen de laparoscopische en
robot-geassisteerde technieken.
 
Bronnen (De Hoog, 2009; Mehmood, 2014)

 
Laparoscopisch versus robot geassisteerd

Laag
GRADE

Er zijn geen verschillen in het aantal postoperatieve complicaties tussen de laparoscopische
en robot-geassisteerde technieken.
 
Bronnen (Mehmood, 2014)

Samenvatt ing literatuur

Beschrijving studies
Twee systematische reviews onderzochten het effect van verschillende chirurgische interventies voor RP bij
volwassenen.
 
In de review van Tou (2015) werden enkel prospectieve gerandomiseerde trials geïncludeerd die de effecten van
verschillende chirurgische technieken onderzochten voor de behandeling van een externe rectum prolaps. De
zoekstrategie werd in februari 2015 uitgevoerd. De geïncludeerde studies hadden betrekking op vijf
verschillende chirurgische technieken voor behandeling van externe rectumprolaps, namelijk: Thiers procedure,
perineale resectie, transabdominale rectopexie, transabdominale resectie, en transabdominale mobilisatie van
het rectum.
 
Uiteindelijk werden er vijftien (quasi-) gerandomiseerde gecontroleerde trials in de review geïncludeerd, met in
totaal 1.007 patiënten. De vier primaire uitkomstmaten waren: het aantal patiënten met een recidief rectum
prolaps, het aantal patiënten met een residuele mucosale prolaps, het aantal patiënten met fecale incontinentie
en het aantal patiënten met obstipatie. De heterogeniteit aan interventies en uitkomsten in de studies maakt het
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moeilijk om zij met elkaar te vergelijken. In deze trials werden negen verschillende vergelijkingen tussen
interventies gemaakt. De vergelijkingen uit de richtlijn prolaps (Richtlijn Prolaps NVOG, 2014) werden als
uitgangspunt genomen en geüpdatet met de nieuwe informatie uit Tou (2015).
 
Voor de literatuuranalyse werden de volgende vergelijkingen meegenomen:

vergelijkingen van twee perineale benaderingen: Delorme’s procedure (Youssef, 2013) en Altemeiers’s
procedure (Senapati, 2013);
behoud versus klieven van de laterale ligamenten van het rectum bij een laparotomische rectopexie
(Speakman 1991; Selvaggi 1993; Mollen 2000);
laparoscopsich versus open procedure (Boccasanta, 1998 en Solomon, 2002);
abdominale versus perineale benadering (Deen, 1994; Senapati, 2013);
resectie versus geen resectie rectopexie (Lukkonen, 1992; McKee, 1992; Senapati, 2013);
rectopexie versus geen rectopexie (Karas, 2011);
laparoscopisch versus robot geassisteerd (Mehmood, 2014; de Hoog 2009; Heemskerk, 2007).

 
In de review van Ramage (2015) werd gezocht naar studies die een vergelijking maakten tussen robot
geassisteerde ventrale rectopexie en niet-robot geassisteerde laparoscopische ventrale rectopexie bij patiënten
met een rectum prolaps. De zoekstrategie werd in mei 2014 uitgevoerd. In totaal zijn in deze review vijf studies
geïncludeerd, waarvan er één gerandomiseerd was, drie niet-gerandomiseerd en één een retrospectieve
cohortstudie betrof. In totaal beschreven deze vijf studies gezamenlijk 244 patiënten. De belangrijkste
uitkomstmaten waren: Intra-operatieve tijd, conversie naar open rectopexie, aantal complicaties (intra-operatief
en postoperatief), opnameduur, recidief, postoperatieve Cleveland-score.
 
Perineale benaderingen
Delorme versus Delorme met Levatorplastiek (Tou, 2015)
Eén studie in de review van Tou, 2015, beschreef deze vergelijking (Youssef, 2013). In deze studie werden 41
patiënten gerandomiseerd naar de Delorme met Levatorplastiek en 41 patiënten naar de Delorme techniek.
 
Delorme versus Altemeier (Tou, 2015)
In de review van Tou (2015) werd één studie geïncludeerd (Senapati, 2013). In de studie van Senapati (2013)
werden drie vergelijkingen gemaakt, één daarvan was de vergelijking tussen de Altemeier’s of Delorme’s
procedure. Patiënten (n=293) werden volgens een gerandomiseerde procedure verdeeld tussen abdominale of
perineale chirurgie. Daarna werden de patiënten uit de perineale chirurgie groep nogmaals gerandomiseerd
ofwel volgens de voorkeur van de chirurg ingedeeld tussen Altemeier’s (n=106) en Delorme’s (n=107).
 
Behoud versus klieven van de laterale ligamenten van het rectum bij een laparotomische rectopexie (Tou, 2015)
Drie kleine studies (Speakman 1991; Selvaggi 1993; Mollen 2000) vergeleken de effecten van klieven versus
behoud van de ligamenten. Eén van de drie studies was alleen als abstract beschikbaar (Selvaggi, 1993).
Daarom zijn de uitkomsten gebaseerd op twee studies (Speakman 1991, Mollen 2000), waarbij er 21 patiënten
in de conservatieve groep zaten en 23 in de groep waarbij de ligamenten werden gekliefd.
 
Laparoscopische versus open procedure (Tou, 2015)
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Twee kleine studies (Boccasanta, 1998; Solomon, 2002) beschreven deze vergelijking. In totaal werden 28
patiënten met de laparoscopische techniek behandeld en 32 volgens open benadering.
 
Perineale versus abdnominale benadering (Tou, 2015)
Twee kleine studies (Deen, 1994; Senepati, 2013) beschreven de vergelijking tussen de abdominale benadering
(totaal van de twee studies: n=29) en de perineale benadering (totaal van de twee studies: n=35). De
gerandomiseerde trial van Senepati (2013) is de enige die dit onderzocht heeft. Hierbij werden 44 patiënten
gerandomiseerd naar abdominale en perineale benadering. Echter wordt er bij het includeren van de
abdominale ingrepen geen onderscheid gemaakt tussen open en laparoscopische benadering.
 
Resectie versus geen resectie rectopexie (Tou, 2015)
In de gerandomiseerde trial van Senapati (2013) werden drie vergelijkingen gemaakt, één daarvan was de
vergelijking tussen suture rectopexie en resectie rectopexie. Patiënten (n=293) werden volgens een
gerandomiseerde procedure verdeeld tussen abdominale of perineale chirurgie. Patiënten gerandomiseerd naar
de groep abdominale chirurgie werden vervolgens tussen suture rectopexie (n=38) en resectie rectopexie (n=40)
ingedeeld, deels door middel van een nieuwe randomisatie en deels op grond van de voorkeur van de chirurg.
 
In de studie van Lukkonen (1992) (n=30) werd suture resectie rectopexie vergeleken met mesh rectopexie. In de
studie van McKee (1992) (n=18): werd in de één groep suture resectie rectopecie uitgevoerd en in de andere
groep suture rectopexie.
 
Rectopexie versus geen rectopexie (Tou, 2015)
In de review van Tou (2015) werd één studie geïncludeerd die betrekking heeft op deze vergelijking (Karas,
2011). In deze multicenter RCT voor patiënten met een ERP werd het rectum bij beide groepen gemobiliseerd
tot aan de levator ani. Vervolgens werd bij een van de twee groepen een mesh dan wel suture rectopexie
(n=136, 45 laparoscopisch, 91 open) uitgevoerd en vergeleken met een groep (n=116, 48 laparoscopisch, 68
open) waarbij het bleef bij mobilisatie. In hoeverre het rectum verder werd gemobiliseerd (ook posterior of 360°)
werd ter plekke door de chirurg bepaald. Echter werd ook hier geen onderscheid gemaakt tussen open en
laparoscopische abdominale procedure. Patiënten met preoperatie obstipatie, ondergingen bijkomend een
rectosigmoïd resectie. In de geen rectopexie werd in bijna 59% van de gevallen het rectosigmoïd gereseceerd,
in de rectopexiegroep was dit 18.3%.
 
Laparoscopisch versus robot geassisteerd (Ramage, 2015)
In de review van Ramage (2015) werd een vergelijking gemaakt tussen robot-geassisteerde ventrale rectopexie
en niet-robot geassisteerde laparoscopische ventrale rectopexie. Er werden vijf studies geïncludeerd met in
totaal 244 patiënten. In de review werd van vijf studies uitgegaan, maar omdat drie van de studies specifiek
externe rectum prolaps betrof, zijn alleen de resultaten deze drie studies hier beschreven. In alle studies werd de
D’Hoore techniek toegepast om de mat te fixeren. Drie studies vergeleken de laparoscopische rectopexie met
de robotgeassisteerde rectopexie voor de behandeling van externe rectumprolaps (Mehmood, 2014; De Hoog,
2009; Heemskerk, 2007). Deze studies omvatten in totaal 119 patiënten, waarvan 63 in de laparoscopische
groep en 56 in de robot-geassisteerde groep. Van deze drie studies zijn voor deze uitgangsvraag de resultaten,
indien mogelijk, gepoold.
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Resultaten
Altemeier versus Altemeier met Levatorplastiek
Deze uitgangsvraag is niet met literatuur te onderbouwen, omdat er geen vergelijkende studies zijn
gepubliceerd die dit vraagstuk heeft onderzocht en voldoen aan de bovengenoemde inclusiecriteria.
 
Delorme versus Delorme met Levatorplastiek (Tou, 2015)
De belangrijke resultaten worden beschreven, voor details kunt u de evidence tabel raadplegen.
 
Er waren geen significante verschillen tussen de twee technieken wat betreft recidief van de prolaps en
complicaties.
 
Functionele uitkomsten
Residuele faecale incontinentie kwam vaker voor in de groep van Delorme met levatorplastiek (OR 0,07; 95%BI
van 0,01 tot 0,56, n=82). Obstipatie verschilde niet tussen de technieken. Postoperatieve maximum rustdruk en
persdruk waren beide significant lager in de Delormegroep (gemiddeld verschil 8,6; 95%BI van 6,41 tot 10,79
respectievelijk -10,20; 95%BI van 3,96 tot 8,64, n=82). De postoperatieve rectale sensatie was significant lager
in de Delorme met levatorplastiek (gemiddeld verschil -10,20; 95%BI van -13,26 tot -7,14, n=82).
 
Patiënt tevredenheidsscore na de operatie
Patiënten in de Delormegroep scoorden significant hoger op postoperatieve patiënt-tevredenheid ten opzichte
van Delorme met levatorplastiek (gemiddeld verschil 1,5; 95%BI van 1,02 tot 1,98, n=82).
 
Delorme versus Altemeier (Tou, 2015)
De vergelijking tussen de Delorme en de Altemeier procedure werd in één studie gevonden (Senapati, 2013).
Geen van de gerapporteerde uitkomsten (recidief, incontinentie score, darmfunctie, kwaliteit van leven) gaven
een significant verschil tussen de twee technieken. Pijn/dyspareunia en complicaties werden niet als
uitkomstmaten meegenomen in de studie van Senapati. De gedetailleerde uitkomsten kunt u terugvinden in de
evidence tabellen.
 
Behoud versus klieven van de laterale ligamenten van het rectum bij een laparotomische rectopexie (Tou, 2015)
In de groep waarbij de laterale ligamenten behouden werden, waren minder patiënten met obstipatieklachten na
de operatie (OR 0,32; 95%BI van 0.08 tot 1,23, heterogeniteit (I ) van 59%, n=44) maar dit verschil was niet
significant. Wel werden in de groep waar de ligamenten werden gekliefd minder recidieven gezien. (OR (fixed)
15,35 met een95% BI van 0,73 tot 321,58). Echter was ook dit verschil niet significant.
 
De overige uitkomsten werden alleen in één van beide studies beschreven. De defecatie frequentie was lager in
de groep waarbij de ligamenten werden behouden (gemiddeld verschil -1; 95%BI van -1,39 tot -0,61, n=18). De
verschillen tussen de behandelingen voor obstipatie score, anale druk en postoperatieve complicaties waren niet
significant. Voor specifieke uitkomsten kunt u de evidence tabel raadplegen.
 
Laparoscopische versus open procedure (Tou, 2015)

2
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De uitkomsten werden alleen in één van beide studies beschreven. Geen van de recidief of functionele
uitkomsten gaven een significant verschil. Complicaties kwamen significant minder vaak voor in de
laparoscopische groep (OR 0,15, 95%BI van 0,04 tot 0,62, n=39). Voor specifieke uitkomsten kunt u de
evidence tabel raadplegen.
 
Perineale versus abdominale benadering (Tou, 2015)
Recidief van de prolaps kwam minder vaak voor in de perinealegroep (OR 0,64, 95%CI van 0,12 tot 3,55, n=43)
maar dit verschil was niet significant. Ook postoperatieve complicaties kwamen minder vaak voor in de perineale
groep (OR 0,46, 95%BI van 0,15 tot 1,37, n=54), maar dit verschil was niet significant. Geen van de functionele
uitkomsten en de patiënt tevredenheid uitkomsten gaven een significant verschil tussen de beide benaderingen.
Specifieke details kunt u vinden in de evidence tabellen.
 
Resectie versus geen resectie rectopexie (Tou, 2015)
De volgende uitkomsten werden gepoold: obstipatieklachten door de operatie, residuele fecale incontinentie en
postoperatieve complicaties.
 
Het aantal patiënten met obstipatieklachten direct na de operatie was significant hoger in de geen resectie-
groep met een OR van 0,14 (95%BI van 0,04 tot 0,44; heterogeniteit (I ) van 0%; n=82). Tijdens follow-up was
er geen verschil meer in deze klachten.
 
Het aantal patiënten met residuale fecale incontinentie was iets lager in de resectie-groep, maar dit verschil was
niet significant (OR 0,93; 95%BI van 0,43 tot 2,03; heterogeniteit (I ) van 11%; n=115).
 
Postoperatieve complicaties kwamen minder vaak voor in de geen resectie-groep maar dit verschil was niet
significant (OR 1,89; 95%BI van 0,76 tot 4,73; heterogeniteit (I2) van 0%; n=97).
 
De overige uitkomsten (darmfunctie, anale rust druk, kwaliteit van leven, recidief en incontinentie score) werden
steeds voor één van de drie studies apart beschreven en gaven geen significante verschillen tussen de beide
procedures. De uitkomsten pijn/dyspareunia werden niet gerapporteerd voor deze vergelijking.
 
Rectopexie versus geen rectopexie (Tou, 2015)
In de studie van Karas (2011) had de rectopexie groep statistisch significant minder recidieven van rectum
prolaps vergeleken met de geen rectopexiegroep (OR 6,32; 95% BI van 1,36 tot 29,47, n=252).
 
De geen-rectopexiegroep had minder complicaties maar dit verschil was niet significant verschillend (OR 0,51;
95%BI van 0,24 tot 1,11, n=252). Uitkomsten pijn/dyspareunia werden niet gerapporteerd voor deze
vergelijking.
 
Laparoscopisch versus robot geassisteerd (Ramage, 2015)
In twee studies (De Hoog, 2009; Mehmood 2014) werd gerapporteerd wat het verschil in effect was op
incontinentie tussen de twee behandelingen. Er werd geen statistisch significant verschil gevonden (mean
difference=-1,02; 95% BI -2,67 tot 0,63; heterogeniteit (I ) van 0%; n=83). (zie figuur 1)
 

2
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Figuur 1 Incontinentie

 
Recidief van de prolaps
In twee studies (De Hoog, 2009; Mehmood 2014) werd gerapporteerd wat het effect van de twee
behandelingen was op het aantal recidieven. Er werd geen statistisch significant verschil gevonden (OR=0,69;
95% BI 0,14 tot 3,35, n=86).
 
Postoperatieve complicaties
In de review van Ramage (2015) werd één studie geïncludeerd die laparoscopische rectopexie vergeleek met de
robotgeassisteerde rectopexie voor de behandeling van externe rectumprolaps, met als uitkomstmaat
postoperatieve complicaties (Mehmood, 2014). Er werd een trend gezien van minder postoperatieve
complicaties in de robot-geassisteerde groep, maar dit was niet statistisch significant (OR=0,13; 95% BI 0,01
tot 2,36, n=34).
 
De uitkomstmaat pijn/dyspareunia werd niet meegenomen in de geïncludeerde studies.
 
Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht voor alle uitkomsten in de vergelijking tussen Delorme zonder en met levatorplastiek startte op
hoog vanwege de RCT-opzet en is met twee niveaus verlaagd naar lage bewijskracht vanwege het geringe
aantal patiënten (imprecisie) en beperkingen in de onderzoeksopzet (onduidelijkheid over randomisatie).
 
De bewijskracht alle uitkomsten in de vergelijking tussen de Delorme en Altemeier procedure startte op hoog
vanwege de RCT-opzet en is met twee niveaus verlaagd naar lage bewijskracht gezien beperkingen in de
onderzoeksopzet (onduidelijkheid over blindering) en het geringe aantal patiënten (imprecisie).
 
De bewijskracht voor alle uitkomsten in de vergelijking tussen behoud van ligamenten versus klieven startte op
hoog vanwege de RCT-opzet en is met drie niveaus verlaagd naar zeer lage bewijskracht gezien beperkingen in
de onderzoeksopzet (onduidelijkheid over blindering en randomisatie) en het geringe aantal patiënten
(imprecisie).
 
De bewijskracht voor alle uitkomsten in de vergelijking tussen laparoscopische versus open procedure startte op
hoog vanwege de RCT-opzet en is met drie niveaus verlaagd naar zeer lage bewijskracht gezien beperkingen in
de onderzoeksopzet (onduidelijkheid over blindering en randomisatie) en het geringe aantal patiënten
(imprecisie).
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De bewijskracht alle uitkomsten in de vergelijking tussen de perineale versus abdominale benadering startte op
hoog vanwege de RCT-opzet en is met drie niveaus verlaagd naar zeer lage bewijskracht gezien beperkingen in
de onderzoeksopzet (onduidelijkheid over blindering) en het zeer geringe aantal patiënten (twee niveaus voor
imprecisie).
 
De bewijskracht voor alle uitkomsten in de vergelijking tussen resectie versus geen resectie rectopexie startte op
hoog vanwege de RCT-opzet en is met drie niveaus verlaagd naar zeer lage bewijskracht gezien beperkingen in
de onderzoeksopzet (onduidelijkheid over randomisatie en blindering) en imprecisie.
 
De bewijskracht voor recidief van de prolaps in de vergelijking tussen rextopexie versus geen rectopexie startte
op hoog vanwege de RCT-opzet en is verlaagd naar matige bewijskracht gezien beperkingen in de rapportage
van de uitkomstmaten.
 
De bewijskracht voor complicaties van de prolaps in de vergelijking tussen rextopexie versus geen rectopexie
startte op hoog vanwege de RCT-opzet en is met twee niveaus verlaagd naar lage bewijskracht gezien
beperkingen in de rapportage van de uitkomstmaten en imprecisie (geen significante verschillen).
 
De bewijskracht voor functionele uitkomsten, recidief van de prolaps en postoperatieve complicaties in de
vergelijking tussen laparoscopisch en robot-geassisteerde rectopexie is met twee niveaus verlaagd gezien
beperkingen in de onderzoeksopzet (geen randomisatie) en het geringe aantal patiënten (imprecisie).

Zoeken en selecteren

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de
volgende wetenschappelijke vraagstelling:
Wat zijn de (on)gunstige effecten van verschillende operatieve benaderingen ter behandeling van externe rectum
prolaps?
 
P patiënten met functionele klachten en externe rectumprolaps;
I alle mogelijke chirurgische technieken ;
Operatief (eventueel met preoperatieve conservatieve behandeling);
Transabdominaal:
Benadering: Laparoscopische versus open versus robotchirurgie;
Technieken: Resectie rectopexie (met of zonder mat), Rectopexie (Lap recto(vagino)pexie, Sutured rectopexie,
Wells technique, Ripstein, Orr-Logu, andere technieken);
Transanaal/ transperineaal:
Technieken (STARR (double-stapling PPH), Transtar contour stapler, Transanale mucosectomie volgens
Delormes met/zonder levatorplastiek, Transanale mucosectomie volgens Altemeier met/zonder levatorplastiek;
O Functionele uitkomsten, pijn/dyspareunia, recidief van de prolaps en complicaties inclusief infecties en/of
erosie van de mesh.
 
Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte recidief en complicaties een voor de besluitvorming kritieke uitkomstmaten; en functionele
uitkomsten (fecale incontinentie en residuale obstipatie) en pijn/dyspareunia een voor de besluitvorming
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belangrijke uitkomstmaten.
 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in de studies gebruikte
definities.
 
Zoeken en selecteren (Methode)
Voor de modules Chirurgie bij externe rectumprolaps en Chirurgie bij interne rectumprolaps is gebruik gemaakt
van de literatuur review uit het hoofdstuk 4.5 Chirurgische behandeling van een rectumprolaps van de richtlijn
Prolaps (NVOG in samenwerking met NVVH, 2014). De zoekactie van de module is geüpdatet door deze te
herhalen in de databases Medline (OVID) en Embase voor de periode mei 2013 tot en met 20 juli 2015. Er is
met relevante zoektermen gezocht naar gerandomiseerde en niet-gerandomiseerde gecontroleerde studies. De
zoekverantwoording is weergegeven onder het tabblad Verantwoording. De zoekactie leverde 60 resultaten op.
Hiervan werden zeven studies op titel en abstract geselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst artikelen
zijn vijf studies alsnog geëxcludeerd en zijn twee studies (systematische reviews) definitief geïncludeerd.
 
Module 4.5 chirurgische behandeling van externe rectum prolaps uit de richtlijn Prolaps, werd beoordeeld op
relevante literatuur. Daarin is de Cochrane review van Tou, 2008 geïncludeerd. In de update van de zoekactie
werd een update van de Cochrane review geïdentificeerd (Tou, 2015). Deze review werd geïncludeerd voor de
huidige richtlijn. De chirurgische vergelijkingen uit de prolaps richtlijn worden hieronder weergegeven, met de
resultaten van de review van Tou (2015) daaraan toegevoegd. Andere studies die in de prolaps richtlijn werden
beschreven, voldeden niet aan de hierboven beschreven criteria (bijvoorbeeld geen vergelijkende studie) en zijn
daarom uit deze module weggelaten (n=11, zie exclusie tabel).
 
(Resultaten)
Twee systematische reviews (Tou, 2015; Ramage, 2015) zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De evidence-
tabel en beoordeling van de studiekwaliteit kunt u vinden onder het tabblad Onderbouwing.

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 01-07-2017
Laatst geautoriseerd : 01-07-2017

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Mesh voor behandeling rectumprolaps door LVR

Uitgangsvraag

Welk materiaal (type mesh) dient gebruikt te worden bij een laparoscopische ventrale rectopexie?

Aanbeveling

Plaats bij voorkeur een polypropyleen mesh.

Overwegingen

Tijdens de literatuuranalyse om deze uitgangsvraag te beantwoorden bleek er weinig kwalitatief goed
vergelijkend onderzoek beschikbaar voor de materiaalkeuze. Ten aanzien van de kans op inkapseling en krimpen
van het materiaal zijn er overwegend dierexperimentele onderzoeken gedaan. Er zijn zeer weinig onderzoeken
bekend waar specifiek de materiaalkeuze onderzocht wordt bij een LVR en littekenbreuken.
 
Op dit moment zijn er meer dan 70 verschillende soorten meshes op de markt. zij kunnen onderverdeeld
worden in de grootte van de mazen, soort materiaal, hoeveelheid materiaal/gewicht en compositie van de
materialen (Eriksen, 2007).
 
Soort materiaal
Een biologisch mesh is opgebouwd uit acellulair materiaal van dierlijk of menselijk collageen. Er worden 3 basis
synthetische materialen gebruikt: polypropyleen(PP), polyester(PE) en expanded polytetrafluoroethyleen
(ePTFE). Het matje kan ook opgebouwd zijn uit deels oplosbaar materiaal en deels onoplosbaar materiaal
(meestal PP).
 
Composities
Composities met geoxideerd atelocollageen type 1, glycerol, glycerol ethyleen en titanium coated
polypropyleen worden in principe intra peritoneaal gebruikt tegen viscerale adhesies. Het is niet gebruikelijk dat
deze bij een LVR wordt toegepast aangezien het peritoneum bij deze operatie gesloten wordt.
 
Grootte van mazen
Het wordt over het algemeen aangenomen vanuit dierexperimenteel onderzoek dat meshes met grote mazen
(>75µ) beter zouden ingroeien en minder ingekapseld zouden worden. Daarentegen zouden meshes met
kleinere mazen minder adhesies geven.
 
Hoeveelheid van materiaal/gewicht
Een standaard mesh van PP of PE heeft normaal gesproken een veel sterkere trekkracht dat fysiologisch gezien
nodig is. Om meer flexibiliteit van de mesh en minder reactie van het weefsel te bewerkstelligen is in 1998 de
lichtgewicht mesh geïntroduceerd. Lichtgewicht meshes kunnen absoluut gezien uit minder materiaal
opgebouwd zijn (tot 30%) maar de winst in verlies van gewicht wordt bij de meeste lichtgewicht meshes
voornamelijk dan wel alleen veroorzaakt door grotere mazen.
 
De ideale mesh voor de LVR bestaat uit materiaal dat niet carcinogeen is, chemisch inactief, een lage
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infectiekans heeft, geen overgevoeligheid of allergische reactie geeft en niet te veel verandert als hij in contact
komt met weefsel en bijvoorbeeld gaat krimpen. Er is niet of nauwelijks bewijskracht uit de literatuur wat betreft
veiligheid en effectiviteit voor een bepaalde materiaalkeuze zoals PP, PE, ePTFE of biologisch. Uit experimentele
studies is gebleken dat PP superieur is als het gaat om ingroei in het weefsel.
 
Mede door het gemis aan bewijskracht is in 2013 de consensus of panel of experts (Mercer-Jones, 2014)
opgesteld. Zij hebben ook uitspraken gedaan over de mesh-keuze en zich uitgelaten over de keuze voor een
biologische mesh. Er zijn op dit moment voornamelijk korte termijn resultaten in de literatuur bekend van de
resultaten na een LVR met biologische mesh. Het panel of experts (Mercer-Jones, 2014) adviseert in sommige
gevallen (zoals bijvoorbeeld bij patiënten met een jonge leeftijd, rokers, diabetes, bestraling in de
voorgeschiedenis) een biologisch mesh te gebruiken. De werkgroep heeft de ervaring dat biologisch meshes tot
recidieven leidt, hiervoor zijn ook summier aanwijzingen in de literatuur (Sileri, 2012; Badrek-Amoundi, 2012).
 
Het panel of experts gaf een Titaniumcoated lichtgewicht mesh de voorkeur voor een LVR.
 
Ze baseren zich naast hun expert opinion naar alle waarschijnlijkheid hoofdzakelijk op de studie van Evans die
kort na de consensus via een posterpresentatie in 2014 in Birmingham voor het eerst openbaar gemaakt is door
enkelen van hen als coauteur (Evans, 2015), waarbij het lijkt dat deze mesh de minste kans op erosie geeft. 6,4%
Erosie na een LVR met PE mesh in plaats van 1,7% erosie na een LVR met PP mesh en 0,6% erosie na een LVR
met titanium coated lichtgewicht PP mesh. Deze studie heeft echter te weinig bewijskracht.
 
(Gedeeltelijk) oplosbare meshes worden door de werkgroep evenals het panel of experts (Mercer-Jones, 2014)
niet aangeraden bij een LVR in verband met te verwachten uitrekken en recidieven. Voornamelijk uit
dierexperimenteel onderzoek is gebleken dat ePTFE en in mindere mate zwaargewicht meshes een grote kans
op krimpen van de mat geeft. Conze (2006) onderzocht retrospectief 77 patiënten na een re-operatie voor een
ventrale hernia, de mate van krimpen van de meshes. 85% van de PP meshes met kleine mazen en 57% van de
PTFE waren erg gekrompen in tegenstelling tot de PP meshes met grote mazen. PE wordt wel vaker
geassocieerd met erosie van de mesh. Het panel of experts (Mercer-Jones, 2014) adviseert geen PE te
gebruiken in verband met een grotere kans op erosie, beschreven in de studie van Evans (Evans, 2015). In deze
studie was PE weliswaar gebruikt in één van de vijf ziekenhuizen maar na exclusie van de PE meshes was er geen
verschil in percentage erosie tussen de deelnemende ziekenhuizen. De werkgroep is van mening dat de
bewijskracht te zwak is om een standaard PP (in plaats van een lichtgewicht PP mat) en PE af te raden.
Bovendien is het nog onduidelijk wat voor een effect het krimpen van de mat op het uiteindelijke resultaat van
een LVR heeft.
 
Op dit moment is de keuze voor PP het meest verantwoord om te gebruiken bij een LVR omdat deze het meest
onderzocht is in grote patiëntseries. In de kennislacunes is opgenomen dat vergelijkend onderzoek naar het
juiste materiaal van meshes gewenst is.

Inleiding
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Evenals het aantal behandelingen voor een rectale prolaps door middel van een laparoscopische ventrale
rectopexie (LVR) is ook het aantal behandelingen met verscheidene implantaten in het algemeen de laatste jaren
sterk toegenomen. Deze implantaten verschillen vooral door het materiaal waaruit zij bestaan maar ook in dikte,
gewicht en grote van de mazen. De werkgroep focust zich op het wetenschappelijk bewijs over het verschil in
veiligheid en effectiviteit van deze implantaten. Omdat er weinig kwalitatief goed vergelijkend onderzoek
beschikbaar is voor de materiaalkeuze specifiek voor LVR is gekozen om ook te zoeken naar indirect bewijs. Er is
besloten aanvullend literatuuronderzoek te doen naar materiaalkeuze bij littekenbreuken, aangezien deze in
tegenstelling tot bijvoorbeeld liesbreuken het meest neutraal zijn ten aanzien van de anatomie en dus uitkomst
parameters als pijn, erosie en vreemd lichaam sensatie zo weinig mogelijk door andere factoren beïnvloed
zouden kunnen worden. Uiteraard is de werkgroep er zich van bewust dat de reactie van lichaamsvreemd
materiaal wel degelijk afhangt van de anatomie waar deze geplaatst wordt, met andere woorden de reactie van
het materiaal van het weefsel bij een LVR zou anders kunnen zijn dan bij een littekenbreukcorrectie.

Conclusies

Littekenbreuken

Laag GRADE

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er een verschil is in chronische pijn tussen
lichtgewichtmeshes en standaard meshes na een littekenbreukcorrectie. Patiënten met
lichtgewicht meshes ervaren minder chronische pijn.
 
Bronnen (Li, 2015; Conze, 2014; Ladurner, 2011; Schmidbauer; 2005; Ricket, 2012)

 
Littekenbreuken

Zeer laag
GRADE

Het is onduidelijk of er een verschil is in complicaties tussen gedeeltelijk oplosbare meshes en
onoplosbare meshes bij een littekenbreukcorrectie.
 
Bronnen (Li, 2015; Rickert, 2012)

 
LVR

Zeer laag
GRADE

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat er geen verschil is in erosie tussen biologische en
synthetische meshes na een LVR.
 
Bronnen (Evans, 2015)

Samenvatt ing literatuur

Beschrijving studies
Drie studies zijn opgenomen in de literatuuranalyse: één systematische review (Li, 2015) waarin vijf
observationele studies zijn opgenomen: drie prospectieve observationele cohortstudies (Berrevoet, 2010;
Schmidbauer, 2005; Welty, 2001), één RCT (Conze, 2014) en één retrospectieve case-controlstudie (Ladurner,
2011). Naar aanleiding van de literatuurlijst uit de zoekactie zijn er nog twee observationele studies hier aan
toegevoegd (Evans, 2015; Ricket, 2012).
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In de studies zijn patiënten geïncludeerd waarbij een LVR (Evans, 2015) of een littekenbreukcorrectie (Li,2015;
Ricket, 2012) is uitgevoerd. Daarbij is het gebruik van verschillende soorten meshes is: lichtgewicht meshes
versus standaard meshes (Li, 2015) biologische meshes versus synthetische meshes (Evans, 2015); gedeeltelijk
oplosbare meshes versus onoplosbare meshes (Ricket, 2012). De volgende uitkomsten werden beschreven pijn,
erosie en complicaties (wondinfectie, bloedingen seroom, hematoom, vreemd lichaam sensatie, recidief
littekenbreuk). De gemiddelde totale leeftijd was in de interventiegroepen 67,4 ± 17,4 jaar en in de
controlegroepen 61,4 ± 4,9 jaar. Het gemiddelde percentage mannen in de interventiegroep was 59± 27 en in
de controlegroep 54±28.
 
Resultaten littekenbreukcorrectie
Resultaten pijn (littekenbreuken)
Drie studies (Li, 2015) (N=978) onderzochten het effect op chronische pijn na een littekenbreukcorrectie. Een
meta-analyse van deze resultaten laat zien dat chronische pijn na een littekenbreukcorrectie significant
verschillend is bij gebruik van lichtgewicht meshes ten opzichte van standaard meshes waarbij patiënten met
lichtgewicht meshes minder chronische pijn ervaarden (relatief risico=0,27; 95%-BI: 0,12 tot 0,60; I =0%) (zie
figuur 1).
 
De studie van Ricket, 2012 heeft pijn door middel van SF-36 onderzocht, 21- en 60 dagen na de
littekenbreukcorrectie. Pijn was significant hoger op beide meetmomenten in de groep met synthetische meshes
ten opzichte van de groep met biologische meshes (21 dagen: P=0,04; 60 dagen: P=0,04). Spreidingsmaten
waren niet gepresenteerd.
 
Figuur 1 Pijn

 
Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht voor de uitkomstmaat pijn is met twee niveaus verlaagd gezien beperkingen in de
onderzoeksopzet (geen blindering van de toewijzing van de behandeling, en de behandeling zelf).
 
Resultaten complicaties bij littekenbreuken: wondinfectie, bloedingen, seroom, hematoom, recidief littekenbreuk,
vreemd lichaam sensatie.
 
Wondinfectie
Vier studies in de review van Li (2015) onderzochten het effect op wondinfecties na een littekenbreukcorrectie
(N=978). Een meta-analyse van deze resultaten laat zien dat wondinfecties na een littekenbreukcorrectie vrijwel
gelijk is voor lichtgewicht meshes en standaard meshes (relatief risico=0,96; 95%-BI: 0,63 tot 1,48; I =46%) (zie

2
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figuur 2).
 
Figuur 2 Wondinfectie

 
Seroom
Vier studies in de review van Li (2015) (N=978) onderzochten het effect op seroomvorming na een
littekenbreukcorrectie. Een meta-analyse van deze resultaten laat zien dat seroom vorming na een
littekenbreukcorrectie vrijwel gelijk is voor lichtgewicht meshes en standaard meshes. (Risk Ratio=0,86; 95%-BI:
0,60 tot 1,24; I =12%) (zie figuur 3).
 
Figuur 3 Seroom

 
Hematoom
Vier studies in de review van Li (2015) (N=978) onderzochten het effect op hematoomvorming na een
littekenbreukcorrectie. Een meta-analyse van deze resultaten laat zien dat hematoomvorming na een
littekenbreukcorrectie gelijk is voor lichtgewicht meshes en standaard meshes. (Risk Ratio=1,00; 95%-BI: 0,59
tot 1,70; I =0%) (zie figuur 4).
 
Figuur 4 Hematoom
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Recidief littekenbreuk
Vijf studies in de review van Li (2015) (N=1002) onderzochten het effect op terugkeer van littekenbreuk na een
littekenbreukcorrectie. Een meta-analyse van deze resultaten laat zien dat het terugkeren van een littekenbreuk
na een littekenbreukcorrectie gelijk is voor lichtgewicht meshes en standaard meshes. (Risk Ratio=1,05; 95%-BI:
0,62 tot 1,76; I =39%) (zie figuur 5).
 
Figuur 5 Recidief  littekenbreuk

 
Vreemd lichaamssensatie
Drie studies in de review van Li (2015) (N=639) onderzochten het effect op vreemd lichaamssensatie na een
littekenbreukcorrectie. Een meta-analyse van deze resultaten laat zien dat een vreemd lichaamssensatie na een
littekenbreukcorrectie vrijwel gelijk is voor lichtgewicht meshes en standaard meshes (relatief risico=0,88; 95%-
BI: 0,68 tot 1,15; I =92%) (zie figuur 6).
 
Figuur 6 Vreemd lichaam sensatie
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De studie van Rickert (2012) onderzocht bij 80 personen na een littekenbreukcorrectie of er significante
verschillen in complicaties waren tussen biologische meshes en synthetische meshes. Deze studie vond ook
geen significante verschillen op de uitkomsten wondinfectie, bloedingen, hematoom, seroom en recidief
littekenbreuk. Spreidingsmaten en p-waardes waren niet gepresenteerd in deze studie.
 
Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht voor de uitkomstmaat complicaties is met drie niveaus verlaagd gezien beperkingen in de
onderzoeksopzet (geen blindering van de toewijzing van de behandeling, en de behandeling zelf); en twee
niveaus gezien het feit dat het betrouwbaarheidsinterval zowel een klinische relevant effect omvat in het
voordeel van de interventie- als de controlegroep (imprecisie).
 
Resultaten LVR
Resultaten erosie
Eén studie (Evans, 2015) onderzocht het effect op erosie na een LVR (N=2203). Deze studie laat zien dat er
geen significant verschil is in incidentie van erosie bij synthetische meshes ten opzichte van biologische meshes.
Hazard ratio en spreidingsmaten zijn niet gerapporteerd. (N.B. Er waren maar drie cases bij biologische meshes
en 42 cases bij synthetische meshes waarbij erosie heeft plaatsgevonden).
 
Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht voor de uitkomstmaat erosie is met twee niveaus verlaagd gezien beperkingen in de
onderzoeksopzet en het geringe aantal incidenten (imprecisie).
 
Bewijskracht erosies bij rectum prolaps
Er is geen bewijs gevonden over erosies van meshes bij rectum prolaps, er zijn hier geen conclusies over
geformuleerd.

Zoeken en selecteren

Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht naar de
volgende wetenschappelijke vraagstellingen:
Wat zijn de (on)gunstige effecten van verschillende typen meshes bij een laparoscopische ventrale rectopexie ter
behandeling van een rectum prolaps?
 
P patiënten die een laparoscopische ventrale rectopexie ondergaan ter behandeling van een rectum prolaps;
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I kunststof, biologische of oplosbare meshes;
C andersoortige behandeling;
O functionele uitkomsten, pijn/dyspareunia, recidief van de prolaps en complicaties inclusief infecties en/of
erosie van de mesh.
 
Wat zijn de (on)gunstige effecten van verschillende typen meshes bij liesbreukcorrectie?
 
P patiënten die een liesbreukcorrectie ondergaan;
I kunststof, biologische of oplosbare meshes;
C andersoortige behandeling;
O functionele uitkomsten, pijn/dyspareunia, recidief van de prolaps en complicaties inclusief infecties en/of
erosie van de mesh.
 
Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte recidief en complicaties een voor de besluitvorming kritieke uitkomstmaten; en functionele
uitkomsten (fecale incontinentie en residuale obstipatie) en pijn/dyspareunia een voor de besluitvorming
belangrijke uitkomstmaten.
 
De werkgroep definieerde niet a priori de genoemde uitkomstmaten, maar hanteerde de in de studies gebruikte
definities.
 
Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (via OVID) en Embase (via Elsevier) is op 18 februari 2016 met relevante zoektermen
gezocht naar materiaal (diverse kunststoffen, biologische en oplosbare mat) dat dient gebruikt te worden bij een
laparoscopische ventrale rectopexie (LVR) of bij littekenbreukcorrecties. De zoekverantwoording is weergegeven
onder het tabblad Verantwoording. De literatuurzoekactie leverde 679 treffers op. Studies werden geselecteerd
op grond van de volgende selectiecriteria: systematische reviews, RCTs of vergelijkend observationeel
onderzoek, patiënten met functionele klachten en interne of externe rectumprolaps of littekenbreuken. Op basis
van titel en abstract werden in eerste instantie 16 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige
tekst, werden vervolgens 13 studies geëxcludeerd (zie exclusietabel), en 3 studies definitief geselecteerd,
waarvan twee observationeel vergelijkend onderzoek en een systematische review. De referenties van de review
zijn bekeken en gecontroleerd op de inclusiecriteria. Op basis hiervan werden 5 studies opgenomen (Berrevoet,
2010; Conze, 2014; Ladurner, 2011; Schmidbauer, 2005; Welty, 2001).
 
Drie onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De evidence-tabellen hiervan en beoordeling van
individuele studiekwaliteit kunt u in onder het tabblad Onderbouwing vinden.

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 01-07-2017
Laatst geautoriseerd : 01-07-2017

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Organisatie van zorg bij rectumprolaps

Uitgangsvraag

Hoe dient de zorg rondom patiënten met een rectum prolaps te worden georganiseerd?

Aanbeveling

Vorm een multidisciplinair team, bij voorkeur bestaande uit een chirurg, (uro)gynaecoloog, bekkenfysiotherapeut,
radioloog, eventueel aangevuld met een MDL-arts, psycholoog/psychiater, continentie verpleegkundige,
seksuoloog en/of een andere betrokken behandelaar afhankelijk van de lokale situatie in het desbetreffende
ziekenhuis.
 
Bespreek iedere patiënt met relatieve contra-indicaties en complexe patiënten tijdens een MDO.
 
Benoem een hoofdbehandelaar en overweeg de andere specialist(en) tot medebehandelaar(s) te benoemen.
 
Overweeg (bij patiënten met functionele klachten en bij verdenking op IRP) afname van een algemene vragenlijst
bij een intakegesprek om de ernst van de functionele klachten te objectiveren en het multidisciplinaire karakter
van de klachten te kunnen inschatten.

Overwegingen

MDO
Het routinematig uitvragen van (uro)gynaecologische klachten, passend bij prolapsklachten van het voorste en
middelste compartiment van de bekkenbodem, lijkt erg belangrijk zodat patiënt indien nodig besproken en
behandeld kan worden met een multidisciplinair team.
 
Het MDO zal per ziekenhuis verschillend zijn van samenstelling maar de werkgroep is van mening dat in ieder
geval een patiënt die aan een interne rectumprolaps behandeld wordt zou moeten kunnen besproken worden
tijdens een MDO. In een ziekenhuis waar patiënten met een interne rectumprolaps behandeld worden dient dus
derhalve een systematisch gepland MDO aanwezig te zijn. Niet alle patiënten met een rectumprolaps hoeven
volgens de werkgroep per se besproken te worden maar in ieder geval complexe patiënten waar na analyse
naar voren komt dat klachten van multidisciplinaire origine is/ kan zijn. Tevens is de werkgroep van mening dat
alle patiënten met een relatieve contra-indicatie (zie de module ‘Behandeling FI door IRP bij rectumprolaps’) en
complexe patiënten besproken dienen te worden tijdens een MDO. Het MDO bestaat bij voorkeur uit een
chirurg, (uro)gynaecoloog, bekkenfysiotherapeut en radioloog eventueel aangevuld met een MDL-arts,
psycholoog/psychiater, continentieverpleegkundige, seksuoloog en/of een andere betrokken behandelaar
afhankelijk van de lokale situatie in het desbetreffende ziekenhuis.
 
Afname Algemene vragenlijsten (naar aanleiding van de modules ‘Scoringsystemen ernst FI bij rectumprolaps’
en ‘Scoringsystemen ernst OD bij rectumprolaps’)
De werkgroep adviseert algemene vragenlijst af te nemen bij patiënten met functionele klachten op basis van
een IRP tijdens het eerste contact aan een met als doel 1) de functionele klachten te objectiveren (zie de modules
‘Scoringsystemen ernst FI bij rectumprolaps’ en ‘Scoringsystemen ernst OD bij rectumprolaps’) en 2) tot een
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inschatting te komen van het multidisciplinaire karakter van de klachten van de patiënt. Zodoende kan bepaald
worden of een patiënt tijdens het MDO besproken wordt en eventueel al verwezen wordt naar de
desbetreffende specialist voordat patiënt besproken wordt op het MDO. De ervaring leert dat het afnemen van
een dergelijke vragenlijst veel tijd in beslag neemt maar dat dit indien mogelijk gedaan kan worden door een
verpleegkundig specialist of physician assistant. Het is aan ieder ziekenhuis zelf om te bepalen hoe het zorgpad
precies ingericht wordt mede afhankelijk van de lokale wensen.
 
Afspraken met betrekking tot hoofdbehandelaar
Indien besloten wordt een gecombineerde operatieve ingreep te verrichten is het belangrijk af te spreken wie
hoofdbehandelaar is en eventueel af te spreken dat de andere specialist(en) medebehandelaar(s) is (zijn)
conform afspraken omtrent hoofdbehandelaarschap in het desbetreffende ziekenhuis. Er zal een afspraak
gemaakt moeten worden wie verantwoordelijk is voor welk deel van de behandeling. Er dient sprake te zijn van
heldere communicatie onderling maar ook naar externe partijen zoals bijvoorbeeld de huisarts.
 
Verslaglegging
Indien klachten geobjectiveerd zijn door het afnemen van vragenlijsten en deze vast te leggen voor en na de
behandeling (conservatief en operatief) kan de effectiviteit van de behandeling in kaart gebracht worden. De
gegevens kunnen dientengevolge gebruikt worden voor interne kwaliteitsdoeleinden of desgewenst voor
wetenschappelijk onderzoek.
 
Ook lijkt het belangrijk de pijnklachten te objectiveren (ernst/ duur/ karakter, etc.) en te documenteren indien die
bij presentatie aanwezig zijn (zie ook de module ‘Indicaties operatief ingrijpen rectumprolaps’) omdat de
ervaring leert dat indien er sprake is van postoperatieve pijnklachten het op die manier mogelijk is te bepalen of
pijnklachten pre-existent al aanwezig waren of juist na de operatie zijn ontstaan. Mede omdat er een
maatschappelijk debat bestaat over bekkenbodemmeshes en de associatie met gemelde pijnklachten lijkt dit
aanbevelingswaardig (met name als er dus een rectopexie uitgevoerd wordt). Verslaglegging kan tegenwoordig
digitaal in een elektronisch patiëntendossier (EPD). Het digitaliseren van vragenlijsten en implementatie daarvan
in een EPD kan leiden tot tijdswinst, toegankelijkheid van gegevens en vermindering van administratie last.

Verantwoording

Laatst beoordeeld  : 01-07-2017
Laatst geautoriseerd : 01-07-2017

Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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