
Inzicht in de tertiaire verwijzingen bij 
verdenking rectumprolaps 
 
Work up, how and why I do it en re-do chirurgie  

Dr. G.S.A. Abis, chirurg Meander MC 
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Inleiding 

• Externe en interne rectum prolaps 
 

• Risicofactoren voor rectumprolaps 
• Vrouwelijk geslacht 

• Meerdere bevallingen  

• Overmatig persen bij ontlasting en obstipatie 

• Anorexia 

• Leeftijd 
 

• Exacte prevalentie niet bekend 

 

 

Consten et al. Ann Surg 2015; van Iersel Dis Colon Rectum 2017 
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Oxford Rectum Prolapse Grading system 



Klachten bij presentatie zijn wisselend 

• Obstructieve defaecatie 

• Balgevoel 

• Slijmverlies 

• Fecale incontinentie 

• Soiling 

• Bloedverlies 

• Tenesmus 

• Pijn  

 

DD: adenocarcinoom, mucosa prolaps, prolaberende hemorroïden 
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Inleiding 



• Behandeling middels minimaal invasieve ventrale mesh rectopexie 

 

• Echter...5-15% recidieven  

 

• Complicaties 
• Mat erosie en infectie (2%) 

• Spondylodiscitis (0.2%) 

• Pijn (?? %) 
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Inleiding 



• Tertiair verwijscentrum voor bekkenbodem pathologie 

 

• Alle primaire en redo rectopexieën robot geassisteerd (Da Vinci Xi) 

 

• Multidisciplinair bekkenbodemteam 

Chirurg 

Gynaecoloog 

Bekkenbodemfysiotherapeut 

Radioloog  
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Workup 
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Workup 

Altijd: 

Consult chirurg (anamnese, lichamelijk onderzoek) 

Proctoscopie 

 

Vrijwel altijd: 

Consult gynaecoloog en bekkenbodemfysiotherapeut 

Dynamische MRI 

 

Op indicatie: 

ARFO, coloscopie, rectoscopie, X-transit, psychologische/psychiatrische analyse 

 



Watts BJS 2000 9 

Abdominaal vs perineaal 



2011-2019 

 

Redo chirurgie vs primaire rectopexie 

 

462 patiënten 

• 359 primair vs 103 redo chirurgie 
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Recidief: conform primair 

 

Mat erosie:  

• Vaginaal/rectaal onderzoek 

• Kleine erosie zonder infectie >transvaginale of transanale excisie 

• Indien infectie/groot defect/fistel/falen van eerdere excisie  

> robot geassisteerde redo met verwijdering mat, defect sluiten en evt ontlastend stoma 

 

Pijn: 

• Uitsluiten andere oorzaak (mat erosie, fissura ani, hemorroïden) 

• Conservatief pijnmanagement 

• Indien onvoldoende effect en na uitgebreide counseling wens excisie dan operatie 
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Workup en techniek 



Presentation title  /  dd-mm-yyyy 12 



Redo-VMR; n = 73 
• Inclusief sacrocolpopexy; n = 20 

Resectie rectopexy; n = 3 

Reden van recidief gerelateerd 
aan: 

Suboptimale positie mat (71%) 
• Niet diep genoeg in RVS 
• Naar lateraal 
• Inadequate spanning 

Loslating proximaal (4%) 

Onduidelijk (9%) 

Geen VMR (16%) bv Ripstein 

Resultaten redo chirurgie - recidief 



Complications and 
outcome of surgery 

Primary 

RVMR 
 N = 359 

Redo for 

recurrent 

RP 
N = 76 

 p-

value 
 

Redo for 

mesh 

erosion 
N = 13 

 p-

value 
 

Intraoperative 
complications (%) 

12 (3) 4 (5) 0.498 3 (23) 0.012 

Postoperative 

complications 

CD 1-2 (%) 
CD 3-4 (%) 

  

 

40 (11) 
5 (1) 

  

 

6 (8) 
3 (4) 

  

 

0.403 
0.149 

  

 

4 (31) 
5 (38) 

  

 

0.055 
<0.001 

Mesh removal 

Partial (%) 
Complete (%) 

  
  

  

4 (5)  
3 (4) 

  

- 
- 
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- 
- 

90-dagen morbiditeit redo-chirurgie 



13 ingrepen in 12 patienten 
• 4 patienten eerdere interventie elders 

voor behandeling van erosie 

• 1 patient 2 robot redo’s 

Ernstige complicaties 

Stoma’s 
• Voor redo OK; n = 1 

• Tijdens redo OK; n = 2 

• Postop complicatie; n = 4 

Spondylodisicitis; n = 1 

Resultaten redo chirurgie - erosie 



Recidief: 

71% suboptimale mesh plaatsing eerste operatie 

4% luxatie mesh promontorium 

9% onduidelijke reden 

16% geen VMR ondergaan als vorige ingreep 

 

Mat erosie 

5 patienten met erosie en infectie op basis van de onoplosbare hechtingen 

 

Pijn: 

2 patienten te strak gespannen mat > mat gespleten om spanning te verminderen 

2 patienten mat straffe adhesies aan vagina achterwand > adhesiolyse 
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Let op matplaatsing en materiaalgebruik ter voorkoming complicaties 

 

Redo chirurgie is veilig voor recidief rectum prolaps 

 

Redo chirurgie voor mat erosie is geassocieerd met veel morbiditeit 

 

Redo chirurgie voor pijn helpt maximaal de helft > terughoudendheid! 

 

Redo chirurgie moet laagdrempelig in een tertiair expertcentrum verricht worden in 
verband met de complexiteit.  
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Inschrijven: https://www.twohands-events.nl/wcp/ 


