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Samenvatting
Onderstaande is een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen uit de
multidisciplinaire evidence-based klinische richtlijn proctologie. Deze richtlijn beperkt
zich tot patiënten met hemorroïden, fistels en fissura ani. In deze samenvatting
ontbreken het wetenschappelijk bewijs en de overwegingen die tot de aanbevelingen
geleid hebben. Lezers van deze samenvatting worden voor deze informatie verwezen
naar de volledige richtlijn. Deze samenvatting van aanbevelingen staat niet op zichzelf.
Bij medische besluitvorming dient rekening te worden gehouden met de
omstandigheden en voorkeuren van de patiënt. Behandeling en procedures met
betrekking tot de individuele patiënt berusten op wederzijdse communicatie tussen
patiënt, arts en andere zorgverleners.

Hoofdstuk 3 Aanvullende diagnostiek bij (gering) bloedverlies per anum
Wanneer is er een indicatie voor een een colonoscopie bij patiënten met (gering)
bloedverlies per anum ?
Voor patiënten jonger dan 50 jaar met bloedverlies per anumzonder risico-indicatoren
voor CRC* of verdenking op inflammatoir darmlijden kan endoscopie achterwege
worden gelaten.
Voor patiënten jonger dan 50 jaar met bloedverlies per anum, met risico-indicatoren
voor CRC* of verdenking op een inflammatoir darmlijden dient een colonoscopie
verricht te worden (gelijk de NHG standaard).
Bij persisterend bloedverlies per anum na behandeling voor vermeende hemorroïden
moet laagdrempelig een colonoscopie gedaan worden.
*Risico-indicatoren voor CRC bij patiënten met bloedverlies per anum (veranderd defecatiepatroon, ontlasting
vermengd met bloed, afwezigheid perianale afwijkingen, CRC familie<70e jaar).

Bij patiënten met een hoog risico op complicaties bij een colonoscopie dient individueel
afgewogen te worden of een colonoscopie verricht moet worden ter uitsluiting van CRC
of een HRA. Zo nodig kan voor een CT colografie gekozen worden.
Hoofdstuk 4 Behandelalgoritme hemorroïden
Wat is de beste behandeling voor graad 1, 2 (en 3) symptomatische hemorroïden?
Behandel patiënten met graad 1 of 2 hemorroïden met rubberbandligatie. Indien na
maximaal vier behandelsessies bloedverlies persisteert en andere pathologie is
uitgesloten*, kan een operatie worden overwogen (zie graad 3 of 4).
Behandel de patiënt bij voorkeur met twee tot vier bandjes per sessie.
*zie ook hoofdstuk Aanvullende diagnostiek bij helderrood bloedverlies
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Geef patiënten met obstipatie en/of hardere ontlasting ook dieetadviezen en eventueel
laxantia voor een adequate stoelgang.
Op basis van de huidige literatuur kan laserbehandeling voor hemorroïden niet worden
aanbevolen of afgeraden.
Wat is de beste behandeling voor graad 3 en 4 symptomatische hemorroïden?
Bij graad 3 hemorroïden kan eerst gekozen worden voor een behandeling middels RBL.
Indien er na maximaal vier behandelingen geen effect is, kan een
hemorrhoïdectomie/pexie gekozen worden.
Bij graad 3 en 4 circulaire hemorroïden kan gekozen worden voor de SH, vanwege
minder pijnklachten kort na de operatie, mits voldoende ervaring met deze techniek. Als
alternatief kan een CH overwogen worden.
Bij een klassieke hemorrhoïdectomie kan voor een gesloten of open methode gekozen
worden.
De werkgroep is van mening dat de Transanale Hemorroïdale de-arterialisatie (THD) op
dit moment onvoldoende goed is onderzocht om deze methode aan dan wel af te raden.
De werkgroep is van mening dat de Pakravan-methode op dit moment onvoldoende is
onderzocht om deze methode een plaats te geven in de behandeling van hemorroïden.

Hoofdstuk 5 Getromboseerde hemorrhoïden
Wat is de beste behandeling voor getromboseerde hemorroïden?
Behandel patiënten met getromboseerde externe hemorroïden bij voorkeur in eerste
instantie conservatief*.
Bij zeer pijnlijke getromboseerde externe hemorroïden kan een acute excisie van de
getromboseerde externe hemorroïd overwogen worden.
Bij getromboseerde externe hemorroïden heeft in dat geval een excisie de voorkeur
boven incisie en exprimatie.
*Bijvoorbeeld door lokale medicamenteuze middelen, orale pijnstilling en laxantia.
Behandel patiënten met getromboseerde
conservatief*.

interne hemorroïden bij voorkeur

Bij getromboseerde interne hemorroïden wordt een acute hemorroïdectomie ontraden.
Bij gebrek aan literatuur kan incisie en exprimatie bij getromboseerde interne niet
aanbevolen danwel afgeraden worden.
*Bijvoorbeeld door lokale medicamenteuze middelen, orale pijnstilling en laxantia.
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Hoofdstuk 6 Profylactische behandeling na getromboseerde hemorroïden
Is profylactische behandeling zinvol na doorgemaakte getromboseerde hemorroïden?
Behandel patiënten na getromboseerd hemorroïd bij voorkeur conservatief, geef het
advies om persen te mijden en de ontlasting soepel te houden door middel van
dieetmaatregelen en voldoende vocht-intake. Schrijf, als dat onvoldoende is, laxantia
voor.
Bij symptomatische hemorroïden, behandeling volgens hoofdstuk “Behandel algoritme
symptomatische hemorroïden”.
Bij uitdrukkelijke behandelwens van de patiënt ter voorkoming van recidief
getromboseerde hemorroïd, kan een minimaal invasieve behandeling (bij voorkeur
rubberbandligatie) worden overwogen. Complicaties van de ingreep en gebrek aan
wetenschappelijke onderbouwing dienen met de patiënt te worden besproken.
Het uitvoeren van een hemorroïdectomie of transanale gestapelde hemorroïdopexie als
profylactische behandeling van getromboseerde hemorroïden wordt ontraden. De kans
op complicaties lijken disproportioneel te zijn ten op zicht van het beoogde,
wetenschappelijk niet bewezen doel van de ingreep.

Hoofdstuk 7 Effectiviteit behandelen recidief abces en fistels
Is bij de behandeling van een abces gelijktijdige behandeling van een fistel wenselijk?
Gelijktijdige fistulotomie kan overwogen worden indien bij incisie en drainage van een
perianaal abces, een intersfincterische of subcutane fistel worden gezien. Ervaring van
de operateur is hierbij een voorwaarde.
Indien er een transsfincterische fistel bestaat, of indien er onduidelijkheid over bestaat,
wordt een fistulotomie afgeraden.
Bij een acute drainage van een perianaal abces wordt ontraden een seton achter te
laten.
Bij een acute drainage van een recidiverend abces of abces bij een reeds langer
bestaande fistel kan (indien gekozen wordt geen fistulotomie uit te voeren) wel
overwogen worden een seton achter te laten.
Het is niet nodig de gedraineerde abcesholte op te vullen met een gaas.
Wat is de beste chirurgische behandeling van perianale fistels?
Vanwege de matige resultaten van de behandeling met fibrinelijm wordt deze therapie
niet aanbevolen als therapie van eerste keuze.
Vanwege de zeer matige functionele resultaten van de behandeling met een snijdende
seton wordt aanbevolen deze therapie niet uit te voeren.
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Indien ervoor gekozen wordt een perianale fistel te behandelen door middel van een
operatie waarbij het fisteltraject gekliefd wordt valt een fistulotomie te verkiezen boven
een fistulectomie.
Bij vrouwen dient terughoudendheid betracht te worden bij het uitvoeren van een
fistulotomie met name bij anterieur gelegen fistels. Gezien risico op verminderde
continentie dient een zorgvuldige afweging van de risico’s gemaakt te worden.
Behandel intersfincterische fistels bij voorkeur met fistulotomie, tenzij er reeds sprake is
van een gestoorde continentie.
Laagverlopende transsfincterische fistels (fistels die verlopen door het onderste een
derde deel van de externe anale sfincter) kunnen behandeld worden middels
fistulotomie. De lagere slagingskans en het potentieel betere functionele van
sphinctersparende technieken dienen met de patiënt besproken te worden.
Indien er reeds sprake is van een gestoorde continentie wordt een fistulotomie
afgeraden.
Bij patiënten met een laagverlopende transsfincterische fistel bij wie reeds sprake is van
een gestoorde continentie kan een LIFT-procedure als veilig, maar minder effectief
alternatief overwogen worden.
Het lijkt verantwoord te zijn een zeker percentage van de externe sfincter te klieven.
Over het exacte veilige percentage kan geen zekere uitspraak gedaan worden, maar de
werkgroep adviseert niet meer dan één derde van de externa anale sfincter te klieven bij
een fistulotomie.
Bij een complexe fistel lijkt de behandeling middels transanale
verschuivingsplastiek (mits in ervaren handen) de gouden standaard.

mucosa

Hoofdstuk 8 Waarde van MRI en endo-echo bij fistels
Bij welke patiënten heeft aanvullende beeldvorming aanvullende waarde?
Gebruik de flowchart bij de keuze of aanvullende beeldvorming ingezet dient te worden.
Bij aanvullende beeldvorming; Welke beeldvorming geniet de voorkeur; EUS of MRI?
MRI is de beeldvormende techniek van eerste keus bij perinanale fistels.
Echografie (met of zonder waterstofperoxide) kan in ervaren handen een alternatief zijn.
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Aanbevelingen voor MR scanprotocol
Gezien deze diversiteit wordt de onderstaande handreiking gedaan voor het MRI
scanprotocol:
- sagittale T2 TSE;
- axiale en coronale T2 FSE axiale en coronale T2TSE geanguleerd op het anale kanaal
(3mm);
- axiale en coronale T2 met vetsuppressie (3mm).
Opmerkingen:
- endorectale coil niet noodzakelijk; phased array oppervlaktespoel voldoet;
- axiale opnamen loodrecht hoeken op het anaal kanaal;
- coronale opnamen loodrecht hoeken de axiale opnamen;
- ter overweging: aanvullende axiale fsT1TSE na intraveneus contrast (differentiatie
mogelijk tussen granulatieweefsel en abces).
Aanbeveling Minimale Bilaterale Informatieoverdracht
Minimale informatie die aangeleverd moet worden door clinicus:
- eerdere operaties (in verband met aanwezige sfincterdefecten);
- wel of geen seton in situ;
- moment van laatste ingreep (lang of kort geleden?);
- locatie uitwendige openingen.
Minimale informatie die in MRI verslag moet komen;
 reeds aanwezige sfincterdefecten;
- classificatie van de fistel (inter- of transsfincterisch, suprasfincterisch of
extrasfincterisch). Bij zeer complex verloop dient gedetailleeerd het verloop te
worden beschreven
- locatie inwendige opening (indien te identificeren);
- geschat percentage (deel) van de externe anale sfincter dat zich caudaal van het
fisteltraject bevindt;
- aanwezigheid en locatie van eventuele ongedraineerde vochtcollecties.

Hoofdstuk 9 Fissura ani
Wat is de beste behandeling van acute fissuren?
Bij de behandeling van van acute fissuren is het raadzaam te starten met
medicamenteuze therapie (in de vorm van zalf en laxantia).
Diltiazem 2% (2 keer daags perianaal voor 6 weken) is dan aan te bevelen in het kader
van therapietrouw. Eventueel kan ook gekozen worden voor ISDN 1% (5-6 keer daags
perianaal 6 weken).
Er is geen indicatie voor chirurgische ingreep bij acute fissuren.
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Wat is de beste conservatieve behandeling van chronische fissura ani?
Conservatieve therapie chronische fissura ani
Behandel een chronische fissura ani bij voorkeur met Diltiazem 2% indien dit nog niet
eerder heeft plaats gevonden (zoals beschreven bij acute fissura ani).
Als eerder gestart is met lokaal nitraat behandeling, kan deze bij falen van therapie
worden omgezet naar Diltiazem 2%.
Botuline toxine kan worden overwogen als alternatieve eerste-lijnsbehandeling of indien
lokale therapie faalt, alvorens wordt over gegaan tot chirurgische interventie.
Chirurgische behandeling chronische fissura ani
Gekozen kan worden voor een sfinctersparende operatieve ingreep waarbij
fissurectomie (al dan niet in combinatie met botuline toxine) de voorkeur heeft.

Een niet sfinctersparende operatie zoals de laterale interne sfincterotomie dient allleen
uitgevoerd te worden bij refractaire chronische fissuren niet reagerend op
bovengenoemde therapieën.
Bij vrouwen dient men zeer terughoudend te zijn met de laterale interne sfincterotomie
De operatie dient te worden uitgevoerd door chirurg met proctologische expertise.
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Hoofdstuk 1 Algemene inleiding
Aanleiding voor het maken van de richtlijn
Gezien het feit dat het om een grote groep patiënten met hemorroïden, fistels en fissura
ani gaat met diverse behandelingsmogelijkheden, is het van belang bij deze
aandoeningen de juiste behandeling voor de patiënt te kiezen.
In mei 2013 is een online enquête gehouden onder leden van de WCP (werkgroep
coloproctologie). Er waren 63 respondenten. Vrijwel alle respondenten, waren
colorectaal chirurg (79%). Het resterende percentage respondenten bestond uit
CHIVO’s, GE-differentianten en algemene chirurgen met proctologische interesse (van
Ruler, 2014). Uit de enquête bleek dat in Nederland er duidelijke behoefte aan
uniformiteit in de behandeling haemorrhoïden, fistels en fissura ani is. Naar aanleiding
van deze enquête werden de onderstaande punten als knelpunt geïdentificeerd.

Hemorroïden
Respondenten geven aan behoefte te hebben aan een wetenschappelijk onderbouwd
behandelalgoritme ten aanzien van de diverse chirurgische behandelingen
(haemorrhoïdectomie vs. transanale gestapelde mucosectomie vs. haemorrhoïdopexie
volgens Pakravan vs. haemorrhoidal artery ligation (HAL)).

Fissura ani
Op de vraag welke onderwerpen er verder nog in de richtlijn behandeld moeten worden
staat bovenaan de noodzaak tot een duidelijk en wetenschappelijk onderbouwd
algoritme met betrekking tot conservatieve en chirurgische behandeling.
De respondenten uitten tevens vragen over de behandeling van patiënten met een hoge
rustdruk, verschil in behandeling (en behandelalgoritme) voor mannen en vrouwen,
optimale dosering van botuline toxine en het aantal injecties, de rol van bekkentherapie
en het risico op incontinentie na partiële LIS wanneer deze behandeling wordt
uitgevoerd door ervaren handen.

Perianale fistels
Respondenten geven aan dat de indicatie voor het verrichten van en de diagnostische
waarde van de magnetic resonance imaging (MRI)-scan in de richtlijn dient te worden
opgenomen. Er bestaat onduidelijkheid over hoe lang een seton (minimaal)
gehandhaafd dient te worden tot het overgaan tot een definitieve chirurgische
oplossing. Daarnaast is de vraag welke chirurgische oplossing de voorkeur heeft. Ook
voor fistulae ani bestaat de behoefte aan een wetenschappelijk onderbouwd algoritme
voor diagnostiek en behandeling.
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1.2
Doel van de richtlijn
De richtlijn moet heldere en eenduidige aanbevelingen opleveren ter ondersteuning van
de dagelijkse praktijkvoering van zorgverleners die betrokken zijn bij patiënten met
hemorroïden, fissuren en perianale fistels. De richtlijn geeft aanbevelingen over de
diagnostiek en zowel chirurgische als conservatieve behandeling. De richtlijn beoogt
hiermee de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren, het klinisch handelen meer te
baseren op bewijs dan op ervaringen en meningen, de transparantie te vergroten en de
diversiteit van handelen door professionals te verminderen.

1.3
Afbakening van de richtlijn
Deze richtlijn betreft de zorg voor patiënten met hemorroïden, fissuren en perianale
fistels die voor behandeling werden doorverwezen naar de tweede lijn. Voor de
perianale fistels is alleen gekeken naar fistels met cryptoglandulaire oorsprong. De
perianale fistels op basis van M.Crohn en recto-/ano- vaginale fistels worden hier
achterwege gelaten. Deze richtlijn gaat altijd over volwassenen, tenzij anders vermeld.

1.4
Beoogde gebruikers van de richtlijn
Deze richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de diagnostiek,
behandeling van patiënten met hemorroïden, fissuren en perianale fistels, zoals
chirurgen, MDL-artsen, dermatologen, huisartsen, gespecialiseerd verpleegkundigen/
nurse practitioners, en radiologen.
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Hoofdstuk 2 Methodiek richtlijnontwikkeling
Geldigheid
Uiterlijk in 2019 bepaalt het bestuur van de NVvH of deze richtlijn nog actueel is. Zo
nodig wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De
geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen
aanleiding zijn om een herzieningstraject te starten.
De NVVH is als houder van deze richtlijn de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit
van deze richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijk
verenigingen of gebruikers van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren
de eerstverantwoordelijke over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Algemene gegevens
De richtlijnontwikkeling werd ondersteund door het Kennisinstituut van Medisch
Specialisten (www.kennisinstituut.nl) en werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden
Medisch Specialisten (SKMS).

Doelgroep
Doelgroep van deze richtlijn zijn alle zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling
van patiënten met hemorroïden, fistels of fissura ani.

Samenstelling werkgroep
Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2013 een multidisciplinaire werkgroep
ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die
betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met hemorroïden, fistels en fissura ani maken
hebben (zie hiervoor de samenstelling van de werkgroep).

Belangenverklaringen
De werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of ze in de laatste vijf jaar een
(financieel ondersteunde) betrekking onderhielden met commerciële bedrijven,
organisaties of instellingen die in verband staan met het onderwerp van de richtlijn.
Tevens is navraag gedaan naar persoonlijke financiële belangen, belangen door
persoonlijke relaties, belangen d.m.v. reputatiemanagement, belangen vanwege extern
gefinancierd onderzoek, en belangen door kennisvalorisatie. Er werd beoordeeld dat er
geen sprake was van belangen, en werd geen van de werkgroepleden uitgesloten van
inspraak of besluitvorming. De belangenverklaringen zijn op te vragen bij het
secretariaat van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten (Kennisinstituut), een
overzicht vindt u hieronder:
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Naam werkgroeplid
Dr. M.S. Dunker
Dr. D.D.E. Zimmerman
Dr. N.A.T. Wijffels
Dr. M.J. Lahaye
Dr. O. van Ruler
Dr. E. Mitalas
Dr. R.J.F. Felt-Bersma,

Belangen, ja / nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja,
oordeel:
niet
conflicterend

Drs. M.T. Bousema,
Dr. P.G. Doornebosch,

Nee
Nee

Toelichting

Extern
gefinancierd
onderzoek
(Unrestricted Grant Shire 2012-2013 voor
OIOS)

Inbreng patiënten perspectief
Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door in samenwerking met de
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) een enquête uit te zetten. Een
verslag van de enquête is besproken in de werkgroep. Belangrijkste knelpunten zijn
verwerkt in de richtlijn. Het verslag is te vinden in de bijlagen. De conceptrichtlijn is
tevens voor commentaar voorgelegd aan de NPCF.

Implementatie
Er werd aandacht besteed aan de implementatie van deze richtlijn. Het
implementatieplan bij deze richtlijn kunt u vinden in bijlage 4.
Werkwijze
AGREE
Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen volgens het rapport Medisch Specialistische
Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit
(www.kwaliteitskoepel.nl). Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument
(Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II) (http://www.agreetrust.org/), dat
een internationaal breed geaccepteerd instrument is en op ‘richtlijnen voor richtlijn’
voor
de
beoordeling
van
de
kwaliteit
van
richtlijnen
(http://www.zorginstituutnederland.nl/).
Knelpunteninventarisatie
Tijdens de voorbereidende fase inventariseerden de voorzitter van de werkgroep en de
adviseur de knelpunten. Zorgverzekeraars Nederland werd gevraagd knelpunten aan te
leveren voor de richtlijn.
Uitgangsvragen en uitkomstmaten
Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de voorzitter en de
adviseur concept-uitgangsvragen opgesteld. Deze zijn met de werkgroep besproken
waarna de werkgroep de definitieve uitgangsvragen heeft vastgesteld. Vervolgens
inventariseerde de werkgroep per uitgangsvraag welke uitkomstmaten voor de patiënt
relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken. De
werkgroep waardeerde deze uitkomstmaten volgens hun relatieve belang als cruciaal,
belangrijk en onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep, voor zover mogelijk, wat
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zij voor een bepaalde uitkomstmaat een klinisch relevant verschil vond, dat wil zeggen
wanneer de verbetering in uitkomst een verbetering voor de patiënt is.
Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur
Er werd eerst oriënterend gezocht naar bestaande buitenlandse richtlijnen (Artsennet,
Guidelines International Network, Trip en National guideline clearinghouse (USA),
Europese en Amerikaanse beroepsorganisaties) en naar systematische reviews (Medline,
Embase, Cochrane). Vervolgens werd voor de afzonderlijke uitgangsvragen aan de hand
van specifieke zoektermen gezocht naar gepubliceerde wetenschappelijke studies in
(verschillende) elektronische databases. Tevens werd aanvullend gezocht naar studies
aan de hand van de literatuurlijsten van de geselecteerde artikelen. In eerste instantie
werd gezocht naar studies met de hoogste mate van bewijs. De werkgroepleden
selecteerden de via de zoekactie gevonden artikelen op basis van vooraf opgestelde
selectiecriteria. De geselecteerde artikelen werden gebruikt om de uitgangsvraag te
beantwoorden. De databases waarin is gezocht, de zoekactie of gebruikte trefwoorden
van de zoekactie en de gehanteerde selectiecriteria zijn te vinden in de
zoekverantwoording van de desbetreffende uitgangsvraag.
Kwaliteitsbeoordeling individuele studies
Individuele studies werden systematisch beoordeeld, op basis van op voorhand
opgestelde methodologische kwaliteitscriteria, om zo het risico op vertekende
studieresultaten (bias) te kunnen inschatten. Deze beoordelingen kunt u vinden in de
methodologische checklijsten.
Samenvatten van de literatuur
De relevante onderzoeksgegevens van alle geselecteerde artikelen werden overzichtelijk
weergegeven in evidence tabellen. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur
werden beschreven in de samenvatting van de literatuur. Bij voldoende
overeenkomsten tussen de studies werden de gegevens ook kwantitatief samengevat
(meta-analyse) met behulp van Review Manager 5.
Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs
A) Voor interventievragen
De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode.
GRADE staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and
Evaluation’ (zie http://www.gradeworkinggroup.org/) (Atkins et al, 2004).
GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs:
hoog, matig, laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van vertrouwen in
de literatuurconclusie (zie http://www.guidelinedevelopment.org/handbook/).
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GRADE
Hoog

Matig

Laag

Zeer laag

Definitie
er is veel vertrouwen dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect
van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie verandert als er verder onderzoek
wordt gedaan.
er is matig vertrouwen dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect
van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
het is mogelijk dat de conclusie verandert als er verder onderzoek wordt gedaan.
er is beperkt vertrouwen dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte
effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
het is waarschijnlijk dat de conclusie verandert als er verder onderzoek wordt gedaan.
er is weinig vertrouwen dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect
van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
de conclusie is zeer onzeker.

B) Voor vragen over waarde diagnostische tests, schade of bijwerkingen, etiologie en
prognose
Bij dit type vraagstelling kan GRADE (nog) niet gebruikt worden. De bewijskracht van de
conclusie is bepaald volgens de gebruikelijke EBRO-methode (van Everdingen et al,
2004).
Formuleren van de conclusies
Voor vragen over waarde diagnostische tests, schade of bijwerkingen, etiologie en
prognose is het wetenschappelijke bewijs samengevat in een of meerdere conclusie,
waarbij het niveau van het meest relevante bewijs is weergegeven.
Bij interventievragen verwijst de conclusie niet naar één of meer artikelen, maar wordt
getrokken op basis van alle studies samen (body of evidence). Hierbij maakten de
werkgroepleden de balans op van elke interventie. Bij het opmaken van de balans
werden de gunstige en ongunstige effecten voor de patiënt afgewogen.
Overwegingen
Voor een aanbeveling zijn naast het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten
belangrijk, zoals de expertise van de werkgroepleden, patiëntenvoorkeuren, kosten,
beschikbaarheid van voorzieningen of organisatorische zaken. Deze aspecten worden,
voor zover geen onderdeel van de literatuursamenvatting, vermeld onder het kopje
‘Overwegingen’.
Formuleren van aanbevelingen
De aanbevelingen geven een antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het
(beste) beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen. De
kracht van het wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt
toegekend aan de overwegingen bepalen samen de sterkte van de aanbeveling.
Conform de GRADE-methodiek sluit een lage bewijskracht van conclusies in de
systematische literatuuranalyse een sterke aanbeveling niet uit, en zijn bij een hoge
bewijskracht ook zwakke aanbevelingen mogelijk. De sterkte van de aanbeveling wordt
altijd bepaald door weging van alle relevante argumenten samen.
Randvoorwaarden (Organisatie van zorg)
In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijn is expliciet rekening
gehouden met de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor
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het verlenen van zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen,
menskracht en infrastructuur). Randvoorwaarden die relevant zijn voor het
beantwoorden van een specifieke uitgangsvraag maken onderdeel uit van de
overwegingen bij de bewuste uitgangsvraag.
Indicatorontwikkeling
Gelijktijdig met het ontwikkelen van de conceptrichtlijn werden er interne
kwaliteitsindicatoren ontwikkeld om het toepassen van de richtlijn in de praktijk te
volgen en te versterken. Meer informatie over de methode van indicatorontwikkeling is
op
te
vragen
bij
het
Kennisinstituut
van
Medisch
Specialisten
(secretariaat@kennisinstituut.nl).
Kennislacunes
Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is systematisch gezocht naar onderzoek
waarvan de resultaten bijdragen aan een antwoord op de uitgangsvragen. Bij elke
uitgangsvraag is door de werkgroep nagegaan of er (aanvullend) wetenschappelijk
onderzoek gewenst is. Een overzicht van aanbevelingen voor nader/vervolg onderzoek
staat in de Kennislacunes (zie aanverwante producten).
Commentaar- en autorisatiefase
Volgt later (na commentaarfase)
Implementatie
In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de
implementatie van de richtlijn en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen.
Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk
kunnen bevorderen of belemmeren.
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Hoofdstuk 3 Aanvullende diagnostiek bij (gering) bloedverlies per
anum
Algemene inleiding hemorroïden
Er bestaat een NIV richtlijn over bloedingen van de tractus digestivus, waarin onder
andere de diagnostiek en behandeling van bloeding uit onderste deel van de tractus
digestivus wordt beschreven (NIV, 2010). Het gaat hier met name om arteriële
bloedingen. In de huidige module gaat het over patiënten met (gering) bloedverlies per
anum (niet acuut rectaal bloedverlies).

De theorie dat hemorroïden variceuze venen in het anale kanaal zijn, is achterhaald. Het
is tegenwoordig wereldwijd geaccepteerd dat hemorroïden ontstaan vanuit de ”anal
cushions”, vrij vertaald de anale kussens. De anale kussens bestaan uit mucosa,
submucosaal fibro-elastisch bindweefsel en een arterioveneus systeem (plexus
haemorrhoidalis superior) en bevinden zich boven de linea dentata (Williams, 1999;
Givel, 2010). De anale kussens dragen bij aan de anale rustdruk en voorkomen onder
andere incontinentie voor flatus en vocht (soiling). Er zijn drie grote anale kussens
(hemorroïdale pijlers): rechts anterieur, rechts posterieur en links lateraal. Tussen deze
grote anale kussens zitten kleinere anale kussens. Als deze anale kussens uitzakken in
het anale kanaal als gevolg van destructie van het fibrineus bindweefsel, wordt de
veneuze terugvloed belemmerd terwijl de arteriële instroom continueert. Dit resulteert
in het zwellen van de arterioveneuze plexus tijdens en na het persen met onder andere
prolaps en/of bloeden als gevolg.
De hemorroïden die deel uitmaken van de anale kussens behoren tot de inwendige
hemorroïden die bekleed zijn met slijmvlies (plexus hemorroïdalis superior). Distaal van
de linea dentata bevinden zich de uitwendige hemorroïden die bestaan uit een veneuze
plexus (plexus haemorrhoidalis inferior) bekleed met anoderm. In de dagelijkse praktijk
kan opzwellen van inwendig en uitwendig hemorroïden voorkomen. De uitwendige
hemorroïden geven met name klachten indien deze getromboseerd zijn (zie hoofdstuk
Getromboseerde hemorrhoïden en hoofdstuk Profylactische behandeling na
getromboseerde hemorrhoïden).
Klachten die passen bij inwendige hemorroïden zijn; bloeding, prolaps, pijn, trombose,
verlies van mucus en jeuk. Deze klachten kunnen zich ook afzonderlijk presenteren.
De inwendige hemorroïden worden ingedeeld aan de hand van hun locatie ten opzichte
van de linea dentata en hun gradatie van prolaps (Lohsiriwat, 2009). Inwendige
hemorroïden bevinden zich boven de linea dentata en zijn bedekt met mucosa.
Inwendige hemorroïden worden aan de hand van de prolaps ingedeeld volgens de
Goligher’s classificatie in:
- graad I:normaal niet prolaberend hemorroïdaal weefsel;
- graad II: prolaps van hemorroïden bij defecatie, spontaan terugtrekken van de
hemorroïden;
- graad III: prolaps spontaan of bij ontlasting, manuele reductie nodig;
- graad IV: permanente prolaps, niet reduceerbaar.
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Ontstaan van hemorroïden
Het ontstaan van hemorroïden is niet geheel opgehelderd. In het algemeen mag worden
aangenomen dat chronisch persen hemorroïdaalprolaps verergert. Ook is het bekend
dat bij mensen die niet persen deze klachten kunnen ontstaan. Het lichamelijk
onderzoek bestaat uit inspectie, rectaal toucher en proctoscopie. Bij onduidelijke
prolaps kan men de patiënt vragen om te persen (eventueel in zittende stand).

Uitgangsvraag
Wanneer is er een indicatie voor een een colonoscopie bij patiënten met (gering)
bloedverlies per anum ?

Inleiding
Bloedverlies per anum kan een symptoom zijn van anale afwijkingen, zoals hemorroïden,
fissuren, anaalcarcinomen, maar ook van hogerop gelegen afwijkingen als (procto)colitis,
hoog-risico adenomen (HRA) (advanced adenomen of advanced polyps in de
angelsaktische literatuur) en colorectaal carcinomen (CRC).

Het voorkomen van CRC in de Nederlandse bevolking in de periode 2009 tot 2012 is
goed te zien in Figuur 3.1 (IKNL, 2013). CRC komt tussen de 40 en 50 jaar voor bij 15 tot
30 patiënten per 100.000 inwoners. Beneden het 40e jaar komen CRC bij 8 per 100.000
inwoners. Kijkend naar uitsluitend rectumcarcinoom bedraagt dit respectievelijk 5 tot
11,5 per 100.000 en 1,2 per 100.000 inwoners. De incidentie bij mannen is iets hoger
dan bij vrouwen. Het is niet bekend bij welke patiënten het CRC daadwerkelijk tot
bloedverlies heeft geleid. Vermoedelijk zullen vooral de recto-sigmoïd carcinomen hier
aanleiding toe hebben gegeven.
Figuur 3.1 Incidentie van colorectaal carcinoom in Nederland per 100.000 in de periode 2008-2012 per 5 jaarleeftijdscategorie
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Voor rectaal bloedverlies bestaat een NHG-Standaard. In deze standaard wordt een
colonoscopie aanbevolen voor mensen met rectaal bloedverlies en een van de volgende
risico-indicatoren: leeftijd boven de 50 jaar, veranderd defecatiepatroon, ontlasting
vermengd met bloed, afwezigheid perianale afwijkingen, CRC familie <70e jaar. Of indien
er een verdenking op inflammatoir darmlijden is (Damoiseaux , 2009).
In 2013 werd de richtlijn colonoscopie surveillance afgerond, waar over de wijze van
surveillance gesproken wordt na het vinden van poliepen, carcinomen en bij familiair
risico op colorectaal carcinoom. In deze richtlijn wordt de kwaliteit van aanvullend
onderzoek (colonoscopie/signoidoscopie) beschreven (hoofdstuk 2), en gesteld dat er
geen indictie is voor aanvullende diagnostiek middels sigmoïdoscopie (NVMDL, 2013).
Voor patiënten onder de 50 jaar met bloedverlies per anum zonder risico-indicatoren
bestaat in de praktijk geen eenduidig beleid voor het inzetten van aanvullende
diagnostiek ter uitsluiting van een colorectaal carcinoom. Hierbij moet een afweging
gemaakt worden tussen de belasting, de kosten en de risico’s van endoscopie ten
opzichte van het risico om een carcinoom HRA te missen.

Zoeken en selecteren
Er is geen systematische zoekactie uitgevoerd voor deze uitgangsvraag. Wel is gebruik
gemaakt van de beschikbare wetenschappelijke literatuur.

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

In hoeverre kan men bij patiënten <50 jaar met bloedverlies per anum en hemorroïden
zonder risico-indicatoren afzien van colonoscopie?
Bij patiënten met een fissuur, fistel of een anaalcarcinoom is bloedverlies per anum niet
het enige symptoom, zodat deze discussie zich toespitst op hemorroïden. Er zijn weinig
studies die deze vraag direct beantwoorden. Een aantal nuttige studies zijn
samengevoegd in tabel 3.1.
In een studie uit Pakistan werd bij 379 patiënten met helder rood rectaal bloedverlies
zonder risicofactoren een colonoscopie verricht. Hemorroïden werden gevonden bij 219
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patiënten (57.2%), waarvan bij 198 patiënten hemorroïden de enige bevinding waren
(52,2%). In de totale populatie werd bij de 248 patiënten <40 jaar (65%) bij 7 (2,8%) een
advanced adenoom of CRC gevonden, allemaal gelokaliseerd in het distale colon. Bij de
patiënten >40 jaar was dit 7%, waarbij één tumor in het proximale colon was gevonden
(Khalid,2011). Het is echter de vraag in hoeverre deze resultaten uit Zuid-Azië
extrapoleerbaar zijn naar de Nederlandse situatie. In een Nederlandse studie waarin alle
patiënten met rectaal bloedverlies en hemorroïden een colonoscopie ondergingen,
werden bij 861 (45,1%) patiënten enkel hemorroïden gevonden; bij 1049 (54,9%)
patiënten werden hemorroïden plus een additionele vondst gevonden. In totaal hadden
48 (4,7%) patiënten een CRC. Carcinomen en andere colonpathologie werd vaker gezien
bij ouderen (Koning, 2010). In deze studie werden patiënten met risicofactoren echter
niet geëxcludeerd. Een Britse studie bij 604 patiënten die een “open acces”
diagnostische kliniek bezochten in verband met bloedverlies (alle soorten), toonde dat
bij patiënten met hemorroïden (n=159 (26,3%)) bij 2% een CRC aanwezig was
(Robertson, 2006). In studie uit Iran werd bij 404 patiënten met rectaal bloedverlies
zonder risicofactoren een colonoscopie verricht. Bij 218 (54,2%) werden hemorroïden
gevonden (<40 jaar: 62 (35,0%) en >40 jaar 156 (69,3). In totaal werd bij 6,5% een CRC
(<40 jaar: 4 (2,3%); >40 jaar: 22 (9,8%)) en bij 7,5% adenomateuze poliepen gevonden.
Slechts bij twee patiënten werd er een laesie in het transversum gevonden, waarbij
beide patiënten wel hemorroïden hadden (Nikpour, 2008). Het is in deze studie echter
onduidelijk bij hoeveel van de patiënten met hemorroïden een carcinoom gevonden
werd. Een studie in USA bij in een tertiair centrum door eenzelfde endoscopist was de
indicatie voor colonoscopie (9098 patiënten) bij 703 (7,7 %) helder rood bloedverlies. Bij
deze 703 patiënten werd bij 47 (6,7%) een CRC of een advanced polyp gevonden. Bij de
182 patiënten <50 jaar hadden slechts 3 (1,6) een CRC of een advanced polyp. De plaats
van deze bevindingen werd in de studie niet gerapporteerd (Marderstein, 2008). Een
Nederlandse studie keek prospectief naar bijkomende pathologie bij patiënten verwezen
voor hemorroïden behandeling. Bij 961 van de 1005 (95%) waren hemorroïden
aanwezig. Bij acht patiënten werd een maligniteit gevonden, allen ouder dan 40 jaar. Zij
suggereren een sigmoïdoscopie boven het 40e jaar. In hoeverre er alarmsymptomen
aanwezig waren en wat de locatie was bij deze acht patiënten wordt niet helemaal
duidelijk (Vening, 2010).
Al deze studies laten zien dat de kans dat een patiënt met minimaal helderrood
bloedverlies en hemorroïden onder de 50 jaar en vooral onder de 40 jaar een (rectaal)
CRC heeft als oorzaak van rectaal bloedverlies, uitermate klein is. De werkgroep is
daarom van mening dat voor deze patiënten het niet standaard, dus indien er geen
andere risico-indicatoren aanwezig zijn, nodig is aanvullende diagnostiek in te zetten om
CRC uit te sluiten.
Er zijn echter situaties waarbij aanvullende diagnostiek wel wenselijk kan zijn. Bij
sommige patiënten treedt na behandeling van hemorroïden geen verbetering in de
klachten op (zie ook de module behandelalgoritme hemorroïden). Bij deze patiënten
moet opnieuw worden overwogen colonoscopie in te zetten. In alle gevallen moet de
mogelijke winst van het inzetten van aanvullende diagnostiek worden afgewogen tegen
de mogelijk nadelige effecten.
Een colonoscopie heeft een geringe kans op complicaties. Het risico op een ernstige
complicatie (perforatie, nabloeding) is 0,02%. Factoren die het risico op deze
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complicaties verhogen zijn: instrumentatie (poliepectomie), stollingsproblemen
(bloedingen) en afhankelijk van de soort ingreep is het risico hoger. Patiënten met ASA
klasse 3 tot 4 hebben een verhoogd risico op cardiopulmonale problemen (Church,
2013). Bij patiënten met een verhoogd risico op complicaties bij de colonoscopie (ASA
IV) kan overwogen worden om een CT-colografie te doen.
De aanbevelingen van deze module zijn samengevat in een stroomdiagram (figuur 3.2
stroomdiagram aanvullende diagnostiek bij bloedverlies per anum).

Aanbevelingen
Voor patiënten jonger dan 50 jaar met bloedverlies per anumzonder risico-indicatoren
voor CRC* of verdenking op inflammatoir darmlijden kan endoscopie achterwege
worden gelaten.

Voor patiënten jonger dan 50 jaar met bloedverlies per anum, met risico-indicatoren
voor CRC* of verdenking op een inflammatoir darmlijden dient een colonoscopie
verricht te worden (gelijk de NHG standaard).
Bij persisterend bloedverlies per anum na behandeling voor vermeende hemorroïden
moet laagdrempelig een colonoscopie gedaan worden (zie ook hfst 4).
*Risico-indicatoren voor CRC bij patiënten met bloedverlies per anum (veranderd defecatiepatroon, ontlasting
vermengd met bloed, afwezigheid perianale afwijkingen, CRC familie<70e jaar).

Bij patiënten met een hoog risico op complicaties bij een colonoscopie dient individueel
afgewogen te worden of een colonoscopie verricht moet worden ter uitsluiting van CRC
of een HRA. Zo nodig kan voor een CT colografie gekozen worden.
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Figuur 3.2 stroomdiagram aanvullende diagnostiek bij bloedverlies per anum.
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Tabel 3.1 Samenvatting studies
Auteur,
Studie
jaartal
karakteristieken
Koning, 2010
Opzet: Retrospectief
Setting: Ziekenhuis
Land: Nederland

Patiënt karakteristieken

Soort diagnostiek

Resultaten

Opmerkingen/conclusie van de auteurs

Indicaties voor endoscopie: normal
clinical indications in daily practice
(abdominal complaints, diarrhoea,
rectal bleeding, anaemia, changes
in bowel habits, family history of
colorectal cancer and screening)

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

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

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

(+ indicatie voor diagnostiek?):
patiënten met helderrood
bloedverlies <50, zonder
risicofactoren
257 men (67.8 %) and 122 women
(32.2 %).
Subgroepen qua leeftijd:
131 patients (34.6 %) in the 40 – 50
years age group
248 (65.4 %) under 40 years old.

Soort diagnostiek:
colonoscopie

Resultaten (CRC, poliepen,
anders):
Hemorroïden: 219 (57.8%)
Enkel hemorroïden: 198 (52.2%)
Hemorroïden + andere laesies:
21 (5.5%)
Adenomateuze poliep/CRC:
<40: 7 (2.8)
40-50: 10 (7.6)

Patiënten:
hemorroïden.
N=1910
Sajid,

Opzet: retrospectief
Setting: tertiair
ziekenhuis
Land: Irak
Incl: 18-50 years,
PBPR (fresh blood
per rectum, red in
feces, toilet paper,
in toilet bowl) in
previous 6 months.
Excl: IBD, colorectal
surgery, family
history of CRC,
bleeding diathesis;
iron deficiency
anemia;
anticoagulant
therapy; significant
bleeding per rectum
requiring blood
transfusions and/or
emergency room
visit.
N=379
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Nikpour,
2008

Soort onderzoek:
Setting:
Land: Iran
Excl: colorectal
neoplasm, IBD, first
degree family
history of colorectal
neoplasm, history of
altered bowel
habits, iron
deficiency anemia,
neoplastic polyps,
colorectal
carcinoma
N=402
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(+ indicatie voor diagnostiek?):
patiënten met minimaal helderood
rectaal bloedverlies (alle
leeftijden), zonder risicofactoren
Male: 219 (54.5%) female: 183
(45.5%).
Mean age (range)
43.6 ± 15.7 years (13 to 86).
<40: 177 (44.0%)
There were another 94 young
patients (41 male, 53
female; aged 27.6 ± 5.8 years), who
met the eligibility
criteria, but did not agree to
participate and undergo
colonoscopy

Soort diagnostiek

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

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

Hoofdstuk 4 Behandelalgoritme symptomatische hemorroïden
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Uitgangsvraag:
Wat is het beste behandelalgoritme voor symptomatische hemorroïden?

Omdat de behandeling voor de verschillende gradaties hemorroïden verschillend is,
wordt deze uitgangsvraag uitgewerkt in de volgende deelvragen:
4.1 Wat is de beste behandeling voor graad 1, 2 (en 3) symptomatische hemorroïden?
4.2 Wat is de beste behandeling voor graad 3 en 4 symptomatische hemorroïden?

20

4.1
Wat is de beste behandeling voor graad 1, 2 (en 3) symptomatische
hemorroïden?
Inleiding
De behandeling van hemorroïden wordt ingedeeld in operatieve en niet-operatieve
behandelopties. De niet-operatieve behandelmogelijkheden zijn onder andere:
dieetadviezen in de vorm van vezelrijk dieet, rubberbandligatie (RBL), sclerotherapie
(SCT) of lasertherapie. In Nederland wordt infraroodcoagulatie nauwelijks toegepast.
Infraroodcoagulatie wordt daarom in deze vraag niet behandeld.

25

RBL (Barronligatie): per sessie worden elastiekjes om de basis van het hemorroïdale
weefsel geschoten. Hierdoor ontstaat er strangulatie van het hemorroïdale weefsel en
ontstaat er een wondje wat gaat verlittekenen en zo fixatie geeft van de omliggende
anale mucosa, waardoor er minder kans is op prolaps.
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Lasertherapie (HELP): via een speciale proctoscoop worden vijf pulserende laser stoten
per gevonden arterie toegediend met als doel de uiteinden van de aftakkingen te
dichten.
30
Sclerotherapie: hierbij worden scleroserende agentia gebruikt ter fixatie van het
hemorroïdale weefsel.

35

Het is in de huidige praktijk onduidelijk welke behandeloptie de voorkeur heeft.
Daarnaast kan er in sommige situaties ook gekozen worden om graad 3 hemorroïden
met RBL te behandelen. Deze module tracht inzicht te geven in/of de behandeling van
patiënten met graad 1, 2 (en 3) hemorroïden bij voorkeur met conservatieve therapie,
RBL, lasertherapie of sclerotherapie wordt gedaan. Indien mogelijk wordt een
onderscheid gemaakt in het aantal te plaatsen bandjes.

40
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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 voordelige en nadelige effecten van rubberbandligatie vs. sclerotherapie
vs. lasertherapie vs. conservatieve behandeling (laxeermiddelen en/of
dieetaanpassingen) bij de behandeling van graad 1, 2 (en 3) hemorroïden?
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Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte recidieven, bloedverlies, soiling en jeukklachten (pruritus ani),
nadelige effecten van behandeling en van de kwaliteit van leven voor de besluitvorming
kritieke uitkomstmaten, het aantal keer behandelen en de patiënttevredenheid voor de
besluitvorming belangrijke uitkomstmaten.
Onder recidief (Engelse term recurrence) verstaat de werkgroep het terugkeren van de
klachten (na een klachtenvrije periode). Onder genezing (Engelse term cure) verstaat de
werkgroep het verdwijnen na de klachten na behandeling. De werkgroep beschrijft
zowel de nadelige effecten als de complicaties. In de literatuur wordt vaak geen
onderscheid gemaakt tussen nadelige effecten en complicaties. Deze worden beiden
onder de uitkomstmaat nadelige gevolgen genoemd en waar mogelijk wordt beschreven
waarvan sprake is. De werkgroep definieerde niet a priori de overige genoemde
uitkomstmaten, maar hanteerde de in de studies gebruikte definities.
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Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (OVID), Embase and Cochrane is met relevante zoektermen
gezocht naar systematische reviews, RCT’s en vergelijkend onderzoek in het Nederlands
of Engels, gepubliceerd na 1980, bij patiënten met graad 1 en 2 hemorroïden waarin
twee van de in de uitgangsvraag benoemde behandelingen met elkaar vergeleken
worden. De vergelijking met lasertherapie werd later aan de vraag toegevoegd. Er is niet
expliciet naar de zoekterm lasertherapie gezocht, omdat de werkgroep alleen
geïnteresseerd is in een vergelijking tussen lasertherapie en de andere drie
behandelingen. Aangezien de andere behandelingen wel als zoekterm meegenomen
zijn, zijn deze studies toch gevonden. De zoekverantwoording is weergegeven in deze
module. De literatuurzoekactie leverde 120 treffers op.
Studies werden geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: systematische
review of RCT, inclusie van patiënten met graad 1 of 2 hemorroïden met voldoende
datapresentatie. Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 18 studies
voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige tekst, werden vervolgens 14 studies
geëxludeerd (zie het exclusietabel van deze uitgangsvraag) en vier studies definitief
geselecteerd.
Vier onderzoeken zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De evidencetabellen hiervan
en beoordeling van individuele studiekwaliteit kunt u in bijlage vinden.

Samenvatting literatuur
In de review van Reese werd in de databases Medline, Embase en Cochrane gezocht van
1966 tot mei 2008 (Reese, 2009). Samenvattingen van de studies werden eerst
beoordeeld door een informatiespecialist. Geselecteerde studies werden toen
doorgestuurd voor verdere beoordeling aan de hand van vooraf vastgestelde criteria:
systematische reviews en RCT’s in elke taal, met minimaal 20 personen per behandeling
en met een follow-up van ten minste 80%. Er was geen minimale lengte van de followup. Alleen volwassen patiënten werden behandeld in de review. Zwangere vrouwen zijn
geëxcludeerd.
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Sclerotherapie
Sclerotherapie versus placebo/geen behandeling
Er werden geen studies van voldoende kwaliteit gevonden waarin sclerotherapie werd
vergeleken met placebo of geen behandeling.

5
Conclusies

Het is onbekend wat de effecten zijn van sclerotherapie vergeleken met
geen behandeling bij patiënten met graad 1 of 2 hemorroïden.
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Sclerotherapie versus laxantia
Er werd een gerandomiseerde studie gevonden waarin patiënten met graad 1
hemorroïden werden gerandomiseerd voor sclerotherapie op dag 1 en dag 14 van de
studie (n=33) of een “bulk laxative” in de vorm van in de vorm van vezels driemaal daags
(n=34) (Bruhl, 2000). Het optreden van bloedingen werd gemeten aan de hand van
dagboeken van de patiënten. De totale follow-up duur was zes maanden. In deze studie
werd een subgroep-analyse gedaan voor patiënten die last hebben van obstipatie.

Genezing
Genezing werd in deze studie gemeten aan de hand van het optreden van verdwijnen
van bloedverlies na de behandeling (Bruhl). In de totale populatie hadden patiënten na
sclerotherapie een statistisch significant lager risico op bloedingen dan na laxantia,
zowel na twee weken als na vijf weken en zes maanden (respectievelijk bij 36% versus
59% (RR 2.0, p<0.01); 23% vs. 58% (RR 2.6, p<0.01) en 35% versus 72% (RR2.0, p<0.01)
van de patiënten). Ook recidiefbloedingen, uitgedrukt in het aantal patiënten dat geen
bloedingen meer had na vier weken, maar waar bloedverlies toch weer optrad tijdens de
opvolgende vijf maanden, was lager in de sclerotherapiegroep dan in de laxantiagroep
(21% versus 54%, RR 2.6, p<0.05).
In de subgroep-analyse bij patiënten met obstipatie werd een omgekeerd effect gezien.
Na sclerotherapie (n=10) rapporteerde na vier weken vijf van de tien (50%) en na zes
maanden zes van de tien (60%) van de patiënten bloedverlies, in vergelijking met vier
van de twaalf (33%) en vier van de elf (36%) laxantia. Deze verschillen waren niet
statistisch significant (p=0.2).
Overige uitkomstmaten
De uitkomstmaten soiling, jeukklachten, aantal keer behandelen, kwaliteit van leven,
patiënttevredenheid en nadelige effecten werden in deze studie niet onderzocht.
De uitkomstmaat genezing werd met drie niveaus verlaagd gezien beperkingen in de
onderzoeksopzet (geen goede randomisatie, geen beschrijving van allocatie, geen
blindering) en het geringe aantal patiënten (imprecisie).
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Conclusies

Zeer laag
GRADE

Het is mogelijk dat sclerotherapie een een betere kans op
genezing/afname van bloedingen (afwezigheid van bloedingen) geeft dan
het gebruik van alleen laxantia voor patiënten met graad 1 hemorroïden.
Bronnen (Brühl, 2000)

-
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Het is onduidelijk wat de effecten van sclerotherapie in vergelijking met
laxantia zijn voor patiënten met graad 1 of 2 hemorroïden op soiling,
jeukklachten, aantal keer behandelen, nadelige effecten, kwaliteit van
leven en patiënttevredenheid.

RBL versus geen behandeling
In de review van Reese werd een studie geïncludeerd waarin RBL bij patiënten met
tweedegraads hemorroïden werd vergeleken met een afwachtend beleid. RBL werd
maximaal driemaal uitgevoerd met intervallen van drie weken. Patiënten in de
controlegroep ondergingen een afwachtend beleid. Er wordt in de studie niet geheel
duidelijk of patiënten wel dieetadvies of laxantia kregen. Er werden geen recentere
studies gevonden. In de studie werden 189 patiënten gerandomiseerd.
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Genezing
Na een mediane follow-up van 48 maanden waren significant meer patiënten
klachtenvrij na RBL (47/98 (48%) versus 18/91 (20%) na afwachtend beleid, p<0.05).
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Overige uitkomstmaten
De uitkomstmaten aantal keer behandelen (benodigde verdere behandeling), kwaliteit
van leven, patiënttevredenheid en nadelige effecten van de behandeling werden in deze
studie niet gerapporteerd.
De bewijskracht werd met twee niveaus verlaagd gezien beperkte data en incomplete
rapportage van resultaten.
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Conclusies

Laag
GRADE

Rubberbandligatie lijkt een betere kans op genezing (verdwijnen van
bloeden en recidiverende prolaps) te geven dan een afwachtend beleid
voor patiënten met graad 1 of 2 hemorroïden.
Bronnen (Reese, 2009)
Er werden geen studies gevonden waarin het aantal keer behandelen, de
kwaliteit van leven en patiënttevredenheid en nadelige effecten van de
behandeling na rubberbandligatie versus afwachtend beleid werden
vergeleken.
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RBL versus sclerotherapie
In de review van Reese werden drie RCT’s geïncludeerd waarin RBL wordt vergeleken
met sclerotherapie (Greca , 1981; Kanellos , 2003; Sim, 1981). Er werden geen recentere
studies gevonden die aan de inclusiecriteria voldeden. In totaal werden 376 patiënten
geïncludeerd: 82 patiënten in de studie van Greca (7 met graad 1, 67 met graad 2 en 8
met graad 3 hemorroïden), 50 patiënten in de studie van Sim (graad 1 of graad 2
hemorroïden, aantal met elke graad niet gerapporteerd) en 244 patiënten in de studie
van Kanellos (graad 2 hemorroïden). In de review van Reese wordt niet duidelijk
beschreven hoeveel hemorroïden per keer worden behandeld en hoeveel bandjes
worden geplaatst. Ook wordt niet beschreven welke pijnmedicatie patiënten kregen.

Genezing
In de studie van Greca was het aantal patiënten dat één jaar na de ingreep last had van
bloedingen niet significant verschillend na RBL of sclerotherapie (23% vs. 22%). In de
studie van Kanellos hadden patiënten na een follow-up van vier jaar na RBL echter
significant minder last van bloedverlies (61% vs. 81%, p<0.001). In de studie van Sim
werd bloedverlies niet gerapporteerd. Wel rapporteerde deze studie dat patiënten 12
maanden na de ingreep na RBL significant minder pijn hadden (18% vs. 42%, p<0.05). De
resultaten werden in de review van Reese niet gepoold (Reese).
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Herhaalde behandeling nodig
Een studie (n=82) rapporteerde het aantal patiënten dat herhaaldelijk behandeling
nodig had. Dit percentage was significant lager na RBL dan na sclerotherapie (10% vs.
30%, p<0.05) (Greca).
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Nadelige gevolgen
Nadelige gevolgen werden gedefinieerd als pijn en bloeden na de ingreep. In de studie
van Greca rapporteerden vijf patiënten (13%) na RBL en één patiënt (2%) na
sclerotherapie pijn en bloedingen. Ook het aantal complicaties (anaal stenose en
bloedverlies met noodzaak tot transfusie) was hoger na RBL (8% versus 0%). In de
studies van Sim en Kanellos worden geen getallen gerapporteerd. Wel stellen de auteurs
in de tekst dat er significant meer nadelige effecten werden gerapporteerd na RBL in
vergelijking met sclerotherapie.
Overige uitkomstmaten
De uitkomstmaten kwaliteit van leven en patiënttevredenheid werden in geen van de
studies gerapporteerd.
De bewijskracht voor de uitkomstmaat afname klachten is met twee niveaus verlaagd
naar laag, gezien incomplete rapportage van resultaten en tegenstrijdige resultaten
(inconsistentie).
De bewijskracht voor de uitkomstmaat nadelige effecten is verlaagd met twee niveaus
gezien beperkingen in de studieopzet (geen statistische analyse tussen groepen in een
studie en incomplete rapportage van resultaten).
De bewijskracht voor de uitkomstmaat herhaalde behandeling is verlaagd met twee
niveaus gezien beperkingen in studieopzet en het kleine aantal patiënten (imprecisie).
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Conclusies

Laag
GRADE

Rubberbandligatie lijkt een betere kans op genezing te geven dan
sclerotherapie voor patiënten met graad 1 of 2 hemorroïden.
Bronnen (Reese , 2009)

Laag
GRADE

Het is mogelijk dat na rubberbandligatie op lange termijn minder vaak een
herhaalde behandeling nodig is voor patiënten met graad 1 of 2
hemorroïden, dan na sclerotherapie.
Bronnen (Reese, 2009)

Laag
GRADE

Het is mogelijk dat na rubberbandligatie meer nadelige gevolgen en
complicaties optreden, dan na sclerotherapie.
Bronnen (Reese, 2009)

Er werden geen studies gevonden waarin de kwaliteit van leven en
patiënttevredenheid na rubberbandligatie versus sclerotherapie werden
vergeleken.
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RBL versus laserbehandeling
Er werd een studie gevonden waarin RBL werd vergeleken met laserbehandeling (HELPtechniek) (Giamundo, 2011). In de lasergroep werden vijf pulserende laserstoten per
gevonden arterie toegediend door de proctoscoop met als doel de uiteinden van de
aftakkingen te dichten. In de RBL-groep werden twee rubberbandjes geplaatst bij de
basis van de drie meest prominente hemorroïden (in de meeste gevallen de rechter
anterior, rechter posterior en linker laterale hemorroïden. In totaal werden 60 patiënten
met graad 2 of 3 hemorroïden met minimale, symmetrische, circumferential, mucosale
prolaps tijdens preoperatieve evaluatie geïncludeerd. Patiënten werden gedurende
gemiddeld een half jaar meerdere keren gezien. Er wordt niet beschreven of patiënten
ook voedingsadviezen en laxantia kregen.

Genezing
Genezing werd gedefinieerd als afwezigheid van klachten (bloeding, ongemak, soiling)
na een half jaar. Na HELP waren 27 patiënten (90,0%) klachtenvrij, in vergelijking met 16
patiënten (53,3%) na RBL. Dit verschil was statistisch significant (p<0.001).
Pijn
Pijn werd gemeten aan de hand van een 10-punts VAS in de eerste drie dagen na de
ingreep en opnieuw na twee weken. De eerste paar dagen na de ingreep hadden
patiënten in de lasergroep significant minder pijn dan na RBL (1,1 vs. 2,9, p<0.001). Na
twee weken was dit verschil echter niet meer aanwezig (0,8 vs. 1,0, p=0.12).
Kwaliteit van leven
De kwaliteit van leven werd in deze studie gemeten aan de hand van een VAS-score na
zes maanden (waarbij een score van 0 de slechtst denkbare kwaliteit van leven
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representeert en 10 de best denkbare kwaliteit van leven). De mediane kwaliteit van
leven was statistisch significant hoger na de HELP-techniek dan na RBL (8.7 vs. 7.6,
p=0.002).
5

Nadelige effecten
De nadelige effecten van behandeling werden in de methoden sectie van deze studie
wel beschreven. In de resultaten wordt echter alleen het optreden van tenesmus één
week na de ingreep beschreven. Dit komt significant minder vaak voor na de HELPtechniek dan na RBL (0 (0%) vs. 4 (13.3%) p<0.001).
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Patiënttevredenheid
Patiënttevredenheid werd gemeten aan de hand van de simpele ja/nee vraag: “bent u
tevreden?”. Na de HELP-techniek waren meer mensen tevreden dan na RBL (90% vs.
75%). In de studie werd niet gerapporteerd of dit verschil statistisch significant
verschilde.
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De bewijskracht voor de uitkomstmaten genezing, pijn, kwaliteit van leven en
patiënttevredenheid zijn met drie niveaus verlaagd gezien beperkingen in de
studieopzet (onvolledige rapportage en onduidelijkheid over patiënten die niet op
follow-up afspraken kwamen) en het geringe aantal patiënten (imprecisie).
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De uitkomstmaat nadelige effecten is met drie niveaus verlaagd gezien dezelfde
beperkingen in studieopzet en ernstige imprecisie: nadelige effecten zijn relatief
zeldzaam en de studie was niet gepowered om verschillen in het optreden van nadelige
effecten aan te tonen. Tevens is de HELP-techniek slechts geïndiceerd voor patiënten
waar beperkte of geen mucosale prolaps aanwezig is (bij preoperatieve beoordeling).
Het is daardoor de vraag of de resultaten extrapoleerbaar zijn naar de gemiddelde
populatie van patiënten met graad 2 of 3 hemorroïden. In de studie wordt vermeld dat
een van de auteurs co-patenthouder is van de HELP-techniek, maar dat er geen directe
financiële belangen zijn. De werkgroep twijfelt echter, met name in verband met de
gebreken in de studieopzet en lastig vergelijkbare interventies, aan de objectiviteit van
deze studie.
Tevens rapporteden de auteurs dat de HELP-techniek duurder was dan RBL. In het
onderzoekscentrum kostte het apparaat (voor eenmalig gebruik) €350, waar een ligatiekit ongeveer €20 kost.

Conclusies

Zeer laag
GRADE

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

40
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Zeer laag
GRADE

Patiënten met graad 2 en 3 hemorroïden hebben mogelijk de eerste drie
dagen na ingreep minder pijn na de HELP-techniek dan na RBL. Na twee
weken lijkt er echter geen verschil meer te zijn tussen de twee
interventies.
Bronnen (Giamundo, 2011)

Laag
GRADE

Patiënten met graad 2 en 3 hemorroïden hebben mogelijk een betere
kwaliteit van leven zes maanden na de HELP-techniek dan na RBL.
Bronnen (Giamundo, 2011)

Zeer laag
GRADE

Het is mogelijk dat patiënten met graad 2 en 3 hemorroïden na de HELPtechniek in vergelijking met RBL één week na de ingreep minder vaak last
hebben van tenesmus.
Het is onbekend wat de risico’s op andere nadelige gevolgen zijn.
Bronnen (Giamundo, 2011)

Zeer laag
GRADE

Patiënten met graad 2 en 3 hemorroïden lijken zes maanden na de
ingreep vaker tevreden te zijn met de behandeling na de HELP-techniek
dan na RBL.
Bronnen (Giamundo, 2011)
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Overwegingen
In de literatuuranalyse werden de resultaten van studies waarin twee interventies voor
de behandeling van graad 1, 2 of 3 hemorroïden worden vergeleken beschreven. De
literatuur over de behandeling is vaak niet compleet wat betreft de uitkomstmaten die
worden gerapporteerd en de duur van de follow-up. De resultaten van de verschillende
studies zijn daardoor moeilijk te vergelijken. Wat tevens opvalt is dat veel studies zijn
gepubliceerd in landen buiten Europa of de VS (Iran, Irak, India, Nigeria). Op basis van de
methodologie en kwaliteit van de studies waren er geen redenen om deze studies niet
mee te nemen in de literatuuranalyse. Wel is de vraag in hoeverre de zorg in deze
landen gelijk is aan de zorg in Nederlandse ziekenhuizen en dus in hoeverre de
resultaten uit deze landen geëxtrapoleerd kunnen worden naar de Nederlandse situatie.
Er werd voor deze richtlijn niet gezocht naar artikelen waarin laxatieven werden
vergeleken met placebo of geen behandeling, omdat het gaat om patiënten die reeds
werden doorverwezen naar de tweede lijn.
Sclerotherapie of RBL versus laxantia
In de literatuur werd gevonden dat sclerotherapie een afname in klachten gaf in
vergelijking met laxantia alleen (Brühl). Ook RBL gaf een afname in klachten in
vergelijking met een afwachtend beleid (Reese). Uit deze studies blijkt dat voor deze
patiënten sclerotherapie en RBL de voorkeur hebben boven het voorschrijven van
laxantia. Wel is bekend uit de literatuur dat het waarschijnlijk is dat het gebruik van
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vezels en laxantia een voordelig effect heeft op het doen afnemen van de klachten
(Alonso-Coello, 2005). De werkgroep is van mening dat het hebben van een soepele
ontlasting van belang is en bijdraagt aan de afname van de klachten.
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Sclerotherapie versus RBL
Er werden drie kleine studies gevonden waarin de kans op genezing hoger was na RBL
dan na sclerotherapie. Na RBL werden echter meer nadelige effecten gezien (bloedingen
en pijn na de ingreep en complicaties). Na de behandeling is er vaak sprake van wat
bloedverlies en wat pijn. Uit de studies wordt niet duidelijk of het gaat om mild
bloedverlies en pijn van korte duur of dat er sprake was van ernstigere klachten. De
ervaring vanuit de praktijk laat zien dat patiënten altijd wat pijnklachten of toename van
bloedverlies kunnen hebben als gevolg van de behandeling. De werkgroep is van mening
dat de hogere kans op genezing bij RBL opweegt tegen de licht verhoogde kans op
nadelige effecten die in deze studies werden gevonden. De kwaliteit van leven en
patiënttevredenheid na RBL versus sclerotherapie werden in geen van de studies
onderzocht. Op basis van de resultaten van deze studies lijkt RBL daarom voorkeur te
hebben boven sclerotherapie.

Laser therapie versus RBL
In een studie werden in de interventiegroep twee rubberbandjes geplaatst bij de basis
van de drie meest prominente hemorroïden en in de controlegroep (HELP-techniek)
werden vijf pulserende laserstoten per gevonden arterie toegediend door de
proctoscoop, met als doel de uiteinden van de aftakkingen te dichten. De studie was van
een matige kwaliteit en er zijn onduidelijkheden in de rapportage van uitkomstmaten
(uitkomstmaten worden wel in methoden genoemd, maar resultaten niet
gerapporteerd). Dat een van de auteurs co-patenthouder is van de HELP-techniek, zoals
deze wordt uitgevoerd in de studie (hoewel er geen commerciële belangen genoemd
worden) doet de twijfels aan de objectiviteit van deze studie en daarmee de
betrouwbaarheid van de resultaten toenemen. Er werden geen andere
gerandomiseerde studies gevonden die de HELP-techniek vergeleken met een andere
interventie. De werkgroep is van mening dat op basis van de beschikbare literatuur het
gebruik van de HELP-techniek bij patiënten met graad 1, 2 en 3 hemorroïden niet kan
worden aanbevolen of afgeraden. De plaats van de HELP-techniek is nog niet duidelijk en
nader gerandomiseerd onderzoek is nodig.
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Het aantal rubberbandjes per behandeling
In de gevonden studies werd niet altijd duidelijk onderscheid gemaakt tussen het aantal
hemorroïden dat per keer werd behandeld, hoe veel bandjes gebruikt werden en hoe
vaak patiënten moesten terugkomen voor de behandeling. Wel werd in de
literatuursearch een studie naar het aantal geplaatste rubberbandjes gevonden (Poon,
1986). In deze studie werden 205 patiënten met symptomatische eerste en
tweedegraads hemorroïden gerandomiseerd voor RBL (één plaats met één bandje per
keer, met intervallen van vier weken tot symptomen waren verdwenen of alle drie de
hemorroïden geligeerd waren) of RBL waarbij alle drie de hemorroïden in een sessie
werden geligeerd. Beide methoden waren effectief voor de behandeling van vroege
hemorroïden en het optreden van pijn na de ingreep en complicaties was vergelijkbaar.
Er waren minder behandelsessies nodig voor patiënten waarbij per sessie drie
hemorroïden werden geligeerd. De auteurs van deze studie concluderen dat het
plaatsen van ten minste drie bandjes per keer meer kosteneffectief is en dat patiënten
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sneller van de klachten af zijn en daarom de voorkeur heeft. Er werden geen andere
gerandomiseerde studies gevonden waarin het aantal bandjes en behandelingen werd
onderzocht. De ervaring van de werkgroep is dat er gemiddeld twee tot vier bandjes
worden geplaatst. De werkgroep is van mening dat het plaatsen van twee tot vier
bandjes per sessie de voorkeur heeft. Het lijkt de werkgroep redelijk dat de tijd tussen
het plaatsen van de bandjes 4-8 weken bedraagt. In de literatuur werden in een aantal
studies een klein aantal patiënten geïncludeerd met graad 3 hemorroïden. In deze
studies worden de resultaten voor deze groep echter niet apart beschreven. De mening
van de werkgroep is dat patiënten met graad 3 hemorroïden baat kunnen hebben bij
RBL. Indien er geen afname is van de klachten na maximaal vier behandelsessies kan een
operatie worden overwogen. Bij patiënten met bloedverlies per anum waar nog geen
eerdere indicatie was voor colonoscopie (zoals beschreven in hoofdstuk “aanvullende
diagnostiek bij bloedverlies per anum) adviseert de werkgroep dat indien na maximaal 2
behandelsessies geen afname optreedt in het bloedverlies, het uitsluiten van andere
pathologie overwogen moet worden.

Aanbevelingen
Behandel patiënten met graad 1 of 2 hemorroïden met rubberbandligatie. Indien na
maximaal vier behandelsessies bloedverlies persisteert en andere pathologie is
uitgesloten*, kan een operatie worden overwogen (zie graad 3 of 4).

Behandel de patiënt bij voorkeur met twee tot vier bandjes per sessie.
*zie ook hoofdstuk Aanvullende diagnostiek bij helderrood bloedverlies

Bij patiënten met bloedverlies per anum waar nog geen eerdere indicatie was voor
colonoscopie (zoals beschreven in hoofdstuk “aanvullende diagnostiek bij bloedverlies
per anum) adviseert de werkgroep dat indien na maximaal 2 behandelsessies geen
afname optreedt in het bloedverlies, het uitsluiten van andere pathologie overwogen
moet worden.
20
Geef patiënten met obstipatie en/of hardere ontlasting ook dieetadviezen en eventueel
laxantia voor een adequate stoelgang.
Op basis van de huidige literatuur kan laserbehandeling voor hemorroïden niet worden
aanbevolen of afgeraden.
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Zoekverantwoording
Zoektermen met als onderwerp behandeling hemorroïden graad 1-2
Medline
1 "Hemorrhoids"/ (4563)
(OVID)
2 Hemorrhoidectomy/ [vanaf 2013, daarvoor "Hemorrhoids"/ surgery] (41)
1980-dec.
3 (hemorrhoid* or haemorrhoid*).ti,ab. (4765)
2013
4 1 or 2 or 3 (5915)
Engels,
5 Practice Parameters for the Management of Hemorrhoids.m_titl. (2)
Nederlands 6 "22379400".ui. (1)
7 rubber band.ti,ab. (535)
8 4 and 7 (260)
9 exp Rubber/ or rubber.ti,ab. (22017)
10 Ligation/ or ligation*.ti,ab. (65584)
11 (9 and 10) or (rubber adj2 band).ti,ab. (672)
12 conservative.ti,ab. (75356)
13 Diet Therapy/ (9430)
14 Dietary Fiber/ (12718)
15 (Fiber* or fibre* or diet or reassurement*).ti,ab. (473867)
16 Sclerotherapy/ (4290)
17 exp Sclerosing Solutions/ (8391)
18 limit 17 to yr="1980 - 1990" (2136)
19 Sclerotherap*.ti,ab. (5415)
20 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 18 or 19 (566303)
21 4 and 20 (730)
22 (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or ((systematic*
or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or exp "Review
Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or medline.ab. or
(psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or ((selection criteria or
data extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or Editorial/ or Letter/ or
(animals/ not humans/)) (218453)
23 (exp clinical trial/ or randomized controlled trial/ or exp clinical trials as topic/ or
randomized controlled trials as topic/ or Random Allocation/ or Double-Blind Method/
or Single-Blind Method/ or (clinical trial, phase i or clinical trial, phase ii or clinical trial,
phase iii or clinical trial, phase iv or controlled clinical trial or randomized controlled
trial or multicenter study or clinical trial).pt. or random*.ti,ab. or (clinic* adj trial*).tw.
or ((singl* or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or
placebo*.tw.) not (animals/ not humans/) (1425864)
24 limit 21 to (yr="1980 -Current" and (dutch or english)) (498)
25 22 and 24 (21)
26 23 and 24 (120)
27 26 not 25 (107)
#1
MeSH descriptor: [Hemorrhoids] explode all trees
Cochrane
#2
(hemorrhoid* or haemorrhoid*):ti,ab
(Wiley)
#3
#1 or #2 from 1980 to 2013
#4
MeSH descriptor: [Rubber] explode all trees
#5
rubber:ti,ab
#6
MeSH descriptor: [Ligation] explode all trees
#7
ligation*:ti,ab
#8
((#4 or #5) and (#6 or #7)) or (rubber near band):ti,ab
#9
conservative:ti,ab
#10
MeSH descriptor: [Diet Therapy] explode all trees
#11
MeSH descriptor: [Dietary Fiber] explode all trees
#12
(Fiber* or fibre* or diet or reassurement*):ti,ab
#13
MeSH descriptor: [Sclerotherapy] explode all trees
#14
Sclerotherap*:ti,ab
#15
#8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #13 or #14
#16
#3 and #15
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Inclusie/ Redenen van exclusie
Exclusie obv fulltext blijkt analyse van andere
studies die reeds in Reese zijn geïncludeerd,
of in Reese zijn geëxcludeerd (geen RCT)
Exclusie, artikel echt niet verkrijgbaar zowel
in binnenland als buitenland
Exclusie (in Reese omdat follow-up <80%
(deel viel af door andere behandeling, ander
deel door non-response).
Exclusie: niet in Reese omdat geen RCT is.
Wel veel patiënten (maar wel erg oud:
uitgevoerd van 86 tot 88).
Exclusie: valt buiten de uitgangsvraag

Exclusie: zit in Shanmugam (en dus in Reese)

Exclusie: overlap onderstaande studie en die
is van betere kwaliteit/ cochrane

Exclusie: bovenstaande studie is nieuwer en
cochrane

exclusie: vergelijkt allerlei technieken die in
deze vraag (graad 1-2) niet zitten; voor de
chirurgische ingrepen hebben wij veel
reviews die veel nieuwer zijn dan deze.
Exclusie, zit in Reese

Exclusie, valt binnen Reese

Exclusie: zit in Reese

Exclusie: zit in Reese

Exclusie: zit in Reese

Evidencetabellen
Evidence table for systematic review of RCT’s and observational studies (intervention studies)
Research question: treatment of grade 1-2 haemorrhoids
Study
Study
Patient
Intervention (I)
Comparison/control (C)
reference characteristics
characteristics
Rubber band ligatie versus sclerotherapie
Reese,
SR and metaInclusion criteria A: rubber band ligation
A: injection
2008
analysis of RCT’s SR: SR of RCT,
B: RBL
sclerotherapy
>20patients per
C: RBL
B: injection
Study
Literature search arm, follow-up
sclerotherapy
characteri up to may 2008
of >80%, any
C: injection
stics and
language, adult
sclerotherapy
results
A: Greca, 1981
patients
are
B: Sim, 1981
extracted C: Kanellos,
Exclusion
from the
2003
criteria SR:
SR
pregnant
Study design:
women
RCT
3 studies
Source of
included
funding:
Not stated
Important
patient
characteristics
at baseline:
Number of
patients;
A: 82
B: 50
C: 244
Groups
comparable at
baseline? Not
stated
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Follow-up

Outcome measures and
effect

Comments

End-point of follow-up:
Not reported

Bleeding (% occurrence)
A: 23% vs. 22%
B: C: 61% vs. 81%, p=0.001

Brief description of
author’s conclusion: RBL
may be more effective at
reducing anal pain,
prolapse, need for repeat
treatment, bleeding, but
not at reducing
discomfort at 12 months.
Furthermore, RBL may be
less effective at reducing
immediate adverse
effects and complications.

For how many
participants were no
complete outcome data
available?
Not reported

Pain (%) at 12 months
A: B: 18% vs. 42% p<0.05
C: Prolapse (%)
A: 23% vs. 15%
B: 9% vs. 42%, p<0.05
C: 12% vs. 36%, p=0.02
Repeated treatment
needed (%)
A: 10% vs. 30%, p<0.05
B:
C:

Not much data
representation,
significance levels
sometimes not assessed,
not many study
characteristics described.
Also: very old studies.

Adverse effects, defined
as: pain, bleeding
A: 5/39 (13%) vs. 1/43
(2%)
B: less discomfort after
sclerotherapie, p<0.001
C: fewer after
sclerotherapie, p=0.001
(discomfort, nausea,

GRADE
All outcome measures:
low level of evidence.
Downgrading for:
Symptom improvement:
incomplete reporting of
results, conflicting results.
Adverse effects: no
statistical analysis

severe pain, bleeding and
urination difficulties)

between groups in 1
study, and incomplete
reporting of results.

Complications:
A: 3/39 (8%) vs. 0/43 (0%)
(dilatation due to anal
stenosis, blood
transfusion)
B: C: Evidence table for intervention studies
Research question: treatment of grade 1-2 haemorrhoids
Study
Study
Patient
Intervention (I)
reference
characteristics characteristics 2
Injection sclerotherapy vs. laxatives
Brühl,
Type of study: Inclusion
Injection sclerotherapie
2000
RCT
criteria:
(0.9 ml the site injected
Grade 1
on the 1ste and 14the
Setting:
hemorrhoids
day)
Hospital
Exclusion
Country:
criteria:
Germany
Not stated
Source of
funding: not
stated

N total at
baseline: 67
Intervention: 33
Control: 34
Important
prognostic
factors:
age (range):
I: 58 (31-74)
C: 58 (34-74)
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Comparison/control (C)

Follow-up

Outcome measures and
effect size 4

Comments

Length of follow-up:
6 months

I vs. C

Incomplete reporting of
outcomes (unclear
reporting of bleeding
assessments: different for
subgroup analysis, and
not all time intervals are
reported on)

3

Laxative (Plantago ovate
1 teaspoon 3 times
daily)

Loss-to-follow-up:
Intervention:
2 (6,1%)
Reasons: unknown
Control:
5 (14.7%)
Reasons: unknown
Incomplete outcome
data:
-

Bleeding at 2 weeks (n, %)
12 (36%) vs. 20 (59%),
RR 1.7, χ2= 4.33, p<0.05
Bleeding at 5 weeks (n, %)
7 (23%) vs. 18 (58%)
RR 2.6, χ2= 8.0, p<0.01
Bleeding at 6 months (n,
%)
11 (35%) vs. 21 (72%)
RR 2.0 χ2= 8.1, p<0.01
Relapse (patients who
stopped bleeding at 4
weeks who in the
following 5 months
started bleeding again)
5 (21%) vs. 7 (54%)

Author conclusion: the
results of this trial
underline that both
injection sclerotherapie
and the use of bulk
laxative have a place in
the treatment of
haemorrhoids. Both stage
of disease and bowel
habits are important
determinants when
deciding modes of
treatment. In constipated

Sex (f/m):
I: 17/16
C:16/18

RR 2.6 χ2= 4.2, p<0.05
Subgroup analysis
amongst constipated
patients

Constipated
patients
I: 10 (30%)
C: 12 (35%)

Bleeding at 4 weeks (n, %)
5 (50%) vs. 4 (33%)
RR 0.7 p=0.2

Groups
comparable at
baseline? yes

Nonexcisional haemorrhoid laser procedure (HeLP) vs. Rubberbandligation (RBL)
Giamundo, Type of study: Inclusion
HeLP
RBL
2012
RCT
criteria:
With use of Doppler
2 rubber bands at base
Diagnosis of
probe. 5 laser shots of
of the 3 most prominent
Setting:
symptomatic
1.2 sec. were delivered
haemorrhoidal tufts.
2 centres
grade 2 or 3
per artery at power of
(hospital)
haemorrhoids
13W.
No bowel preparation
with minimal,
was required. Two
Country:
symmetric,
No bowel preparation
100ml enemas were
Italy
circumferential,
was required. Two
administered 2 hours
mucosal
100ml enemas were
before operation to
Source of
prolapse at
administered 2 hours
empty the rectum.
funding: one
preoperative
before operation to
Patients were
of the authors evaluation, age
empty the rectum.
discharged after the
is a coholder
18-70
Patients were
operation (day surgery)
of a patent on
discharged after the
the HeLP
Exclusion
operation (day surgery)
procedure
criteria:
described, but IBD, previous
has no
surgical
commercial
treatments for
interests
haemorrhoids,
related to the
faecal
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Bleeding at 6 months (n,
%)
6 (60%) vs. 4 (36%)
RR 0.7 p=0.2
Length of follow-up:
1 year
Loss-to-follow-up:
Intervention: 0
Control: 0

Incomplete outcome
data:
Unclear: erratum
appeared stating the
figure about patients
attending follow-up
appointments was
incorrect.

Postoperative pain
(10point VAS)
Days 1-3 (median (range))
1.1 (0-2) vs. 2.9 (1-5)
p<0.001
2 weeks
0.8 (0-2) vs. 1.0 (0-3)
p=0.12
Resolution of symptoms
at 6mnths , n(%)
27 (90.0) vs. 16 (53.3)
p<0.001
Quality of life score at
6mnths, median (range)
8.7 (7-10) vs. 7.6 (5-10)
p=0.002
Adverse events (patient
reported)

patients, a laxative was as
effective as injections.
Note: the superiority of
RBL versus sclerotherapy
was deduced from
comparison groups
distinguishing grade ½
and 3 haemorrhoids. In
this way nog definite
conclusion can be
reached for cases of
either grade 1 or 2.

Note: the indication for
help is restricted to cases
in which mucosal
prolapsed is moderate or
nearly absent at
preoperative assessment

manufacturer.

incontinence,
obstructed
defecation
syndrome
resistant to
medical
therapy,
previous
surgical
anastomosis
<3cm before
dental line or
anal stenosis,
concomitant
anorectal
disorders,
current
treatment
anticoagulant
medications,
irritable bowel
syndrome with
severe
constipation or
diarrhoea
symptoms.
N total at
baseline: 60
Intervention: 30
Control: 30
Important
prognostic
factors:
Mdian age
(range)
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Tenesmus at 1wk, n (%)
0 (0%) vs. 4 (13.3%)
p<0.001
Patient satisfaction
90% vs. 75%

I: 47.4 (24-70)
C:44.4 (25-70)
Sex (m/f):
I: 13/17
C: 18/12
Haemorrhoid
classification
Grade3:
I: 10
C: 11
Grade 2:
I: 20
C: 19
Groups
comparable at
baseline? yes

5

Notes:
1.
Prognostic balance between treatment groups is usually guaranteed in randomized studies, but non-randomized (observational) studies require matching of patients between
treatment groups (case-control studies) or multivariate adjustment for prognostic factors (confounders) (cohort studies); the evidence table should contain sufficient details on
these procedures
2.
Provide data per treatment group on the most important prognostic factors [(potential) confounders]
3.
For case-control studies, provide sufficient detail on the procedure used to match cases and controls
4.
For cohort studies, provide sufficient detail on the (multivariate) analyses used to adjust for (potential) confounders
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Risk of bias table for intervention studies (randomized controlled trials)
Research question: treatment of grade 1-2 haemorrhoids
Study
Describ
Bias due to
Bias due to
Bias due to
reference
e
inadequate
inadequate blinding
inadequate blinding
method concealment of
of participants to
of care providers to
of
allocation?2
treatment
treatment
randomi
allocation?3
allocation?3
(first
sation
author,
publicatio
(unlikely/likely/uncle (unlikely/likely/uncle (unlikely/likely/uncle
n year)
ar)
ar)
ar)
Brühl,
Alternat Likely
Unclear
Unlikely
2000
ing

Giamundo
, 2011

1.

5

2.

3.

10
4.
5.

15

Bias due to
inadequate blinding
of outcome
assessors to
treatment
allocation?3

Bias due to selective
outcome reporting
on basis of the
results?4

Bias due to loss to
follow-up?5

Bias due to violation
of
intention to treat
analysis?6

(unlikely/likely/uncle
ar)
Unclear (not
blinded)

(unlikely/likely/uncle
ar)
Likely (unclear
reporting on several
times of assessment
of bleeding)
Likely (adverse
events not well
reported on)

(unlikely/likely/uncle
ar)
Unlikely

(unlikely/likely/uncle
ar)
Unlikely

Comput Unlikely
Unlikely (no blinding
Unlikely
Unlikely (blinding)
Unclear (incomplete
unlikely
er
possible, but unlikely
data not well
generat
to effect outcomes)
described, figure is
ed
incorrect)
random
number
s
Randomisation: generation of allocation sequences have to be unpredictable, for example computer generated random-numbers or drawing lots or envelopes. Examples of inadequate
procedures are generation of allocation sequences by alternation, according to case record number, date of birth or date of admission.
Allocation concealment: refers to the protection (blinding) of the randomization process. Concealment of allocation sequences is adequate if patients and enrolling investigators cannot
foresee assignment, for example central randomisation (performed at a site remote from trial location) or sequentially numbered, sealed, opaque envelopes. Inadequate procedures are
all procedures based on inadequate randomization procedures or open allocation schedules..
Blinding: neither the patient nor the care provider (attending physician) knows which patient is getting the special treatment. Blinding is sometimes impossible, for example when
comparing surgical with non-surgical treatments. The outcome assessor records the study results. Blinding of those assessing outcomes prevents that the knowledge of patient
assignment influences the process of outcome assessment (detection or information bias). If a study has hard (objective) outcome measures, like death, blinding of outcome assessment is
not necessary. If a study has “soft” (subjective) outcome measures, like the assessment of an X-ray, blinding of outcome assessment is necessary.
Results of all predefined outcome measures should be reported; if the protocol is available, then outcomes in the protocol and published report can be compared; if not, then outcomes
listed in the methods section of an article can be compared with those whose results are reported.
If the percentage of patients lost to follow-up is large, or differs between treatment groups, or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups, bias is likely. If the
number of patients lost to follow-up, or the reasons why, are not reported, the risk of bias is unclear

Richtlijn Proctologie

6. Participants included in the analysis are exactly those who were randomized into the trial. If the numbers randomized into each intervention group are not clearly reported, the risk of bias
is unclear; an ITT analysis implies that (a) participants are kept in the intervention groups to which they were randomized, regardless of the intervention they actually received, (b)
outcome data are measured on all participants, and (c) all randomized participants are included in the analysis.
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4.2
Wat is de beste behandeling voor graad 3 en 4 symptomatische hemorroïden?
Graad 3 en 4 hemorroïden worden in de huidige Nederlandse praktijk behandeld
middels RBL, klassieke hemorroïdectomie (open/gesloten), dopplergeleide ligatie en
middels gestapelde hemoroïdepexie. De Pakravan-methode wordt wel eens genoemd
als mogelijke nieuwe methode voor de behandeling van graad 3 hemorroïden. De
Dopplergeleide ligatie van hemorroïden, wel of niet gecombineerd met een pexie, is
steeds meer een techniek die in opkomst is. Dat is de reden waarom wij deze methode
hebben meegenomen in de richtlijn.
Conventionele hemorroïdectomie (CH)
Ferguson (gesloten hemorroïdectomie): Bij de Ferguson methode wordt de
hemorroïd vrijgemaakt van het anoderm en sfincter complex en wordt de
hemorroïd geëxcideerd. Het slijmvlies en anoderm worden gesloten en de huid
wordt (deels) gesloten.
Milligan-Morgan (open hemorrhoïdectomie): De Milligan-Morgan-procedure is
gelijk aan de Ferguson, echter wordt hier alleen het slijmvlies tot aan het anoderm
gesloten.
Gestapelde hemorroïdopexie (PPH (procedure for prolaps and hemorrhoids)/ SH
(stapled hemorrhoidopexy)
De behandeling van hemorroïden middels de circulaire stapler berust op het verwijderen
van de mucosa proximaal van de hemorroïden en linea dentata. Dit zorgt voor reductie
van de mucosa en fixatie van het weefsel waarbij de hemorroïdale plexus intact blijft.
Dopplergeleide ligatie
Dopplergeleide ligatie van hemorroïdale arteriën (DG-HAL) en Transanale Hemorroïdale
de-arterialisatie (THD) zijn twee verschillende namen voor dezelfde techniek. De DGHAL-methode berust op het ligeren van de arterie via een speciale proctoscoop om zo
de bloedtoevoer te reduceren. Dit kan eventueel gecombineerd worden met een
hemorroïdopexie. Hier wordt het hemorroïdaal weefsel door middel van een hechting
plicatieligatuur omhoog getrokken.
Pakravan-methode
Er wordt ongeveer vier cm van de rectale mucosa vanaf de linea dentata verwijderd en
middels een z-hechting gefixeerd.
Het is echter nog onduidelijk welke van deze bovengenoemde technieken de beste
behandeloptie is voor patiënten met graad 3 en 4 hemorroïden. In deze module wordt
voor graad 3 en graad 4 hemorroïden onderzocht welke behandelopties de voorkeur
hebben. Omdat in de literatuur vaak geen onderscheid gemaakt wordt tussen graad 3 en
graad 4 hemorroïden of dat deze patiënten in studies in dezelfde groep worden
behandeld, worden de behandelingen in dit hoofdstuk met elkaar vergeleken. Waar
mogelijk wordt een onderscheid gemaakt tussen patiënten met graad 3 en 4
hemorroïden.
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Zoeken en selecteren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse
verricht naar de volgende wetenschappelijke vraagstelling:
Wat zijn de voordelige en nadelige effecten van klassieke hemorrhoïdectomie (CH)
vs. gestapelde hemoroidopexie (SH/PPH) vs. dopplergeleide ligatie van
hemorroïdale arteriën vs. Pakravan vs. rubberbandligatie (RBL) bij graad 3/4
hemorroïden?

Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte recidief/prolaps, bloedverlies, soiling, jeuk en pijn nadelige
effecten van behandeling en kwaliteit van leven voor de besluitvorming kritieke
uitkomstmaten. De werkgroep achtte het aantal keer behandelen en de
patiënttevredenheid voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaten.
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Onder recidief (Engelse term recurrence) verstaat de werkgroep het terugkeren van de
klachten (na een klachtenvrije periode). Onder genezing (Engelse term cure) verstaat de
werkgroep het verdwijnen van de klachten na behandeling. De werkgroep beschrijft
zowel de nadelige effecten als de complicaties. In de literatuur wordt vaak geen
onderscheid gemaakt tussen nadelige effecten en complicaties. Deze worden beiden
onder de uitkomstmaat nadelige gevolgen genoemd en waar mogelijk wordt beschreven
waarvan sprake is. De werkgroep definieerde niet a priori de overige genoemde
uitkomstmaten, maar hanteerde de in de studies gebruikte definities.
Per uitkomstmaat: de werkgroep definieerde afwezigheid van klachten als een klinisch
relevant verschil.
Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (OVID), Embase and Cochrane is met relevante zoektermen
gezocht naar systematische reviews en RCT’s, in het Nederlands of Engels, gepubliceerd
na 1980 die een van de volgende operatieve technieken vergeleken bij patiënten met
graad 3 of 4 hemorroïden: PPH/SH, klassieke hemorrhoïdectomie (open/gesloten),
dopplergeleide ligatie, RBL, Ligasure en transanal haemorrhoidal dearterailsation. De
zoekverantwoording is weergegeven in bijlage. De literatuurzoekactie leverde 508
treffers op. In eerste instantie werden alleen systematische reviews over patiënten met
graad 3 of 4 hemorroïden, met vergelijking van een van de benoemde technieken, met
voldoende data presentatie geselecteerd. Op basis van titel en abstract werden in eerste
instantie 32 systematische reviews voorgeselecteerd. Na raadpleging van de volledige
tekst werden vervolgens 26 reviews geëxludeerd (zie het exclusietabel bij deze
uitgangsvraag) en zes systematische reviews geïncludeerd. Vervolgens werden nog 18
RCT’s geselecteerd die na de zoekdatum van de geselecteerde reviews werden
gepubliceerd of die een vergelijking maakten waarvoor geen systematische review
beschikbaar was. Hiervan werden nog negen studies na het lezen van de fulltext
geëxludeerd (zie het exclusietabel bij deze uitgangsvraag).
Zes systematische reviews en 16 RCT’s zijn opgenomen in de literatuuranalyse. De
evidencetabellen hiervan en beoordeling van individuele studiekwaliteit kunt u in de
bijlage van deze uitgangsvraag vinden. Waar mogelijk werden de resultaten gepoold,
gebruik makend van reviewmanager (Cochrane).
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Samenvatting literatuur
In deze literatuuranalyse worden verschillende vergelijkingen met literatuur uitgewerkt.
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SH/PPH vs. CH
CH behelst excisie van de hemorroïden en wordt over het algemeen aangeraden voor
graad 3 en 4 hemorroïden. Deze klassieke werkwijze is effectief, maar leidt vaak wel tot
een hoge incidentie van complicaties als urineretentie, bloedingen, pijn en stenose van
het anale kanaal. In de loop van de jaren zijn verschillende aanpassingen gedaan aan de
operatieve techniek. De Milligan-Morgan, open hemorrhoïdectomie, is de meest
gebruikte techniek en wordt vaak gezien als de gouden standaard. SH/PPH werd in 1998
geïntroduceerd als een alternatief. De afgelopen jaren zijn een aantal studies
verschenen waarin de beide technieken worden vergeleken.
Een Cochrane review van Lumb et al., (2010) werd voor het beantwoorden van deze
vraag als uitgangspunt genomen. In deze review worden RCT’s geïncludeerd waarin de
uitkomsten van SH en CH voor de behandeling van hemorroïden (alle gradaties) worden
vergeleken. Alle methoden, onafhankelijk van de gebruikte instrumenten (schaar,
diathermie, laser, harmonic scalpel en ligasure) van CH worden geïncludeerd. Wanneer
benodigde data in de studies niet beschikbaar was, werden de auteurs gecontacteerd
voor aanvullende informatie. De search zocht in de databases MEDLINE, EMBASE,
Central en Cochrane naar studies vanaf 1998 (introductie van SH) tot december 2009,
zonder beperkingen op taal. In totaal werden 22 RCT’s geïncludeerd. De meeste studies
includeerden circulaire prolaberende graad 3 of 4 hemorroïden. Vier studies
includeerden patiënten met graad 2 hemorroïden en drie studies specificeerden de
gradatie hemorroïden niet. Er werden in de Cochrane review geen subgroepanalyses
gedaan voor de verschillende gradaties hemorroïden. Vier studies waren multicenter
studies. Een aantal studies werd opnieuw gepubliceerd met een lange termijn follow-up
van dezelfde patiënten. De follow-up termijn van de studies lag tussen de 6 en 56
maanden, met een mediane follow-up periode van 12,3 maanden. In aanvulling op deze
Cochrane review zijn RCT’s die na 2009 zijn gepubliceerd volgens dezelfde inclusie
criteria geïncludeerd. In totaal werden nog vier additionele studies geïncludeerd en
toegevoegd aan de meta-analyse (Ammaturo, 2012; Arslani, 2012; Kim, 2013; Sakr,
2010). In de studies van Kim, Ammaturo en Arslani werden alleen patiënten met graad 3
hemorroïden geïncludeerd. In de studie van Sakr werden patiënten met zowel graad 3
als 4 hemorroïden geïncludeerd. De follow-up van deze studies was minimaal 12
maanden.
Pijn
In de Cochrane review wordt het aantal patiënten dat postoperatief nog last heeft van
pijn vergeleken tussen SH en CH (Lumb). Op alle momenten in de tijd (minimum followup zes maanden) was er een trend naar minder patiënten met pijn na SH (bij laatste
follow-up, 11 studies, 823 patiënten, RR=0.92 [0.50, 1.70] I2=40% p=0.11), dit verschil is
echter niet statistisch significant.
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Figuur 4.1 Patiënten die rapporteren last te hebben van pijn tijdens laatste follow-up (SH vs. CH)
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In de vier meer recente studies werd de pijnscore in de eerste weken na operatie
gemeten aan de hand van de VAS (Ammaturo; Arslani; Kim; Sakr). De resultaten van
deze studies kunnen niet gepoold worden, omdat niet in alle studies een gemiddelde en
standaarddeviatie worden gerapporteerd. In de studies van Kim (n=130) en Ammaturo
waren de pijnscores lager na SH dan na CH: in de studie van Kim worden de gemiddelde
pijnscores na één week (3,1 vs. 6,2, p<0,001), twee weken (0,5 vs. 3, p<0,001) en vier
weken (0,05 vs. 0,6, p<0,001) na SH versus CH gerapporteerd. In de studie van
Ammaturo werd de VAS-schaal de eerste tien dagen postoperatief dagelijks afgenomen.
De gemiddelde VAS-score over deze dagen was 2,5 (range 2 tot 5) na SH in vergelijking
met 6, 8 (3 tot 9). Er wordt niet aangegeven of dit verschil statistisch significant
verschillend is. In de studies van Arslani en Sakr werden echter geen significante
verschillen gevonden. In de studie van Arslani wordt pijn gedurende de eerste vijf dagen
gemeten aan de hand van de VAS-score. De mediane VAS (interkwartiel range) was 3 (3
tot 4) na SH versus 3 (3 tot 5) (p=0,358). In de studie van Sakr werd de VAS-score
afgenomen op dag 1, 2 en 14 na de operatie. Er werden geen significante verschillen
gevonden (respectievelijk 5,29±0,914 vs. 5,53±1,02 p=0,260; 3,9±0,06 vs. 3,7±0,07,
P=0,215 en 1,8±0,1 vs. 1,6±0,08 p=0,237).
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Recidief
Figuur 4.2 Recidief na SH versus CH bij laatste follow-up (minimaal zes maanden)
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In totaal rapporteerden 15 studies met in totaal 1,251 (SH: 324 en CH: 627) patiënten
(Lumb). De gepoolde resultaten (zie figuur 4.2) van deze studies tonen aan dat patiënten
na SH een significant hogere kans hebben op recidief hemorroïden op de lange termijn
(>6 maanden) follow-up op alle punten in de tijd (tijdens laatste follow-up, na één jaar
en na twee jaar) dan patiënten na CH. Er waren 57 recidieven in 624 patiënten na SH
versus 25 van 627 patiënten na CH bij de laatste follow-up (RR=2,12 [1,23, 3,66], I2=12%,
p=0,32). Opvallend is de studie van Kim een recidief laat zien van 11% in de SH groep
versus 23% in de CH, echter niet significant. In deze studie werden alleen patiënten met
circulaire graad 3 hemorroïden geïncludeerd. De auteurs geven dit als mogelijke reden
voor de afwijkende resultaten. In studies met een follow-up tussen één en twee jaar was
SH geassocieerd met een hoger aantal patiënten met een recidief (zes studies, 417
patiënten (3,23 [1,17, 8,94], I2=0%, p=0,60). Ook in de vijf studies (n=368) met een
follow-up van minimaal twee jaar werden vergelijkbare resultaten gevonden (RR= 2,04
[0,68, 6,14], I2=33%, p=0,20) (zie figuur 4.3).
Figuur 4.3 Recidief na SH versus CH na >2 jaar
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Figuur 4.4 Recidief na SH versus CH tijdens laatste follow-up, subgroep analyse patiënten met graad 3
hemorroïden
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Bloedingen
In totaal rapporteerden 15 studies bloedingen gerelateerd aan hemorroïden (Lumb).
Twee studies rapporteerden bloeden kort na de operatie (Arslani; Kim). In de studie van
Kim was het aantal patiënten dat last had van bloedverlies na vier weken na SH drie
(4,9%) versus drie (4,9%) na CH (p=0,309) (Kim). De gepoolde resultaten van de 15
studies tonen geen significant verhoogd risico op bloedingen tijdens laatste follow-up na
SH of CH (RR= 1,05 [0,81, 1,37], I2=0%). Wanneer alleen de resultaten van de zes studies
(n=410) met een minimale follow-up duur van twee jaar worden meegenomen, wordt
ook geen verschil tussen de groepen gevonden (RR=0,93 [0,59, 1,45]).
In de studie van Arslani waren het aantal patiënten met bloedingen niet verschillend:
drie (6,5%) patiënten na SH en één (1,9%) patiënt na CH de eerste 48 uur (p=0,504) en
na 48 uur waren dit drie (6,5%) versus twee (3,8%) (p=0.883) patiënten respectievelijk.
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Figuur 4.5 Patiënten met hemorroïdale bloedingen tijdens laatste follow-up (SH versus CH)
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Soiling/incontinentie
In totaal rapporteerden 13 studies (n=1013 patiënten) soiling of incontinentie tijdens de
laatste follow-up (Lumb; Arslani; Kim; Sakr). De definities van incontinentie verschilden
in de studies (fecale incontinentie, incontinentie voor flatus, problemen met hygiëne). In
totaal hadden na SH 52 patiënten last van soiling/incontinentie, na CH waren dit 42
patiënten. De gepoolde resultaten tonen een niet-significante trend waarin patiënten na
SH een grotere kans hebben op klachten van soiling/incontinentie dan patiënten na CH
(RR=1,26 [0,85, 1,85], I2=0%, p=0,69).
Figuur 4.6 Patiënten met soiling/hygiëne problemen/incontinentie tijdens laatste follow-up (SH versus CH)

15
Herhaalde behandeling nodig
Patiënten in de SH-groep hadden een grotere kans op een herhaalde operatie op de
lange termijn (acht studies, 553 patiënten, RR=2,28 [1,03, 5,05]).
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Nadelige effecten
In de Cochrane review wordt het voorkomen van anale stenose na SH en CH met elkaar
vergeleken (Lumb). Twee recentere studies werden aan de gepoolde resultaten
toegevoegd. De resultaten tonen een trend in het voordeel van SH ten aanzien van het
optreden van anale stenose (12 studies, 1702 patiënten, RR=0,73 [0,38, 1,40], I2=0%,
p=0,61). Dit verschil is echter niet statistisch significant. In studies van Kim, Ammaturo,
Arslani en Sakr werden andere complicaties beschreven (urine retentie, externe
hemorroïde trombose, anale sepsis en wondinfectie). Er werden geen significante
verschillen gevonden tussen het optreden van deze complicaties na SH in vergelijking
met CH.
Patiënttevredenheid
In de Cochrane review werd patiënttevredenheid niet beschreven (Lumb). In de studie
van Ammaturo werd patiënttevredenheid gemeten aan de hand van de door de patiënt
gerapporteerde symptomen na de ingreep (0= verslechterd, 1=onveranderd,
2=verbeterd, 3=klachtenvrij). Na zes maanden was de gemiddelde score 2,6 na SH in
vergelijking met 2,5 na CH. Na twee jaar waren de scores respectievelijk 2,06 en 2,8.
De bewijskracht voor de uitkomstmaat recidief is hoog, vanwege het grote aantal
studies van goede en voldoende kwaliteit en de consistente resultaten.
De bewijskracht voor de uitkomstmaat pijn is met een niveau verlaagd vanwege
tegenstrijdige resultaten (inconsistentie).
De bewijskracht voor de uitkomstmaten bloedingen, herhaalde operaties en
complicaties is hoog, vanwege het grote aantal studies van goede en voldoende
kwaliteit.
De bewijskracht voor de uitkomstmaat incontinentie werd met een niveau verlaagd,
vanwege verschillen in de definities van incontinentie (inconsistentie).
De bewijskracht voor de uitkomstmaat patiënttevredenheid is laag, gezien slechts één
studie deze uitkomstmaat rapporteerde, deze studie beperkingen in de studieopzet
(onvoldoende beschrijving van procedure voor randomisatie en blindering van de
randomisatieprocedure en geen blindering) kende en het totaal aantal patiënten gering
was (imprecisie).

Conclusies

Hoog
GRADE

Recidief hemorroïden komen op de lange termijn (>6 maanden) vaker
voor na SH dan na CH bij patiënten met graad 3 en 4 hemorroïden
(RR=2,12 [1,23, 3,66]).
Bronnen (Lumb, 2010; Kim, 2013; Arslani, 2012; Sakr, 2010)

Matig
GRADE

Het is waarschijnlijk dat patiënten op langere termijn (>6 maanden) na SH
even veel pijn hebben als na CH (RR=0,92 [0,50, 1,70]).
Bronnen (Lumb, 2010; Kim, 2013; Ammaturo, 2012; Arslani, 2012; Sakr,
2010)
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Matig
GRADE

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

Hoog
GRADE

Het aantal patiënten met bloedingen kort na de operatie (<1 week) is
waarschijnlijk niet verschillend na SH en CH.
Bronnen (Lumb, 2010; Kim, 2013; Ammaturo, 2012; Arslani, 2012; Sakr,
2010)

Matig
GRADE

Het is waarschijnlijk dat patiënten na SH even vaak klachten van
incontinentie hebben als patiënten na CH (RR=1,26 [0,85, 1,85).
Bronnen (Lumb, 2010; Kim, 2013; Arslani, 2012; Sakr, 2010)

Hoog
GRADE

Het is zeer waarschijnlijk dat patiënten na SH vaker herhaalde operatie
nodig hebben op de lange termijn dan patiënten na CH (RR=2,28 [1,03,
5,05]).
Bronnen (Lumb, 2010)
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Hoog
GRADE

Laag
GRADE
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Het is zeer waarschijnlijk dat complicaties even vaak optreden na SH als
na CH.
Bronnen (Lumb, 2010; Kim, 2013; Ammaturo, 2012; Arslani, 2012; Sakr,
2010)
Het is mogelijk dat de patiënttevredenheid na SH en CH gelijk is.
Bronnen (Ammaturo, 2012)

Open vs. gesloten hemorrhoïdectomie
Hemorrhoïdectomie is de meest gebruikte techniek bij graad 3 en graad 4 hemorroïden.
Het open laten van het anoderm en de huid, zoals beschreven door Milligan Morgan,
maakt vrije wonddrainage mogelijk. Dit zou de kans op infectieuze complicaties kunnen
verminderen. Het dichten van de wonden, zoals beschreven bij Ferguson, zou kunnen
leiden tot een sneller herstel en het optreden van minder littekenweefsel.
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Beschrijving studies
Er werd een review gevonden die in Medline, Embase en Cochrane zocht tot 1
november 2006 (Ho, 2007). Inclusie criteria waren: RCT, directe vergelijking tussen open
met gesloten hemorrhoidectomie in volwassen patiënten. De ingreep werd uitgevoerd
met scalpel (het mes), schaar of diathermie (procedures als tissue sealing techniek,
harmonic scalpel, nietapparaten en Park’s procedure werden in deze review niet
geïncludeerd). Studies waar anale dilatatie en sphincterotomie in de technieken werden
toegepast werden niet meegenomen. Er werden in deze review zes RCT’s gevonden die
aan de inclusiecriteria voldeden (Ho, 1997; Carapeti, 1999; Gencosmanoglu, 2002;
Arroyo, 2004; Uba, 2004; Johannsson, 2006). Vijf waren single-center studies en een was
een multicentrum studie. Eén studie was van lagere kwaliteit (Carapeti, 1999). In vijf
studies werden patiënten met graad 3 en 4 geïncludeerd; één studie rapporteert de
ernst van de hemorroïden niet. De follow-up varieerde van een mediaan van 1,5 maand
tot 19,5 maanden. Perioperatieve behandeling varieerde tussen de studies, maar werd
in de review niet beschreven. In totaal werden 686 patiënten geïncludeerd. In aanvulling
op deze review zijn RCT’s die na november 2006 zijn gepubliceerd volgens dezelfde
inclusie criteria geïncludeerd. In totaal werden nog vier additionele studies gevonden
(Hadi, 2011; Mik, 2008; Pokharel, 2009; Shaikh, 2013). In twee studies werden graad 2, 3
en 4 hemorroïden geïncludeerd (Shaik; Hadi), in één studie werden graad 3 en 4
hemorroïden, waarvoor conservatieve methoden hadden gefaald, geïncludeerd
(Pokharel) en in de studie van Mik werden alleen graad 4 hemorroïden geïncludeerd.
De evidencetabellen van de geïncludeerde studies en beoordeling van individuele
studiekwaliteit kunt u in bijlage van deze uitgangsvraag vinden.
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Pijn
In de review van Ho werden geen significante verschillen in de gerapporteerde maximale
postoperatieve pijnscores gevonden (gepoolde analyse: standardized difference 0,27 [0,65, 1,18], p=0,570 Heterogeneity (I2): Q=45,2; p<0,001) ({Ho}). De gepoolde analyse
van pijnscore toonde een hoge heterogeniteit tussen de studies.
De losse studies rapporteren verschillende pijnscores (verschillend gemeten, anders
gerapporteerd), waardoor gepoolde analyse niet mogelijk is. In de studie van Shaik werd
de pijnscore op een lineaire analoge schaal gemeten in de eerste 24 uur na operatie. De
gemiddelde score was significant hoger na open dan na gesloten hemorrhoïdectomie
(6,12±1,5 vs. 5,0±0,02, p<0,05). Ook in de studie van Pokharel waren de pijnscores direct
na operatie en na 24 uur significant hoger na open dan na gesloten hemorrhoïdectomie
(respectievelijk 7,8±0,7 vs. 4,9±0,7, p<0,05 en 6,9±0,8 vs. 2,3±0,8, p<0,05). In de studie
van Hadi was het percentage patiënten met ernstige pijn na open hoger dan na gesloten
hemorrhoïdectomie (24% vs. 8%). Er wordt niet gerapporteerd of dit verschil statistisch
significant is. In de studie van Mik worden het aantal patiënten met ernstige
postoperatieve pijn (VAS-score van zeven of hoger) gerapporteerd: 62,1% na open en
64,7% na gesloten hemorrhoïdectomie.
Genezing
In de review van Ho wordt een genezen patiënt gedefinieerd als een patiënt die
symptoom vrij of met minimale residuele symptomen die geen verdere behandeling
benodigd aan het einde van de studieperiode (Ho). De gepoolde resultaten van de zes
studies (n=686) tonen geen significant verschil tussen de open en gesloten techniek (RR
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1,4 [0.86-2,19] p=0,191, Q=0,3, p=0,998). In de additionele studies werd het aantal
genezen patiënten niet gerapporteerd.
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Recidief
In de studie van Shaik worden recidieven gezien bij twee patiënten (1,8%) na open
versus één patiënt (0,79%) na gesloten hemorrhoïdectomie. Dit verschil was niet
statistisch significant. Er wordt niet beschreven op welke termijn deze recidieven
optraden. Ook in de studie van Mik traden recidieven na zes en acht maanden niet vaker
of minder vaak op na open dan na gesloten hemorrhoïdectomie (respectievelijk 2 (5,9%)
vs. 1 (2,9%) p=0,59 en 0 vs. 1 (2,9%) p=1) (Mik; Shaikh).
Bloedingen
In de review van Ho wordt bloedverlies niet gerapporteerd. In de studie van Mik (n= 78)
werd het aantal patiënten met last van bloedingen na één maand, zes maanden en 18
maanden beschreven (respectievelijk 17,2% vs. 8,8%; 3,4% vs. 5,9% en 3,4% vs. 2,9%).
Deze verschillen waren niet statistisch significant. In de studie van Hadi (n=50) werd het
aantal patiënten met last van vroeg bloedverlies (60% vs. 24%) en laat bloedverlies (8%
vs. 4%) beschreven. Het is echter onduidelijk hoeveel tijd postoperatief vroeg en laat is.
Ook wordt niet gerapporteerd of deze verschillen significant verschillen.
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Soiling/incontinentie
De review van Ho rapporteert incontinentie van twee geïncludeerde studies (n=372)
(Arroyo en Johannsson), de resultaten worden echter niet gepoold (Ho). Twee van de
recente RCT’s rapporteren incontinentie (Mik; Shaikh). De definities van incontinentie
lijken in de studies te verschillen: in sommige studies wordt onderscheid gemaakt tussen
incontinentie voor flatus, feces en soiling. In andere studies wordt dit onderscheid niet
beschreven. In de gepoolde analyse worden alle gevallen van incontinentie samen
genomen. De gepoolde resultaten van deze vier studies (n=706) tonen een trend richting
meer incontinentie na open hemorrhoïdectomie. Dit verschil is echter niet significant
(RR 1,33 [0,72-2,47], p=0,36, I2=0%, p=0,75).
Figuur 4.7 Incontinentie na open vs. gesloten hemorroïdectomie
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Nadelige effecten
In de review van Ho wordt het aantal complicaties (alle gerapporteerde complicaties
samen) vergeleken tussen open en gesloten hemorroïdectomie (Mik; Shaikh). Het
optreden van complicaties komt niet significant vaker voor na een van de procedures
(RR 0,83 [0,33-2,0], p=0,681). De aard van de complicaties die in deze analyse worden
samengenomen zijn echter erg verschillend (onder andere urineretentie, wond infectie,
residuele skin tags) wat de interpretatie van dit resultaat bemoeilijkt.
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Patiënttevredenheid
Patiënttevredenheid wordt in een studie in Ho beschreven (Johannsson, 2006). Na open
hemorrhoïdectomie waren beoordeelde 59% van de patiënten als zeer goed, 29% goed,
9% acceptabel en 3% slecht. Na gesloten hemorrhoïdectomie waren dit 62%, 34%, 1% en
3% van de patiënten respectievelijk.
De bewijskracht voor de uitkomstmaten pijn, genezing, recidief en incontinentie is met
een niveau verlaagd naar matig gezien beperkingen in de studieopzet (in zowel de
systematische review als de losse geïncludeerde studies). De bewijskracht voor de
uitkomstmaten bloedingen, nadelige effecten en patiënttevredenheid zijn met twee
niveaus verlaagd naar laag gezien beperkingen in de studieopzet en het geringe aantal
patiënten (imprecisie).

Conclusies

Het is mogelijk dat patiënten kort na de ingreep (<24 uur) meer pijn
hebben
na
open
hemorrhoïdectomie
dan
na
gesloten
hemorrhoïdectomie.
Matig
GRADE

Het is onduidelijk of er verschillen zijn in pijn langer dan 24 uur na de
operatie.
Bronnen (Ho, 2007; Shaik, 2013; Pokharel, 2009; Hadi, 2011; Mik, 2008)

Matig
GRADE

Het aantal patiënten dat klachtenvrij (genezen) is na de ingreep is
waarschijnlijk even hoog na open en gesloten hemorrhoïdectomie (RR 1,4
[0,86-2,19] p=0,191).
Bronnen (Ho, 2007)

Matig
GRADE

Het is mogelijk dat de kans op recidief na open en gesloten
hemorrhoïdectomie voor patiënten met graad 3 en 4 hemorroïden even
hoog is.
Bronnen (Shaik, 2013; Mik, 2008)

Laag
GRADE

Er lijken geen verschillen te zijn tussen open en gesloten
hemorroïdectomie in postoperatief bloedverlies kort na de operatie en
bloedverlies gerelateerd aan hemorroïden op de langere termijn (18
maanden).
Bronnen (Mik, 2008; Hadi, 2011)

Laag
GRADE

Het is mogelijk dat de kans op incontinentie na open en gesloten
hemorrhoïdectomie voor patiënten met graad 3 en 4 hemorroïden even
hoog is (RR 1.33 [0.72-2.47]).
Bronnen (Ho, 2007; Mik, 2008; Shaik, 2013)
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Laag
GRADE

Het totaal aantal complicaties lijkt niet significant verschillend na open en
gesloten hemorrhoïdectomie (RR 0,83 [0,33-2,0]).
Bronnen (Ho, 1997; Mik, 2008; Shaik, 2013)

Laag
GRADE

Het is mogelijk dat patiënten met graad 3 en 4 hemorroïden na open en
gesloten hemorrhoïdectomie even tevreden zijn met de behandeling.
Bronnen (Ho, 2007)
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Hemorrhoïdectomie mbv diathermie versus LigaSure hemorrhoïdectomie
Er werd een Cochrane review gevonden waarin hemorrhoïdectomie met behulp van
LigaSure werd vergeleken met hemorrhoïdectomie met behulp van diathermie
(Nienhuijs, 2011). In de databases Medline, Embase, Central en Cinahl werd gezocht tot
2008. De review werd ge-updatet (nieuwe search) tot maart 2011. Gerandomiseerde
studies die hemorrhoïdectomie (zowel Ferguson als Milligan Morgan) met LigaSure
vergelijken met hemorrhoïdectomie met behulp van diathermie voor symptomatische
hemorroïden (alle gradaties) in volwassen patiënten, werden geïncludeerd. Duur van de
follow-up was geen reden voor exclusie. Twaalf studies voldeden aan de inclusiecriteria
en werden in de review geïncludeerd (Altomare, 2008; Bessa, 2008; Chung, 2003;
Franklin, 2003; Jayne, 2002; Milito, 2002; Muzi, 2007; Palazzo, 2002; Pattana-arun, 2006;
Tan, 2008; Thorbeck, 2002 en Wang, 2006). De kwaliteit van de individuele studies werd
beoordeeld. De meeste studies scoorde vier punten op de modified Jadad-score (0= lage
kwaliteit, 5= hoge kwaliteit), met extremen van één punt (Thorbeck, 2002) en vijf punten
(Muzi, 2007).
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In totaal werden 1142 patiënten geëvalueerd. De follow-up periode van de studies
varieerde van 1 tot 37 maanden. Het merendeel van de studies onderzocht patiënten
met graad 3 of 4 hemorroïden. Twee artikelen specificeerden niet de gradatie van
hemorroïden en gebruikten de definitie van symptomatische prolaberende hemorroïden
die chirurgische behandeling noodzaakten. Verdere selectiecriteria en de LigaSure
techniek werden goed beschreven in de meeste studies. Vijf studies gebruikten de
gesloten techniek en de overige studies de open techniek.
Naast de review werden vijf meer recente RCT’s (na maart 2011) gevonden die dezelfde
onderzoeksvraag bestudeerden (Peker, 2013; Bouini, 2012; Gazeli, 2011; Gentile, 2011;
Teksoz, 2011, zie exclusietabel). Deze zijn echter niet meegenomen in deze
literatuuranalyse en toegevoegd aan de meta-analyse, omdat de bewijskracht voor de
meeste uitkomstmaten in de review beschreven reeds hoog was. De uitkomstmaat
waarvan de auteurs van de Cochrane review aangeven waarover meer onderzoek nodig
is, recidieven op de lange termijn, worden in geen van deze RCT’s onderzocht of helder
beschreven. De aanvullende waarde van deze studies werd daarom laag geacht. Zie ook
het exclusietabel bij deze uitgangsvraag.
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Pijn
De meeste studies gebruikten de VAS in centimeters om de pijnscore te inventariseren.
In de studie van Palazzo, werd een mediane dagelijkse score over zeven opvolgende
dagen berekend. Andere studies gebruikten een verbale numerieke schaal (Pattanaarun).

15

De gepoolde resultaten tonen dat de pijnscore de eerste dag na de ingreep significant
lager was in de LigaSure-groep dan in de hemorrhoïdectomie-groep met behulp van
diathermie (tien studies, 835 patiënten, WMD -2,07 [-2,77, -1,38]. Er was sprake van
heterogeniteit (I2=97%, p<0,001). Een sensitiviteitsanalyse werd uitgevoerd waarin
alleen studies van hogere kwaliteit (Jadad-score >3) werden meegenomen en waarin
open en gesloten hemorrhoïdectomie apart worden genomen. De resultaten hiervan
waren vergelijkbaar: Jadad >3: WMD -1,71 [-2,53, -0,89] I2=88%, p<0,01; open: -2,08 [3,32, -0,83] I2=97%, p<0,01, gesloten: -1,83 [-2,58, -1,08], I2=94%, p<0,01. Ook in deze
sensitiviteitsanalyses was sprake van heterogeniteit (Nienhuijs, 2011).
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Er waren vier studies die de pijnscore na twee weken rapporteerden. De gepoolde
resultaten tonen geen significant verschil in de pijnscore na LigaSure en conventionele
hemorrhoïdectomie (vier studies, 183 patiënten, WMD -0,12 [-0,37, 0,12] I2=0%,
p<0,31). Er waren geen studies die de pijnscore op de langere termijn rapporteerden.
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Genezing
De uitkomstmaat genezing of het aantal patiënten dat klachtenvrij was na de procedure
wordt in de Cochrane review niet gerapporteerd.
25
Bloedingen
Postoperatieve bloedingen verschilden niet significant tussen de twee technieken (11
studies, 1108 patiënten, RR 0,57 [0,26, 1,27], I2=0%, p=0,98) (Nienhuijs, 2011).
30

Recidief
De helft van de geïncludeerde studies rapporteerden geen recidieven. Altomare,
rapporteerden twee her-operaties na LigaSure versus één her-operatie binnen 30 dagen
na CH. Twee studies hadden een follow-up van drie jaar. De gecombineerde resultaten
toonden één versus zes recidieven in het voordeel van LigaSure.
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Incontinentie
In totaal hadden vijf patiënten (1,08%) van de patiënten na LigaSure en zeven patiënten
(1,6%) na CH last van incontinentie. Symptomen van incontinentie tijdens laatste followup waren niet significant verschillend na LigaSure of diathermie (acht studies, 896
patiënten, RR 0,75 [0,22, 2,54], I2=8%, p=0,35). Van de 12 gevallen traden er zeven op in
één studie (Palazzo, 2002). Er werd in de review niet gespecificeerd hoe ernstig (flatus,
fecaal of iets dergelijks) de symptomen waren.
Nadelige effecten
In totaal hadden tien patiënten (1,96%) van de patiënten na LigaSure en 25 patiënten
(5,13%) na CH last van urineretentie. Gepoolde resultaten tonen een significant verschil
tussen de twee groepen ten gunste van LigaSure (tien studies, 996 patiënten, RR 0,43
[0,21, 0,88], I² = 0%, p=0,97). Een sensitiviteitsanalyse waarin alleen studies werden
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meegenomen met een Jadad-score van drie of hoger toonde vergelijkbare resultaten
(OR 0,43 [0,19-1,01], I2=0%, p=0,89).
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In totaal hadden drie patiënten (1,81%) na LigaSure en vier patiënten (2,72%) na CH last
van anale fissuren. De gepoolde resultaten tonen geen significante verschillen tussen de
beide groepen (twee studies, 313 patiënten, RR 0,68 [0,16-3,01], I2=0%, p=0,74).
Anale stenose werd gerapporteerd in negen studies. In totaal hadden vier patiënten
(0,84%) na LigaSure en vier patiënten (0,87%) na CH last van anale stenose. De gepoolde
resultaten tonen geen significante verschillen tussen de beide groepen (negen studies,
931 patiënten, RR 0,95 [0,23, 3,97], I2=0%, p=0,77).
Patiënttevredenheid
Gepoolde resultaten lieten een niet significante trend zien richting meer patiënten die
ontevreden zijn over de behandeling na CH (twee studies, 70 patiënten, RR 0,61 [0,25,
1,53]).
De bewijskracht voor de uitkomstmaat pijn is met een niveau verlaagd naar matig,
vanwege onverklaarde heterogeniteit (inconsistentie).
De bewijskracht voor de uitkomstmaat bloedingen is hoog.
De bewijskracht voor de uitkomstmaat recidief is met drie niveaus verlaagd naar zeer
laag, vanwege het geringe aantal patiënten waarvoor deze uitkomstmaat is
gerapporteerd (imprecisie), de gebrekkige rapportage van deze uitkomstmaat in de
Cochrane review en de te korte follow-up van vrijwel alle geïncludeerde studies,
waardoor het de vraag is in hoeverre de resultaten geëxtrapoleerd kunnen worden voor
de lange termijn (indirectheid).
De bewijskracht voor de uitkomstmaten incontinentie, nadelige effecten en
patiënttevredenheid zijn met een niveau verlaagd, vanwege het lage aantal events
(imprecisie).

30
Conclusies

Het is waarschijnlijk dat patiënten de eerste dag na de ingreep minder
pijn hebben na LigaSure dan na hemorrhoïdectomie met behulp van
diathermie (WMD -2,07 [-2,77, -1,38]).
Matig
GRADE

Na 14 dagen lijkt er geen verschil meer te zijn in pijnscore na LigaSure
versus hemorrhoïdectomie met behulp van diathermie.
Bronnen (Nienhuijs, 2011)

Hoog
GRADE

Het risico op postoperatieve bloedingen is gelijk na LigaSure en
hemorrhoïdectomie met behulp van diathermie (RR 0,57 [0,26-1,27]).
Bronnen (Nienhuijs, 2011)
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Zeer laag
GRADE

Het is onduidelijk of recidieven (op de lange termijn) vaker voorkomen na
LigaSure of hemorrhoïdectomie met behulp van diathermie.
Bronnen (Nienhuijs, 2011)

Matig
GRADE

Het is waarschijnlijk dat het risico op incontinentie gelijk is na Ligasure en
hemorrhoïdectomie met behulp van diathermie (RR 0,75 (0,22-2,54)).
Bronnen (Nienhuijs, 2011)

Matig
GRADE

Het risico op complicaties (anale fissuren, anale stenose) lijkt gelijk na
Ligasure in vergelijking met hemorrhoïdectomie met behulp van
diathermie.
Bronnen (Nienhuijs, 2011)

Matig
GRADE

Het is mogelijk dat patiënten even vaak tevreden zijn over de behandeling
na LigaSure en hemorrhoïdectomie met behulp van diathermie (OR 0,61
[0,25-1,53]).
Bronnen (Nienhuijs, 2011)
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RBL vs. CH
Er werd een Cochrane review gevonden waarin RBL werd vergeleken met CH
(Shanmugam, 2005). Bij nadere bestudering van deze review lijkt er een discrepantie te
zitten in de tabellen en de tekst (in de tekst worden resultaten beschreven die niet
overeenkomen met de resultaten in de tabel waar naar verwezen wordt). De auteur kon
niet worden bereikt om deze verschillen te verklaren. Daarom is er voor gekozen om de
studies die werden geïncludeerd in deze trial mee te nemen, maar de tekst van de
Cochrane review niet te gebruiken (zie exclusietabel). Voor deze Cochrane werd in de
databases Medline, Embase, Central en Cinahl gezocht tot oktober 2010.
Gerandomiseerde studies die RBL vergeleken met CH voor symptomatische
hemorroïden (alle gradaties) in volwassen patiënten werden geïncludeerd. Verschillende
methoden van excisie hemorrhoïdectomie, onafhankelijk van het gebruikte instrument
en status van de wond aan het einde van de procedure (open of gesloten), konden
worden geïncludeerd. Ook duur van de follow-up was geen reden voor exclusie. Drie
studies voldeden aan de inclusiecriteria (Cheng, 1981; Lewis, 1983; Murie, 1980). De
kwaliteit van de individuele studies werd beoordeeld. De blindering van de
indelingsprocedure (allocation concealment) was in alle drie de studies onduidelijk. Ook
werd in de studies niet geblindeerd en werd geen intention to treat toegepast. De
methodologische kwaliteit van alle studies werd daarom beoordeeld als onvoldoende en
de risk of bias hoog. In totaal werden 216 patiënten met variërende gradaties
hemorroïden geïncludeerd. In totaal waren 14 patiënten (15,6%) van de patiënten niet
beschikbaar voor follow-up.
In de studie van Murie hadden alle patiënten last van prolaberende hemorroïden. 14
patiënten in de RBL-groep en 12 in de CH-groep hadden tweedegraads hemorroïden. 25
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patiënten in de RBL-groep en 29 patiënten in de CH-groep hadden derdegraads
hemorroïden. De resultaten voor de uitkomstmaat genezing voor graad 2 en graad 3
hemorroïden worden in de studie apart gepresenteerd. Patiënten ondergingen RBL met
twee bandjes op drie plaatsen tijdens een sessie of CH onder gehele of spinale
anesthesie.
In de studie van Cheng werden alleen patiënten met graad 2 hemorroïden geïncludeerd.
In de RBL-groep werden twee bandjes per hemorroïd geplaatst en werden alle
hemorroïden in één sessie behandeld. In de andere groep ondergingen patiënten CH.
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In de studie van Lewis werden patiënten geïncludeerd met prolaberende hemorroïden
die manuele terugplaatsing benodigden of die niet hadden gereageerd op een
behandeling met drie injecties 5% scleroserende agentia. Er waren geen patiënten met
graad 2 hemorroïden, 33 patiënten met graad 3 hemorroïden en 23 patiënten met
overige gradaties hemorroïden (vermoedelijk een combinatie of graad 4 hemorroïden).
Er waren vier onderzoeksgroepen. Alleen de resultaten van de groep patiënten die
Milligan Morgan hemorrhoïdectomie (n=26) of RBL (n=30) ondergingen, worden hier
beschreven. In de RBL-groep kregen patiënten maximaal drie bandjes per keer geplaatst
en werden patiënten met intervallen van drie weken, drie keer behandeld (tenzij
symptomen al eerder verdwenen waren).
Naast de review werd een RCT van na oktober 2010 gevonden die aan de inclusiecriteria
voldeed (Khan, 2013). In deze Pakistaanse studie werden patiënten ouder dan 14 jaar,
met graad 2 of 3 hemorroïden gerandomiseerd voor RBL (twee bandjes per hemorroïd
en maximaal drie hemorroïden per sessie) of CH (Milligan Morgan). In totaal werden 120
patiënten zes maanden gevolgd en werden vooral complicaties gerapporteerd.
De evidence tabellen en beoordeling van de studiekwaliteit van deze studies vind u in de
bijlage bij deze uitgangsvraag.
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Genezing
Symptoomcontrole was de primaire uitkomstmaat. Om de verschillende manieren van
rapportage van deze uitkomstmaat vergelijkbaar te maken werden de uitkomsten
gedichotomiseerd in de volgende categorieën: genezen of verbeterd (symptoom vrij of
milde residuele symptomen die geen verdere behandeling behoeven) en onveranderd of
verergerd (geen verbetering in symptomen en verdere behandeling is nodig of
complicatie is opgetreden of verergering van de symptomen). In de studies van Cheng
en Lewis worden het aantal genezen patiënten gerapporteerd. In de studie van Murie
worden het aantal genezen patiënten niet letterlijk gerapporteerd. Wel worden het
aantal patiënten dat een jaar na de ingreep geen prolaps hebben gerapporteerd. Voor
het vergelijken van de resultaten van de studies worden deze patiënten als genezen
beschouwd. De gepoolde resultaten van het aantal patiënten dat genezen/verbeterd is
na behandeling toont een voordeel ten aanzien van CH in vergelijking met RBL (drie
studies, random effect, 202 patiënten, RR 1,52 [0,95, 2,43], I2=89%, p<0,05) Er was
echter sprake van heterogeniteit. In de studie van Khan werd het aantal genezen
patiënten niet gerapporteerd.
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In de studie van Murie werden de resultaten voor patiënten met graad 2 en graad 3
hemorroïden apart gerapporteerd. Van de patiënten met graad 2 hemorroïden waren 12
maanden na de ingreep na CH 12 (100%) patiënten klachtenvrij, in vergelijking met 13
(92,8%) na RBL. Bij graad 3 hemorroïden waren dit 28 (96,5%) en 19 (76%) van de
patiënten respectievelijk (p<0,05).
Recidief
In de review van Shanmugam worden patiënten met een recidief en patiënten die
opnieuw behandeling moeten ondergaan samen genomen. In de studie van Khan
worden het aantal patiënten met een recidief hemorroïd gerapporteerd na een
gemiddelde follow-uptijd van zes maanden. Na CH hadden twee patiënten (3,3%) een
recidief in vergelijking met acht patiënten (ch 13,3%) na RBL (p=0,048). Er werd geen
onderscheid gemaakt tussen patiënten met graad 2 en graad 3 hemorroïden. De
gepoolde resultaten van deze drie studies tonen een significant lagere kans op een
recidief na CH in vergelijking met RBL (RR=0,23 [0,12, 0,44] I2=0%, p=0,98).
Figuur 4.8 Recidief na CH versus RBL
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Postoperatieve pijn
In de review van Shanmugam rapporteren twee studies postoperatieve pijn (Cheng;
Lewis). Daarnaast zijn de resultaten van de recente studie van Kahn aan de meta-analyse
toegevoegd. Het aantal patiënten dat last had van pijn na de behandeling was significant
hoger na CH in vergelijking met RBL (drie studies, 236 patiënten, RR 5,0 [3,32-7,53].
Figuur 4.9 Pijn na behandeling na CH versus RBL

30
Richtlijn Proctologie

5

Incontinentie
In de review van Shanmugam rapporteert de studie van Lewis als enige het voorkomen
van incontinentie. Daarnaast rapporteert de recente studie van Kahn het voorkomen
van incontinentie. In geen van de studies (n=176) werd fecale incontinentie gezien.
Incontinentie voor flatus werd gezien in vijf patiënten na CH (5,81%) en in geen patiënt
na RBL. Er lijkt een trend te zijn dat incontinentie vaker voorkomt na CH (twee studies,
176 patiënten, RR 6.35 [0,78-51,74], p=0,08). Dit verschil is echter niet statistisch
significant. In de studie van Kahn wordt vermeld dat de incontinentie voorbij ging zonder
chirurgisch ingrijpen.

10
Figuur 4.10 Incontinentie voor flatus na hemorrhoïdectomie versus RBL
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Nadelige effecten
In de review van Shanmugam rapporteert de studie van Cheng als enige het voorkomen
van urineretentie. Daarnaast rapporteert de recente studie van Kahn het voorkomen
van urineretentie. De gepoolde resultaten van deze twee studies laten zien dat
urineretentie significant vaker voorkomt na CH dan na RBL (twee studies, 180 patiënten,
RR:7,33 [2,02, 26,58], p=0,002).

20
Anale stenose werd gerapporteerd in de studies van Cheng en Kahn. Gepoolde
resultaten tonen een trend richting het vaker optreden van anale stenose na CH dan na
RBL (twee studies, 180 patiënten, RR 7,54 [0,95, 59,95], p=0,06). Dit verschil is echter
niet statistisch significant.
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Patiënttevredenheid
De patiënt tevredenheid wordt in drie studies beschreven (Cheng; Kahn; Murie). Een
gepoolde analyse van het aantal patiënten dat tevreden tot zeer tevreden waren laat
zien dat na CH 124 van de 131 patiënten tevreden waren in vergelijking met 106 van de
129 patiënten na RBL (RR=1,14 [0,92, 1,41]). Dit verschil was niet statistisch significant.
De bewijskracht voor de uitkomstmaat genezing is met twee niveau verlaagd naar matig,
gezien onverklaarde heterogeniteit in de meta-analyse en tegenstrijdige resultaten
(inconsistentie). In de studie van Lewis worden alleen patiënten met graad 2
hemorroïden geïncludeerd en wordt een sterk voordeel gevonden voor CH. In de
subgroep analyse in de studie van Murie worden juist verbeteringen van CH ten opzichte
van RBL gevonden voor patiënten met graad 3 en in mindere mate voor patiënten met
graad 2.
De bewijskracht voor de uitkomstmaten recidief, incontinentie, nadelige effecten en
patiënt tevredenheid is met een niveau verlaagd, vanwege verschillen in de definities en
de verschillen in termijn van follow-up. De bewijskracht van de uitkomstmaat pijn blijft
hoog.
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Conclusies

Laag
GRADE

Het is mogelijk dat patiënten met graad 2 en 3 hemorroïden een hogere
kans op genezing hebben na CH in vergelijking met RBL (RR 1,52 [0,95,
2,43]).
Bronnen (Cheng, 1982; Lewis, 1983; Murie, 1982)

Matig
GRADE

Patiënten met graad 2 en 3 hemorroïden lijken een kleinere kans te
hebben op een recidief hemorroïd (en benodigde behandeling) na CH dan
na RBL (RR=0,23 [0,12, 0,44]).
Bronnen (Cheng, 1982; Lewis, 1983; Kahn, 2013)

Hoog
GRADE

Matig
GRADE

Patiënten hebben meer pijn na CH dan na RBL (RR 5,0 [3,32-7,53).
Bronnen (Cheng, 1981; Lewis, 1983; Kahn, 2013)
Er lijkt een trend te zijn in het vaker voorkomen van incontinentie
(flatus/feces) na CH dan na RBL (RR 6,35 [0,78-51,74]).
Bronnen (Lewis, 1983; Kahn, 2013)

5
Matig
GRADE

Het is mogelijk dat patiënten na CH vaker nadelige effecten (urineretentie
en anale stenose) ervaren dan na RBL.
Bronnen (Cheng, 1981; Kahn, 2013)

Matig
GRADE

Patiënten lijken na CH en RBL even tevreden met de behandeling
(RR=1,14 [0,92, 1,41]).
Bronnen (Cheng, 1981; Kahn, 2013; Murie, 1982)
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Dopplergeleide ligatie (THD) vs. CH
Er werden twee RCT’s gevonden waarin dopplergeleide ligatie (transanal haemorrhoidal
de-arteralisation (THD)) werd vergeleken met conventionele hemorroidectomie (Elmer,
2013; Denoya, 2013). In de studie van Elmer werden in totaal 40 patiënten met
symptomatische graad 2 en 3 hemorroiden gerandomiseerd voor THD met anopexy
(n=20) of open hemorroidectomie (n=20). De follow-up van deze studie was 1 jaar. In de
studie van Denoya in totaal 42 patiënten met graad 3 of 4 hemorroiden (minimaal 3
quadranten, met geen externe component) gerandomiseerd voor dearteralisatie met
doppler geleiding en mucopexy (n=21) of hemorroidectomie (Ferguson, n=21). Twee
patiënten werden voor de data-analyse geexcludeerd wegens protocol violations. De
follow-up van deze studie bedroeg 3 maanden.
Pijn
In de studie van Elmer werd de pijn gemeten aan de hand van een dagboek (met schaal).
In de studie worden geen exacte uitkomsten gerapporteerd. De auteurs melden dat de
ergste pijn tijdens de eerste vijf dagen postoperatief significant lager was in de THD
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groep in vergelijking met de CH groep (p<0.05). De pijn tijdens de eerste twee weken
was niet significant verschillend (Elmer, 2013). In de studie van Denoya werd de pijn
gerapporteerd aan de hand van de “brief pain inventory” vragenlijst. De pijn verschilde
niet significant tussen de twee groepen op de eeste, derde en vijfde postoperatieve dag.
Zeven dagen na de operatie scoorden patiënten in de THD groep beter in termen van
activiteit, humeur, slaap en terugkeer naar werk. De gerapporteerde pijn intensiteit
postoperatief was gemiddeld lager in de THD groep in vergelijking met de CH groep
(2.9±3.5 versus 7.9±2.9) (Denoya, 2013).
Genezing
De uitkomstmaat genezing wordt in geen van de geincludeerde studies gerapporteerd.
Bloedingen
In de studie van Elmer waren na THD geen patiënten, en na CH twee patiënten die in
verband met bloedingen terug naar het ziekenhuis moesten (deze bloedingen waren bij
bezoek aan het ziekenhuis al gestopt) (Elmer, 2013).
Recidief
Het aantal recidieven werd in geen van de geïncludeerde studies gerapporteerd.

20
Incontinentie
In de studie van Denoya werd het aantal patiënten met incontinentie voor flatus (1 vs. 1)
en faeces (1 vs. 1) na THD en FH gerapporteerd. Het verschil tussen de twee groepen
was niet statistisch significant (Denoya, 2013).
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Nadelige effecten
In de studie van Elmer werden na THD en CH de volgende complicaties gerapporteerd:
urine retentie (4 vs. 3), reinterventie op korte termijn in verband met ernstige pijn (1 vs.
0), gedeeltelijke reprolaps binnen een week (3 vs. 1) en heroperatie binnen 1 jaar (2 vs.
2) (Elmer, 2013). In de studie van Denoya waren na THD geen, en na CH vier (23.5%)
patiënten met urine retentie waarvoor cathether reinsertie nodig was (p=0.012).
Patienttevredenheid
De patienttevredenheid werd in geen van de geïncludeerde studies gerapporteerd.
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De bewijskracht voor de uitkomstmaat pijn is met drie niveaus verlaagd naar zeer laag
gezien beperkingen in de studieopzet (niet geblindeerd, onduidelijke/onvolledige
rapportage voor uitkomsten die in de methode sectie wel benoemd worden,
ongevalideerde uitkomstmaten) en het kleine aantal patiënten (imprecisie). Doordat
veel verschillende uitkomstmaten van pijn worden gerapporteerd in de beide studies,
met verschillende uitkomsten (ergste-pijn/postoperatieve pijn/”overall” pijn,
consumptie van analgesia, pijn met vragenlijst) is het lastig een eenduidige conclusie te
trekken. De bewijskracht voor de uitkomstmaten bloedingen, incontinentie en nadelige
effecten zijn om dezelfde redenen met drie niveaus verlaagd naar zeer laag.

45
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Conclusies

Zeer laag
GRADE

Zeer laag
GRADE

Het is mogelijk dat patiënten de eerste dagen postoperatief minder pijn
hebben na THD dan na CH.
Bronnen (Elmer, 2013; Denoya, 2013)
Er zijn te weinig gegevens beschikbaar om een conclusie te trekken over
het voorkomen van recidieven na THD in vergelijking met CH.
Bronnen (Elmer, 2013; Denoya, 2013)

Zeer laag
GRADE

Er zijn te weinig gegevens beschikbaar om een conclusie te trekken over
het voorkomen van nadelige effecten na THD in vergelijking met CH.
Bronnen (Elmer, 2013; Denoya, 2013)

Zeer laag
GRADE

Er zijn te weinig gegevens beschikbaar om een conclusie te trekken over
het voorkomen van recidieven na THD in vergelijking met CH.
Bronnen (Elmer, 2013; Denoya, 2013)
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Dopplergeleide ligatie vs. SH/PPH
Er werd een review gevonden waarin dopplergeleide ligatie (transanal haemorrhoidal
de-arteralisation (THD)) met hemorroïdopexie werd vergeleken met stapled
hemorrhoïdectomie (SH) (Sajid, 2012). In de databases Medline, Embase, de Cochrane
library en Science Citation Index Expanded werd gezocht tot mei 2011. Prospectieve
gerandomiseerde studies die THD vergelijken met SH voor elke graad hemorroïden,
onafhankelijk van type, taal, blindering, studiegrootte of publicatiestatus, werden
geïncludeerd. Drie studies (n=150) voldeden aan de inclusiecriteria en werden in deze
review geïncludeerd (Festen, 2009; Giordano, 2011, Ramirez, 2005). De studie van
Ramirez werd alleen gepubliceerd als abstract. Omdat dit wel in een peer reviewed
tijdschrift was, worden de resultaten wel meegenomen. In de review worden weinig
eigenschappen (bijvoorbeeld duur van de follow-up of gradering van de hemorroïden)
beschreven. De methodologische kwaliteit van de studies werd beoordeeld aan de hand
van de Jadad-richtlijn. Alle studies waren van matige kwaliteit. In verband met
onduidelijke blindering van de groepsindeling, blindering van de onderzoekers is de
kwaliteit van de bewijskracht laag.
In aanvulling op de review werden nog twee studies die aan dezelfde inclusiecriteria
voldeden gevonden van na mei 2011 (Infantino, 2012; Verre, 2013). De resultaten van
deze studies worden ook in de literatuuranalyse meegenomen en waar mogelijk
toegevoegd aan de meta-analyses. In de studie van Infantino werden patiënten met
symptomatische graad 3 hemorroïden gerandomiseerd voor THD (n=85) of SH (n=87)
onder locoregionale, spinale of algehele anesthesie. De keuze voor anesthesie was
afhankelijk van de voorkeur van arts en patiënt. Patiënten werden gemiddeld 17
maanden gevolgd. In de studie van Verre werden patiënten met zowel graad 3 als 4
hemorroïden gerandomiseerd voor THD (n=63) of SH (n=59) onder epidurale/caudale
anesthesie. Patiënten werden gemiddeld drie maanden gevolgd.
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Pijn
In de review wordt niet beschreven op welke manier de individuele studies de pijnscore
hebben gemeten. In de studie van Infantino werd de pijnscore postoperatief gemeten
aan de hand van de VAS. De gepoolde resultaten van deze studies tonen patiënten na
THD significant minder pijn hebben dan na SH (vier studies, 322 patiënten, MD -1,76 [1,82, -1,70]). In de studie van Verre werd de pijnscore niet op een dusdanige manier
gepresenteerd dat deze kon worden meegenomen in de meta-analyse. De studie laat
echter dezelfde trend zien: het aantal patiënten met een VAS-score van hoger dan vijf
was vier (6,7%) na THD in vergelijking met tien (15,8%) na SH (p>0,05).

10
Genezing
In de review wordt beschreven dat het aantal patiënten waarvoor de behandeling
succesvol was na THD hoger was dan na SH, maar dit verschil is statistisch niet significant
(drie studies, 150 patiënten, RR 0,92 [0,81, 1,04], I2=0%).
15
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Bloedingen
Postoperatieve bloedingen worden in de review van Sajid niet beschreven. In de studie
van Verre rapporteerden geen van de patiënten na THD en vijf (5,7%) van de patiënten
postoperatieve bloedingen. In de studie van Infantino hadden na THD vijf (5,9%)
patiënten en na SH drie (3,6%) patiënten last van bloedingen.
Recidief
In de review van Sajid worden het aantal recidieven in alle drie de studies meegenomen.
Er wordt niet vermeld op welke termijn deze recidieven optraden. In de studie van
Infantino worden het aantal recidiverende of persisterende hemorroïden na een
gemiddelde follow-up van 17 maanden gerapporteerd. In totaal hadden 26 (15,75%)
patiënten na THD een recidief, in vergelijking met 15 (9,55%) patiënten na SH. De
gepoolde resultaten tonen geen significante verschillen in de kans op recidieven na THD
of SH (vier studies, 322 patiënten, RR 1,73 [0,87, 3,41], I2=0%).
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Incontinentie
De studie van Infantino werd postoperatieve fecale incontinentie gemeten aan de hand
van de Wexner-score in de eerste weken tot 18 maanden postoperatief. De resultaten
worden in Figuur 4.11 (en niet in concrete getallen) gerapporteerd in de studie. De
auteurs vermelden dat er geen statistisch significante verschillen waren tussen de twee
groepen.
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Figuur 4.11 Postoperatieve fecale incontinentie gemeten met Wexner-score [bron: Infantino, 2013]
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Nadelige effecten
In de studie van Verre worden de complicaties na THD en SH na een follow-up van drie
maanden beschreven. Tenesmus werd gezien bij één patiënt (1,8%) versus drie
patiënten (5,2%); soiling bij twee (3,5%) versus drie (5,2%) patiënten en jeuk bij nul
versus drie (5,2%) patiënten respectievelijk).
In de studie van Infantino werd onderscheid gemaakt tussen vroege (<30 dagen
postoperatief) en late (>30 dagen postoperatief) complicaties. Kort na de ingreep
hadden na THD en SH vijf (5,9%) vs. 12 (14,3%) patiënten last van urineretentie; twee
(2,4%) versus drie (3,6%) van trombose en vijf (5,9%) versus vier (4,8%) van een
hematoom. Langer na de operatie werden na THD geen complicaties gerapporteerd,
versus abces (n=1), fecale urency (n=1), pijn (n=3), obstructie defaecatie (n=1) na SH. Het
totaal aantal late complicaties was significant hoger na SH (nul vs. zes, p=0,028).
In de review van Sajid worden het totaal aantal complicaties gerapporteerd. De aard van
de complicaties wordt in de review niet beschreven. In totaal werden na THD bij zes
(7,5%) patiënten en na SH bij 11 (15,7%) patiënten complicaties gerapporteerd. De
complicaties in de studies van Infantino en Verre werden bij elkaar opgeteld en
toegevoegd aan de meta-analyse. De gepoolde resultaten tonen dat het totaal aantal
complicaties (verschillende aard) significant minder vaak voorkomen na THD in
vergelijking met SH (vijf studies, 444 patiënten, RR: 0,39 [0,19-0,79], I2=0%) (Figuur
4.12).
Figuur 4.12 Totaal aantal complicaties na THD versus SH
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Patiënttevredenheid
Patiënttevredenheid werd in geen van de studies beschreven.
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De bewijskracht voor de uitkomstmaten pijn en recidieven is met een niveau verlaagd
naar matig, vanwege beperkingen in de review (onduidelijk wanneer en hoe de
postoperatieve pijn is beoordeeld) en het relatief geringe aantal patiënten in de studies.
De bewijskracht voor de uitkomstmaat postoperatieve bloedingen is met twee niveaus
verlaagd naar laag, vanwege beperkingen in de studieopzet (geen blindering, geen
intention to treat in de studie van Verre) en onverklaarde heterogeniteit van de
resultaten (inconsistentie).
De bewijskracht voor de uitkomstmaat incontinentie is verlaagd met twee niveaus,
vanwege beperkingen in de studieopzet (geen blindering) en rapportage en het lage
aantal patiënten (imprecisie).
De bewijskracht voor de uitkomstmaat nadelige gevolgen (complicaties) is met een
niveau verlaagd, vanwege gezien verschillen in de definities en aard van de
gerapporteerde complicaties en verschillen in de termijn van follow-up
(extrapoleerbaarheid).

Conclusies

Matig
GRADE

Het is waarschijnlijk dat patiënten postoperatief minder pijn hebben na
THD dan na SH (WMD -1,76 [-1,82, -1,70]).
Bronnen (Sajid, 2012; Infantino, 2012; Verre, 2013)

Laag
GRADE

Het is onduidelijk of het risico op postoperatieve bloedingen na THD en
SH gelijk is.
Bronnen (Infantino, 2012; Verre, 2013)

Matig
GRADE

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

Laag
GRADE

Matig
GRADE

Het is mogelijk dat het risico op incontinentie gelijk is na THD en SH.
Bronnen (Infantino, 2012)
Het totaal aantal complicaties na behandeling van hemorroïden lijkt lager
na THD dan na SH (RR 0,39 [0,19-0,79]).
Bronnen (Sajid, 2012; Infantino, 2012; Verre, 2013)

25
GRADE

Er waren geen studies van voldoende kwaliteit die patiënttevredenheid
beschreven.
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Pakravan vs. andere methode
Er zijn geen studies over de Pakravan methode die aan de selectiecriteria voldeden.

5

10

15

20

Overwegingen
SH vs CH
In de gerapporteerde studies voor graad 3 en 4 hemorroïden zijn in de uitkomstmaten
bloedingen, klachten van soiling/incontinentie, complicaties en patiënttevredenheid
geen significante verschillen gevonden.In de beschrijvende studies worden de graad 3 en
4 hemorroïden niet apart beschreven wat een weerspiegeling is van de dagelijkse
praktijk. Tevens wordt in de studies geen onderscheid gemaakt tussen het aantal
prolaberende pijlers.

Er zijn drie studies die alleen patiënten met graad 3 hemorroïden includeerden. Deze
studies gaven vergelijkbare resultaten voor wat betreft bloedingen, incontinentie, pijn,
complicaties en patiënten tevredenheid na de operatie, in vergelijking met de studies
die graad 3 en 4 samen includeerden. Wel zagen zij zowel in graad 3 als graad 3 en 4
samen, een hoger recidief en vaker een herhaalde operatie nodig in de groep patiënten
die middels SH waren geopereerd. Ondanks het feit dat de SH voor zowel graad 3 en 4
een hogere recidief kans heeft en vaker een herhaalde operatie nodig is in vergelijking
met de CH, is deze techniek valide mits uitgevoerd in ervaren handen. De overwegingen
die hierbij genomen zijn, zijn minder pijn na een SH en de operatie is weefselsparend
waarbij het hemorroïdale complex met zijn anale kussens behouden blijft. Bij recidief
klachten kan deze techniek herhaald worden of kan gekozen worden voor een CH.
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Het is van belang te beseffen dat de SH geassocieerd kan zijn met specifieke
complicaties zoals rectovaginale fistula, rectum perforaties en daarbij sepsis, en
bloedingen ter plaatse van de anastomosa (nietjesrij). Er is een systematische review
(van niet vergelijkend onderzoek) die zeer ernstige complicaties beschrijft van deze
procedure (Faucheron, 2012). Zoals de auteurs van deze review ook bespreken in hun
discussie is het zeer lastig deze data te interpreteren: er is geen directe vergelijking
gemaakt tussen andere middelen. Op basis van deze data kan niet gesteld worden of er
meer complicaties optreden na SH dan na andere procedures. De auteurs van de review
proberen op basis van gepubliceerde case-reports en andere niet vergelijkende studies
een inschatting te maken van de aantallen en soorten complicaties na SH. Hieruit lijkt
sepsis na de behandeling van hemorroiden vaker voor te komen na SH dan na klassieke
hemorroidectomie.
Er is geen overeenstemming of het optreden van deze ernstige complicaties een relatie
heeft met de ervaring van de chirurg (in de review van Faucheron menen de auteurs dat
de complicaties ook optraden bij ervaren chirurgen). De werkgroep adviseert voldoende
geschoold te zijn in deze techniek alvorens men deze behandeling uitvoert. Het zien en
mee opereren van vijf procedures en in eigen kliniek met behulp van een tutor nog vijf
procedures gezamenlijk opereren, wordt voldoende geacht. Of het hogere recidief
percentage deels het gevolg kan zijn bij graad 4, is niet duidelijk uit de literatuur op te
maken. Het is mogelijk dat bij een graad 4 hemorroïdale prolaps waarbij het externe
complex meedoet er een kans bestaat dat er persisterende externe hemorroïden blijven
bestaan/niet geheel verdwijnen na SH. Of er een excisie moet plaats vinden van het
externe complex tegelijkertijd na SH, kan de werkgroep geen uitspraak over doen
onderbouwd door de literatuur. Op basis van expert opinion is de werkgroep is van
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mening dat bij een prolaps van interne en externe hemorroïden een SH eventueel
gecombineerd kan worden met excisie van externe hemorroïden. Het is ook mogelijk
eerst het effect af te wachten van de SH. In dit geval is het van belang goed met de
patiënt te bespreken dat een eventuele tweede operatie nodig is voor het externe
complex. Op basis van de literatuur een klassieke hemorroïdectomie een goed
alternatief.
Er is één studie waarbij graad 2 tot 4 hemorroïden werd geïncludeerd. In die studie
wordt niet apart in gegaan op graad 2 hemorroïden. Het behandelen van graad 2
hemorroïden middels SH is onvoldoende beschreven en wordt niet aanbevolen.
Open versus gesloten hemorroïdectomie en gebruik Ligasure
In de literatuuranalyse werd voor wat betreft de open en gesloten hemorrhoïdectomie
verschillende apparatuur gebruikt, waaronder mes, schaar, hechtdraden, diathermie en
Ligasure. In de literatuur werden er geen grote verschillen gezien voor wat betreft
uitkomsten behoudens minder pijn bij gebruik van de ligasure kort na de operatie. Op
lange termijn was er geen verschil tussen hemorroidectomie middels ligasure of
diathermie (Nienhuijs; Ho).
In de literatuur werd beschreven dat er meer pijn ervaren wordt in de open-groep in
vergelijking met de gesloten-groep (Ho; Shaik; Pokharel; Hadi; Mik). Wat opvalt is dat
pijn op verschillende manieren is bepaald en op verschillende momenten, waardoor het
lastig is de resultaten te poolen. Op de langere termijn werd geen verschil gevonden in
pijn. De ervaring van de werkgroep is dat patiënten na gesloten hemorrhoïdectomie juist
een aantal dagen na de operatie veel pijn kunnen ervaren van de hechtingen. Dit is dus
juist in de periode die in de verschillende studies niet wordt onderzocht. De patiënten
tevredenheid na open versus gesloten hemorrhoïdectomie liggen zeer dicht bij elkaar
59% versus 62%. Alles overwegend is een open hemorrhoïdectomie te verkiezen boven
een gesloten hemorrhoïdectomie.
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Door de opkomst van de LigaSure en het gebruik bij een hemorrhoïdectomie zijn er goed
gerandomiseerde studies uitgevoerd met een hoge bewijskracht. Uit deze studies bleek
dat de postoperatieve pijn bij gebruik van de LigaSure de eerste dag lager was in
vergelijking hemorroïdectomie met behulp van diathermie voor zowel open en gesloten
hemorroïdectomie. Voor wat betreft genezing, recidief, bloedverlies en incontinentie
werden er geen verschillen gevonden. Wat betreft de interpretatie van complicaties na
de operatie is dit zeer lastig een goede uitspraak te doen, aangezien de definities van
complicaties uiteenlopen tussen de verschillende studies. De voordelen van de LigaSure
ten opzichte van de conventionele apparatuur bij een hemorroïdectomie moeten
afgezet worden tegen de kosten. Het kostenaspect van het hele traject van de patiënt
niet is uitgezocht, hierdoor kan de werkgroep geen gewogen aanbeveling doen over het
gebruik van de Ligasure.
RBL versus klassieke hemorrhoïdectomie
Uit de literatuur blijkt dat patiënten met graad 2 en 3 hemorroïden die geopereerd zijn
middels hemorrhoïdectomie sneller van hun klachten af zijn en minder recidief klachten
hebben in vergelijking met patiënten behandeld middels RBL. Hier tegenover staat dat
deze groep patiënten meer pijn hebben, (voorbijgaande) incontinentie klachten en een
grotere kans hebben op een anaal stenose. In de meeste studies werd geen aparte
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analyse gedaan voor patiënten met graad 2 en 3 hemorroïden. In een studie (Murie)
werd een subgroep analyse gedaan voor patiënten met graad 2 hemorroïden. De
resultaten wat betreft genezing van deze subgroep analyse met zeer weinig patiënten
leken gelijk te zijn voor de klassieke hemorrhoïdectomie en RBL. Op basis van deze
kleine studie ziet de werkgroep echter geen indicatie voor hemorrhoïdectomie bij graad
2 hemorroïden. Bij de graad 3 hemorroïden bestaat er ook een mogelijkheid de
patiënten te behandelen middels RBL. In de literatuur werd in de RBL-groep een hoger
recidief percentage gezien in vergelijking met de operatief behandelde groep. Ondanks
de hogere recidief kans, is de werkgroep van mening dat RBL zeker een plaats heeft in
de behandeling van graad 3 hemorroïden, gezien afname van klachten in 76% van de
patiënten na een jaar. Gezien de kans op minder morbiditeit bij RBL in vergelijking met
een operatie is een step-up approach goed verdedigbaar waarbij je bij patiënten met
graad 3 hemorroïden met weinig verbetering na één of meerdere sessies RBL kan kiezen
voor een operatie.
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THD versus SH
In de literatuuranalyse waar bij THD met hemorroïdopexie vergeleken werd met SH voor
gr 3 en 4 hemorroïden werden vijf studies meegenomen in de analyse. De gemiddelde
follow-upduur werd beschreven in twee studies (drie maanden (Verre), gemiddeld 17
maanden (Infantino)). THD wordt in Nederland niet veelvuldig toegepast door chirurgen.
Op basis van de huidige geringe literatuur en lage aantal patiënten met een relatief
korte follow-up, is de werkgroep van mening dat de bewijskracht van de positieve
resultaten voor de THD op dit moment te laag is en geen uitspraak kan worden gedaan
betreffende het aan- of afraden voor het toepassen van deze techniek in de behandeling
van graad 3 en 4 hemorroïden.
Pakravan-methode
De Pakravan-methode is een methode die weinig in de literatuur staat beschreven (er
werd slechts één niet vergelijkende studie betreffende deze techniek gevonden). Het is
een moeilijk reproduceerbare techniek. De werkgroep is van mening dat bij het gebrek
aan bewijs voor de effectiviteit en veiligheid van de Pakravan-methode in vergelijking
met andere methoden, deze techniek op dit moment niet aan te bevelen is voor de
behandeling van hemorroïden.
De aanbevelingen bij het hoofdstuk hemorroïden zijn tevens samengevat in figuur 4.13
(stroomdiagram behandelalgoritme hemorroïden).

Aanbeveling
Bij graad 3 hemorroïden kan eerst gekozen worden voor een behandeling middels RBL.
Indien er na maximaal vier behandelingen geen effect is, kan een
hemorrhoïdectomie/pexie gekozen worden.

Bij graad 3 en 4 circulaire hemorroïden kan gekozen worden voor de SH, vanwege
minder pijnklachten kort na de operatie, mits voldoende ervaring met deze techniek. Als
alternatief kan een CH overwogen worden.
40
Bij een klassieke hemorrhoïdectomie kan voor een gesloten of open methode gekozen
worden.
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De werkgroep is van mening dat de THD op dit moment onvoldoende goed is
onderzocht om deze methode aan dan wel af te raden.
De werkgroep is van mening dat de Pakravan-methode op dit moment onvoldoende is
onderzocht om deze methode een plaats te geven in de behandeling van hemorroïden.
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Figuur 4.13: stroomdiagram behandelalgoritme hemorroïden
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Evidence table for systematic review of RCT’s and observational studies (intervention studies)
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sphincterotomy
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D: Spain
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A: median (range) 5 (5-9)
vs. 6 (2-8)
B: C: D: mean 8.5 vs. 5.5
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The authors hypothesise
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F: Sweden
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Not stated
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N, mean age
A: 67, 45±1.7
B: 35, 45 (range
27-75)
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(27–68), C: 39
(26–63)
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E: 79, NR
F: 225,I: 52 (22–
82), c: 53 (27–
82)
Sex: n, % Male
A: 35 (52)
B: I: 7 (41) C:
8(44)
C: I: 14 (35) C:
18 (45)
D: 123 (62)
E: I: 26 (67) C:
33 (83)
F: I: 61 (53) C:
55 (50)
Groups
comparable at
baseline? Yes
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F: median (range) 3.25 (09.25) vs. 3.2 (0-10)
Pooled effect (random
effects model model):
0.27 [-0.65, 1.18],
p=0.570
Heterogeneity (I2):
Q=45.2; p<0.001
Incontinence
A: B: C: D: transient flatus 2 vs.
transient fluid& flatus 1,
transient flatus 1
E: F: flatus 13%, liquids 7%,
solid 1% vs. flatus 13%,
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Patient satisfaction
F: excellent: 59% vs. 62%
Good 29% vs. 34%
Acceptable 9% vs. 1%
Poor 3% vs. 3%
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Overall
A: 5 vs. 3
B: 0 vs. 0
C: 0 vs. 5
D: E: 18 vs. 12
F: 5 vs. 12
Pooled effect (random

and analgesia play an
important role (clinical
heterogeneity).

effects model):
0.83 [0.33, 2.01]; p=0.681
Heterogeneity (I2): Q=8.4;
p=0.079
Bleeding
A: 2 vs. 3
B: C: 0 vs. 0
D: E: 6 vs. 2
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B: C: D: E: 0 vs. 2
F: 0 vs. 3
Anal stenosis
A: 0 vs. 0
B: C: 0 vs. 1
D: E: F: 0 vs. 0
SH vs. CH
Lumb,
2010

Cochrane
review, see full
Cochrane review
for data.

Important
patient
characteristics
at baseline:

A: Basdanis,
2004

Grade of
haemorrhoids:

Richtlijn Proctologie

B: Bikhchandani,
2004
C: Boccasanta
D: Cheetham,
2003
E: Chung, 2005
F:Correa,
Rovelo, 2002
G:Ganio, 2001
H: Gravie, 2005
I: Hetzer, 2002
J: Huang, 2006
K: Kairaluoma,
2003
L: Mehigan,
2000
M: Nystrom,
2008
N:Ortiz, 2002
O: Ortiz, 2005
P: Palimento,
2003
Q: Racalbuto,
2004
R: Rowsell, 2000
S: Senagore,
2004
T: Shalaby, 2001
U: Thaha, 2008
V: Van de Stadt,
2005
THD vs. CH
Elmer,
Type of study:
2013
RCT
Setting:
Hospital
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A: 3, 4
B: 3, 4
C: 4
D: symptomatic
prolapsing
hemorrhoids
E: 3
F: 3, 4
G: 3, 4
H: symptomatic
hemorrhoidal
disease
I: 2, 3
J: 3
K: 3, 4
L: symptomatic
prolapsing
hemorrhoids
M: 3, 4
N: 3, 4
O: 4
P: symptomatic
hemorrhoidal
disease
Q: 3, 4
R: 3
S: 3
T: 2, 3, 4
U: 2, 3, 4
V: 2, 3, 4

Inclusion
criteria:
Symptomatic
grade 2-3
hemorrhoids

Transanal
hemorrhoidal
dearteralization with
anopexy (n=20)

Open
hemorrhoidectomy
(n=20)
Performed without a

Length of follow-up:
1 year
Loss-to-follow-up:
Intervention:

Postoperative pain
(patient diary numeric
rating scale, first 2
weeks):
Peak pain:

The difference in
postoperative pain
between THD and CH may
be less than expected
based on previous

Country:
Sweden
Source of
funding:
supported
financially by
Stockholm
Council Public
Health and
Medical Services
Comittee R&D
department

Exclusion
criteria:
Acutely
thrombosed
haemorrhoids,
anal fissure,
anal abces, anal
fistula age>80,
continuous
consumption of
analgesics, IBD,
fecal
incontinence,
anal stenosis,
bleeding
disorder, rectal
prolapse,
undergone RBL
or sclerotherapy
previous 3
months, OH
within 3 monhts
or any previous
operation with
HAL, THD or SH.
N total at
baseline: 40
Intervention: 20
Control:20
Important
prognostic
factors2:
Not described

Richtlijn Proctologie

No antibiotics were
given pre- or
postoperatively.
Surgery performed
under general
anaesthesia with the
addition of a
preoperative perianal
block.
Postoperative care:
stool softener was
advised, and scheduled
analgesia (1g
paracetamol, 100mg
dextroprppoxyphene
4x daily).

retractor.

N (%)
Reasons (describe)
Control:
N (%)
Reasons (describe)
Incomplete outcome
data:
Intervention:
N (%)
Reasons (describe)
Control:
N (%)
Reasons (describe)

“significantly lower in
THD group for 5 days
during the first week
(<0.05).
Overall pain: “not differ
between groups”
*data between I and C
not compared
Bleeding
After 2-4 months: 2 vs. 0
After 1 year: 3 vs. 0
Pain
After 2-4 months: 2 vs. 1
After 1 year 2 vs. 0
Soiling
After 2-4 months: 3 vs. 1
After 1 year: 6 vs. 3
Pruritus
After 2-4 months: 3 vs. 5
After 1 year: 1 vs. 2
Complications
Urinary retention: 4 vs. 3
Bleeding (hospital visit,
however bleeding had
stopped): 0 vs. 2
Reintervention on short
term needed because of
severe pain: 1 vs. 0

literature.
The sample size is too
small to conclude
whether THD is
comparable to OH when
it comes to the reduction
of symptoms and
restoration of anatomy.
Note: baseline
characteristics unclear

Partial reprolapse within
first week (reintervention
needed): 3 vs. 0
Reinterventions (>1 year):
2 vs. 2

Denoya,
2013

Type of study:
RCT
Setting:
hospital
Country: USA
Source of
funding:
supported in
part by
unrestricted
grant by THD
America
(funding source
had no role in
trial design,
conduct, data
analysis, data
interpretation or
writing the
paper).
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Inclusion
criteria:
Symptomatic
grade 3 -4
hemorrhoids
(minimum 3
quadrants, with
no external
component)
Exclusion
criteria: pt with
external
component,
acute
incarcerated
grade 4 or
recurrent
haemorrhoids
after surgery,
HIV, IBD,
inability to
informed
consent,
age<18,
colorectal anal
cancer,
thrombosed
haemorrhoids,

Dearterizlization (with
Doppled guidance and
mucopexy)
Postoperative care:
oxycodone or
hydrocodone for pain
and instruction for use
of water baths, stool
softeners and laxatives
on an as-needed basis.
Patients were seen 2
weeks after surgery.

Hemorrhoidectomy
(Ferguson)

Length of follow-up:
3 months

Incomplete outcome
data:
Intervention: 1
Reasons: protocol
violations

Pain (brief pain
inventory):
“did not differ
significantly on
postoperative days 1, 3
and 5; by day 7
dearteralization patients
scoed better in terms of
general activity, mood,
ability to sleep and ability
to return to work”

Postoperative care:
oxycodone or
hydrocodone for pain
and instruction for use
of water baths, stool
softeners and laxatives
on an as-needed basis.
Patients were seen 2
weeks after surgery.

Loss-to-follow-up:
-

Intervention: 1
Reasons: protocol
violations

Pain intensity (scale 0-10)
(mean±sd): 2.9± 3.5 vs.
7.9±2.9
QOL (SF-12): stated in
methods, not reported on
Bleeding per rectum
defined as requiring
intervention:stated in
methods, not reported on
Urinary retention
(requiring reinsertion of
catheter): 0 vs. 4 (23.5%,
p=0.012).

Study underpowered,
outcomes mentioned in
methods section are not
clearly reported on.

pregnancy.

Constipation requiring
laxative use or emercency
room visit: 2 (8.3%) vs. 4
(23.5%), P=0.175

N total at
baseline: 40
Intervention: 20
Control:20

Incontinence to flatus
1 vs. 1

Important
prognostic
factors2:
age ± SD:
I: 48.5±11.0
C:53.9±9.1NS

Incontinence to stool
1 vs. 1

Sex:
I: 55% M
C: 25% M
Groups
comparable at
baseline? Exept
sex distribution
THD vs. SH
Sajid,
SR and meta2012
analysis of RCT’s
Study
characteri
stics and
results
are
extracted
from the
SR

Literature search
up to may 2011
A: Festen, 2009
B: Giordano,
2011
C: Ramirez, 2005
Study design:
RCT
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Inclusion criteria
SR: RCT, all
languages
comparing THD
with SH for any
grade of
haemorrhoids.
Exclusion
criteria SR: not
reported
3 studies

Describe intervention:

Describe control:

A: THD (n=23)
B: THD (n=28)
C: THD (n=29)

A: SH (n=18)
B: SH (n=24)
C: SH (n=28)

End-point of follow-up:
Not described

For how many
participants were no
complete outcome data
available?
Not described

Treatment success rate,
RR [95% CI]:
A: 0.94 [0.70, 1.27]
B: 0.96 [0.82, 1.13]
C: 0.85 [0.69, 1.06]
Pooled effect (fixed
effects model): 0.92
[0.81, 1.04]
Heterogeneity (I2): 0%
Postoperative
complications (all). RR
[95%CI]

Facultative:
Brief description of
author’s conclusion:
based on this review of 3
RCT’s conducted on 150
patients, THD is as
effective as SH in terms of
treatment success rate,
operation time,
postoperative
complications and
incidence of recurrence.
In addition, THD is also

included
Setting and
Country:
Not described
Source of
funding:
Not described

Important
patient
characteristics
at baseline:
N
A: I: 23, C:18
B: I: 28 C: 24
C: I: 29 C: 28
Groups
comparable at
baseline? Not
reported.
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A: 0.52 [0.10-2.80)
B: 0.57 [0.18-1.79]
C: 0.19 [0.01-3.86]
Pooled effect (fixed
effects model): 0.48
[0.20, 1.18]
Heterogeneity (I2): 0%
Recurrence of
hemorrhoids, RR [95%CI]
A: 0.78 [0.27, 2.29]
B: 1.29 [0.23, 7.07]
C: 2.90 [0.64, 13.16]
Pooled effect (fixed
effects model): 1.33
[0.62, 2.84]
Heterogeneity (I2): 0%
Postoperative pain, mean
difference [95%CI]
A: -2.00 [-2.06, -1.94]
B: -1.50 [-2.86, -0.14]
C: -2.00 [-4.13, 0.13]
Pooled effect (fixed
effects model): -2.00 [2.06, -1.94]
Heterogeneity (I2): 0%

associated with
significantly less
postoperative pain
compared to SH.
Remark: study by Ramirez
is abstract only, potential
source of bias. Quality of
studies was not high due
to methodological
problems. Also,
significant differences
about inclusion and
exclusion criteria, also
different definitions of
outcomes used in the
studies

Evidence table for intervention studies

5

This table is also suitable for diagnostic studies (screening studies) that compare the effectiveness of two or more tests. This only applies if the test is included as part of a test-and-treat
strategy – otherwise the evidence table for studies of diagnostic test accuracy should be used.
Research question: treatment of grade 3-4 haemorrhoids
Study
Study
Patient
Intervention (I)
Comparison/control (C) Follow-up
Outcome measures and Comments
3
referenc
characteristic characteristics 2
effect size 4
e
s
SH vs. CH
Kim,
Type of
Inclusion criteria:
SH (n=61)
MM (n=61)
Length of follow-up:
I vs. C
Author conclusion:
2013
study:
Symptomatic
under general
under general
Median 5.93 (range
Pain (VAS)
This study shows
RCT
circumferential
anaesthesia
anaesthesia
2.83-10.68) years
Week 1
comparable long-term
third-degree
3.1 vs. 6.2, p<0.001
results for both
Setting:
haemorrhoidal
As described by Longo,
Removing
Loss-to-follow-up:
Week 2
procedures but suggests
Hospital
disease
2/0 polypropylene
haemorrhoidal tissue
Intervention:
0.5 vs. 3, p<0.001
increased patient comfort
purse-string suture
via an upside-down VN (%)
Week 4
with significantly less
Country:
Exclusion criteria:
including the mucosa
shaped incision on the
Reasons (describe)
0.05 vs. 0.6, p<0.001
pain, burning and itching
Germany
single third-degree
and submucosa applied anal dermis. A surgical
in the postoperative
haemorrhoids, acute 4cm above the dentate
wound with sharp
Incomplete outcome
Recurrence, n (%)
course after SH. We
Source of
incarcerated
line.
edges remained open
data:
Year 2 (n=122):
consider SH being as
funding: not
haemorrhoids,
at the end of the
5 patients were
2 (3.3) vs. 4 (6.6) p=0.402
effective as the MM
stated
intercurrent acute
procedure.
excluded, because they
Year 3 (n=120)
procedure and
anal fissure and/or
had surgery elsewhere. 3 2 (3.3) vs 3 (4.9) p=0.648
recommend its use for
fistula, or prior
Postoperatively: advice
Postoperatively: advice
patients were excluded
Year 4 (n=101)
symptomatic
haemorrhoidectomy to clean perianal
to clean perianal
because of incomplete
3 (4.9) vs. 3 (4.9) p=1.00
circumferential third.
wounds with water on a wounds with water on a data collection.
Year 5 (n=76)
degree haemorrhoidal
daily basis and after
daily basis and after
4 (6.6) vs. 4 (6.6) p=1.00
disease on the basis of its
N total at baseline:
bowel movements.
bowel movements.
Total
short- and long-term
130
Pain medication:
Pain medication:
11 (18) vs. 14 (23) p=0.65
benefits.
Intervention: 65
analgesics (paracetamol analgesics (paracetamol
Control: 65
1000mg every 6h or
1000mg every 6h or
Prolonged wound
novalgin 1000mg every
novalgin 1000mg every
healing,
Important
8h), rectal xylocaine gel 8h), rectal xylocaine gel
n (%) at 4 wks:
prognostic factors2:
if required, and
if required, and
1 (1.6%) vs. 6 (9.8%),
age (range):
laxatives (lactulose
laxatives (lactulose
p=0.052
I: 53 (32-78)
10ml every 12h).
10ml every 12h).
C: 56 (21-79)
Itching and burning, n (%)
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Sex m/f:
I: 39/22
C: 47/14
Groups comparable
at baseline? Yes

Week 4
3 (4.9) vs. 12 (19.7),
p<0.001
Incontinence (Cleveland
clinic incontinence score),
n (%):
Week 4
0 vs. 0
2 years (n=122)
1 (1.6) vs. 1 (1.6)
3 years (n=120)
1 (1.6) vs 0 p=0.315
4 years (n=101)
2 (3.3) vs 1 (1.6) p=0.315
5 years (n=76)
2 (3.3) vs. 1 (1.6) p=0.559
No incontinence for liquid
or solid stools occurred
during follow-up.
Postoperative bleeding, n
(%) at 4wks
3 (4.9%) vs. 3 (4.9%)
p=0.309
Bleeding episodes
Minimal bleeding
occurrence after
defectation if laboratory
findings found regular
haemoglobin level and
recurrence was excluded
at anoscopy, n(%)
2 years
vs. 2 (3.3) vs 4 (6.6)
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Ammatur
o, 2012

Type of
study:
RCT

Inclusion criteria:
Symptomatic grade
3 haemorrhoids

Setting:
Hospital

Exclusion criteria:
Acute thrombosed,
piles, other
concomitant anal
disease, previous
anal surgery,
haematological
disorders, ongoing
treatment with oral
anticoagulants, ASA
3 or 4

Country:
Italy
Source of
funding: not
stated

N total at baseline:
80
Intervention: 40
Control:40
Important
prognostic factors2:
median age (range):
I: 45 (20-71)
C:48 (24-74)
Sex m/f:
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SH under spinal
anaesthesia

MM under spinal
anaesthesia

PPH stapling gun
according to technique
as described by longo.
Actively spurting
vessels were
suture0ligated. Anal
tampon was left in the
rectum at the end of
procedure for 4-5hrs to
detect haemorrhage.

Internal and external
piles dissected entirely
up to anorectal ring
with scissors and
pedicle was interrupted
after suture-ligation.
Haemostatic dressing
was left in the anal
canal et the end of the
procedure for 4-5hrs.

Without bowel
preparation (only one
enema 3hrs
preoperatively). Short
term prophylactic
antibiotics given 3hrs
preoperatively.

Without bowel
preparation (only one
enema 3hrs
preoperatively). Short
term prophylactic
antibiotics given 3hrs
preoperatively.

Length of follow-up:
Median 35 months
(range 24-51)
Loss-to-follow-up:
Intervention: 1 (2.5%)
Reasons: not described
Control: 0
Incomplete outcome
data:
-

p=0.402
3 years
3 (4.9) vs. 3 (4.9) p=1.00
4 years
3 (4.9) vs, 3 (4.9) p=1.00
5 years
3 (4.9) vs. 3 (4.9) p=1.00
Total
11 vs. 13
I vs. C
Bleeding during
defecation, n(%)
6 months: 3 (7.5%) vs. 2
(5%)
2 years: 7 (18%) vs. 1
(2.5%)
Prolapse during
defecation, n(%)
6 months: 3 (7.5) vs. 0
2 years: 5 (13%) vs. 0
Bleeding was severe and
continuous during every
defecation in 5/7 of SH
group, wile light and
sporadic in only 1 patient
of MM group
Pain
VAS during first 10 days,
mean (range)
2.5 (2-5) vs. 6.8 (3-9)
Reoperation, n(%) 2years:
5 (13%) vs. 0
Hospital stay, mean

Author conclusion: SH
offers greater short term
benefits with reduced
pain, shorter length of
hospital stay, earlier
return to work and high
patients satisfaction but
it is less effective than
MMH as a definitive cure
of grade 3 haemorrhoids.

Arslani,
2012

Type of
study:
RCT
Setting:
Hospital
Country:
Croatia
Source of
funding: not
stated
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I: 23/17
C: 25/15

(range):
1.3 (1-2) vs. 2.5 (1-4)

Groups comparable
at baseline? yes

Complications, n(%)
After 10 days:
Haemorrhage: 0 vs. 3
(7.5%)
Urinary retention: 7
(17.5%) vs. 16 (40%)
External haemorrhoidal
thrombosis: 4 (10%) vs. 0
Anal sepsis: 0 vs. 0
Reoperation: 0 vs. 1
(2.5%)

Inclusion criteria:
Newly diagnosed
grade 3
haemorrhoidal
disease.
Exclusion criteria:
combined procedure
for other anorectal
disease,
incarcerated or
gangrenous
haemorrhoids

SH with PPH 0.

LH with LigaSure

Preoperative: oral
manitol day before,
enema on day of
surgery, IV fluids.
Anaesthesia: general
endotracheal
anaesthesia.

Preoperative: oral
manitol day before,
enema on day of
surgery, IV fluids.
Anaesthesia: general
endotracheal
anaesthesia.

Length of follow-up:
24 months
Loss-to-follow-up:
Not described
Incomplete outcome
data:
Not described

Patient satisfaction
(based on symptoms
after surgery:
0=worsened,
1=unchanged, 2=
ameliorated, 3=relieved),
mean
6 months: 2.6 vs. 2.5
2 years: 2.06 vs. 2.8
I vs. C
Recurrence (defined as
recurring symptoms or
new prolapse, after 24
months).
5 vs. 1 NS
Pain (VAS), median, IQR
During first 5 days
3 (3-4) vs. 3 (3-5) p=0.358
Complications, n (%)
Urinary retention:

“It has been clearly
shown that SH has a
slightly higher recurrence
than conventional
excision techniques and
offers more comfort to
the patient. Also that it
has a higher change of
recurrence than
conventional
haemorrhoidectomy, and
that it is the patients
choice to decide whether

requiring emergency
surgery, faecal
incontinence,
urinary retention,
other anorectal
disease, anal
stenosis.
N total at baseline:
98
Intervention: 46
Control: 52

1 (2.2) vs. 2 (3.8) p=0.898
Early bleeding (48h):
3 (6.5) vs. 1 (1.9), p=0.504
Late bleeding (after48h)
3 (6.5) vs. 2 (3.8), p=0.883
Faecal incontinence
2 (4.3) vs. 1 (1.9) p=0.919
Anal stenosis
2 (4.3) vs. 1 (1.9) p=0.919
Overall complications
11 (23.9) vs. 7 (13.5)
p=0.293

to accept a higher change
of recurrence for higher
immediate postoperative
comfort and faster return
to normal activity. Today
SH is by most authors
considered unsuitable for
grade 4 haemorrhoids
because of the high
recurrence.”

I vs. C
Recurrence at 12 months:
4 (11.8) vs. 1 (2.9)
p=0.163

Author conclusion:
“both LigaSure
haemorrhoidectomy and
SH yield comparable goof
results with a short
operative time and
minimal side effects in
the treatment of grade 3
and 4 haemorrhoids, but
with a lower rate of
residual prolapse for the
LigaSure procedure…

Important
prognostic factors2:
Age median (range):
I: 52 (17-72)
C: 50 (18-78)

Author conclusion:
We conclude that SH and
LH can be used to treat
grade 3 haemorrhoidal
disease with the same
efficacy.

Sex %F:
I:25 (54.3)
C: 29 (55.8)

Sakr,
2010

Type of
study:
RCT
Setting:
Hospital
Country:
Kuwait
Source of
funding: not
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Groups comparable
at baseline? yes
Inclusion criteria:
Symptomatic grade
3 or 4 haemorrhoids
Exclusion criteria:
complicated
(thrombosed or
strangulated)
haemorrhoid,
coexisting perianal
disease, previous
perianal surgery,

SH
Preoperative: enema
before surgery. General
or spinal/epidural
anaesthesia. No routine
antibiotics.
Postoperative: oral
analgesic (acetaminophen) every 4hrs,
intramuscular injection
pethidine (1mg/kg) as

LH
Preoperative: enema
before surgery. General
or spinal/epidural
anaesthesia. No routine
antibiotics.
Postoperative: oral
analgesic (acetaminophen) every 4hrs,
intramuscular injection
pethidine (1mg/kg) as

Length of follow-up:
12 months
Loss-to-follow-up:
Not stated
Incomplete outcome
data:
Not stated

Pain (VAS), mean±sd
Day 1:
5.29±0.914 vs. 5.53±1.02
p=0.260
Day 2:
3.9±0.06 vs. 3.7±0.07
P=0.215

stated

compromised
patient condition
(unfit for general
anaesthesia),
pregnancy, history
of bleeding
tendency.

requested. Bulkforming agent
(psyllium) twice daily.
Patients were not
discharged until pain
was effectively
managed (<4VAS) with
oral analgesics.

requested. Bulkforming agent
(psyllium) twice daily.
Patients were not
discharged until pain
was effectively
managed (<4VAS) with
oral analgesics.

Day 14:
1.8±0.1 vs. 1.6±0.08
p=0.237

influence of degree of
severity of haemorrhoidal
disease (grade 3 or 4)
should be investigated.

Complications
Urine retention,
haemorrhage, wound
sepsis, gas incontinence
Within 2 weeks after
operation

N total at baseline:
68
Intervention: 34
Control: 34

At 2 weeks:
Constipation: 5 (14.7) vs.
6 (17.6) p=0.742
Urine retention:
1 (2.9) vs. 2 (5.9) p=0.555
Haemorrhage:
2 (5.9) vs. 1 (2.9) p=0.555
Wound infection
0 vs. 1 (2.9) p=0.314
Gas incontinence:
4 (11.8) vs. 2 (5.9),
p=0.393
Residual prolapse:
8 (23.5) vs. 2 (5.9)
p=0.040

Important
prognostic factors2:
age ± SD:
I: 43.7±4.66
C: 39.3±4.68
P=0.718
Sex: % M
I: 21 (61.8%)
C: 19 (55.9%)
Grade 3/4, n(%)
I: 27 (79.4)/ 7 (20.6)
C:24(70.6)/10(29.4)

At 12 weeks:
Anal stenosis
2 (5.9) vs. 1 (2.9) p=0.555
Anal fissure
2 (5.9) vs. 1 (2.9) p=0.555

Groups comparable
at baseline? yes

Open versus closed haemorrhoidectomy
Shaik,
2013

Type of
study:
RCT
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Inclusion criteria:
Late 2th degree not
responding to

Open (MM) under
spinal or general
anaesthesia, with

Closed (Ferguson)
under spinal or general
anaesthesia with 2/0

Length of follow-up:
Until wounds had
completely healed (no

I vs. C
Pain (linear analogue

Author conclusion:
“closed
haemorrhoidectomy

Setting:
Hospital
Country:
Pakistan
Source of
funding: not
stated

conservative
treatment, or grade
3 or 4 haemorrhoids.

diathermy. Anal canal
was plugged.

Exclusion criteria:
complicated,
secondary, external
haemorrhoids or
associated with
anorectal disorders.

Preoperative: enema at
night and morning
before surgery.

polyglactin; wound was
closed with 3/0
polyglactin.
Preoperative: enema at
night and morning
before surgery.

mean/median reported)
Loss-to-follow-up:
Not stated
Incomplete outcome
data:
Not stated

N total at baseline:
213
Intervention: 110
Control: 103
Important
prognostic factors:
age ± SD:
I: 45.13±5.6
C: 46.20±4.5

scale first 24h), mean±sd:
6.12±1.5 vs. 5.0±0.02
p<0.05
Recurrence
2 (1.8) vs. 1 (0.97), NS

offered an advantage
regarding postoperative
pain, bleeding control,
early mobility and rapid
wound healing”.

Complications, n(%)
Urine retention:
13 (11.8) vs. 4 (3.88)
p=0.01
Reactionary
haemorrhage:
4 (3.63) vs, 0, NS
Anal stenosis:
0 vs. 3 (2.91%), NS
Anal incontinence:
1 (0.9%) vs. 0, NS
Wound infection:
1 (0.9%) vs. 2 (1.9%), NS

Sex, (%) M
I: 81.8%
C: 77.6%
Degree of
haemorrhoids
2/3-4, n(%)
I: 27 (24.54)/83
(75.45)
C: 24 (23.3)/79
(76.6)

Pokharel,

Type of
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Groups comparable
at baseline? yes
Inclusion criteria:

MM under spinal

Ferguson under spinal

Length of follow-up:

I vs. C

Very limited data

2009

study:
RCT
Setting:
hospital

Symptomatic grade
3 or 4 haemorrhoids
for which
conservative
methods had failed.

Country:
Kathmandu

Exclusion criteria:
none stated

Source of
funding: not
stated

N total at baseline:
56
Intervention: 28
Control: 28

anaesthesia
Diathermy was used.
Wounds were left open.
Anal canal was plugged.

anaesthesia. Ligation of
the haemorrhoidal
pedicle. Mucosa was
closed with 3/0 vicryl
once haemostasis was
attained. Anal canal
packing was done.

6 months
Loss-to-follow-up:
Not stated
Incomplete outcome
data:
Not stated

Pain (VAS), mean±sd:
Directly postoperative:
7.8±0.7 vs. 4.9±0.7,
p<0.05
After 24h:
6.9±0.8 vs. 2.3±0.8,
p<0.05
After 1 month:
3.1 vs. 2.1 NS
Complications
not clearly reported on

Important
prognostic factors:
Groups nog
compared
33 men, 23 women
Age, mean: 50 years
Groups comparable
at baseline?

Mik,
2008

Type of
study:
RCT
Setting:
Hospital
Country:
Poland

Richtlijn Proctologie

Inclusion criteria:
Symptomatic grade
4 haemorrhoids.
Exclusion criteria:
Previous surgery for
anal disease,
inflammatory bowel
diseases.

Milligan Morgan under
subarachnoidal
anaesthesia.
Piles were removed
using electro cautery
External dressings
postoperatively
Preoperative: admitted

Ferguson under
subarachnoidal
anaesthesia.
Piles were removed
using electro cautery.
After ligating mucosa
and anoderm were
stitched using a running
3-0 chromic catgut

Length of follow-up:
18 months
Loss-to-follow-up:
Intervention: 7 (18%)
Reasons: not described
Control: 8 (20.5%)
Reasons: not described

I vs. C
Recurrence
After 6 months
2 (5.9%) vs. 1 (2.9%)
(treated by RBL), p=0.59
After 18 months
0 vs. 1 (2.9%), p=1
Overall:

representation, therefore
limited use of the study.
Only Pain is usable.
Overall study quality and
description is very
limited.
Author conclusion: “we
found important
advantages in using the
closed technique over de
MM technique. These
included less pain in the
immediate postoperative
period and 24h later,
fewer pills needed to
control pain, better and
faster wound healing.
Disadvantage is longer
operation time. We think
that the use of closed
haemorrhoidectomy for
the treatment of 3 and
4the degree
haemorrhoids brings the
advantage in our hospital
set up and in our
population”
High loss-to-follow-up,
which is not accounted
for. Strange: patients are
randomized

Source of
funding: not
stated

N total at baseline:
78
Intervention: 26
Control: 42
Important
prognostic factors:
age ± SD:
I: 53±12
C:49±9
Sex (F/M):
I:16/16
C: 15/19
Groups comparable
at baseline? yes

day before surgery.
15ml paraffin for 2
weeks.

suture.
Preoperative: admitted
day before surgery.
15ml paraffin for 2
weeks.

2 (6.9%) vs. 2 (5.8%)
Incomplete outcome
data:
Intervention:
N (%)
Reasons (describe)
Control:
N (%)
Reasons (describe)

Pain
Severe (>7 VAS)
postoperative pain:
18 (62.1%) vs. 20 (64.7%)
Bleeding
After 2 weeks:
7 (24.1%) vs. 10 (29.4%),
p=0.77
After 1 month:
5 (17.2%) vs. 3 (8.8%)
After 6 months:
1 (3.4%) vs. 2 (5.9%),
p=0.59
After 18 months:
1 (3.4%) vs. 1 (2.9%),
p=0.3
Pruritis
After 2 weeks:
5 (17.2) vs. 9 (26.5%)
p=0.54
After 18 months:
2 (6.9%) vs. 0, p=0.22
Wound infection
after 2wks:
0 vs. 4 (11.8%)
After 1 month
0 vs. 0
Complications
Urine retention
(postoperative
): (17.2%) vs. 7 (20.6%)
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Long term complications
Anal stricture
1 (3.4%) vs. 0
Incontinence (gas and
faecal)
At 6 months:
0 vs. 0
At 18 months:
0 vs. 2 (5.9%) (mild to
gas)

Hadi,
2011

Type of
study:
RCT
Setting:
Hospital
Country:
Pakistan
Source of
funding: not
stated

Inclusion criteria:
2nd, 3rd and 4th
degree
haemorrhoids and
having no systemic
illness
Exclusion criteria:
recurrent and
thrombosed
haemorrhoids or
those having
associated diseases
like perianal abscess,
fistulae, fissures,
ulcerative colitis and
rectal cancer
N total at baseline:
50
Intervention:
Control:
Important
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Open
haemorrhoidectomy
under general
anaesthesia

Closed
haemorrhoidectomy
under general
anaesthesia

Postoperatively:
Observation in surgical
ward for 24 hours. high
fiber diet, sitz baths
with warm water,
antibiotic ointment
with local anaesthetic,
regular analgesia

Postoperatively:
Observation in surgical
ward for 24 hours. high
fiber diet, sitz baths
with warm water,
antibiotic ointment
with local anaesthetic,
regular analgesia

Length of follow-up:
2 months
Loss-to-follow-up:
Not described
Incomplete outcome
data:
Not described

Soiling (18 months):
0 vs. 1
I vs. C
Pain:
Mild: 13 (52%) vs. 8 (32%)
Moderate: 11 (44%) vs.
10 (40%)
Severe: 6 (24%) vs. 2 (8%)
Bleeding:
Early:
15(60%) vs. 6 (24%)
Late:
2 (8% vs. 1 (4%)

Overall unclear
description of outcomes,
blinding procedure,
baseline characteristics
etc.

prognostic factors2:
Not described for
groups seprately
Groups comparable
at baseline? Not
clear
RBL vs. CH
Asghar
Type of
Khan,
study:
2013
RCT
Setting:
Hospital
Country:
Pakistan
Source of
funding: not
stated

Inclusion criteria:
>14 years, 2nd and
3rd degree
haemorrhoids.
Exclusion criteria:
anal fissure, large
skin tag, perianal
abscess,
thrombosed piles,
pregnant and
cirrhotic liver
disease.
N total at baseline:
120
Intervention: 60
Control: 60
Important
prognostic factors2:
age ± SD:
I: 39.80±16.25
C: 40.16±17.54
P=0.97
Sex:
I: 83.3 % M
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Milligan Morgan
haemorrhoidectomy

Rubber band ligation
2 rubber bands at base
of each pile. Maximum
of 3 piles were banded
in one session.

Length of follow-up:
6 months
Loss-to-follow-up:
Not stated
Incomplete outcome
data:
Not stated

I vs. C
Recurrence (after 6
months)
2 (3.3%) vs. 8(13.3%),
p=0.048
Pain (% severe pain
postoperatively)
55 (91.7%) vs. 9 (15%),
p=0.001
Bleeding
Immediate
11 (18.3%) vs. 4 (6.7%),
p=0.053
Secondary (5-10 days
postoperatively):
1.7% vs. 10.0% p=0.051*
*bleeding was mild and
stopped spontaneously
Incontinence
3 (5%) vs. 0%, p=0.079*
*mild flatus incontinence
which settled without

Author conclusion: RBL
has comparatively less
post-operative
complications. It is safe,
effective but the
satisfaction rate of
patients in our society is
not comparable to open
haemorrhoidectomy in
short term due to
repeated procedure.

C:80 % M
P=0.34

surgical intervention. No
faecal incontinence.

Grade 2/3
I: 56.7%/43%
C: 51.7%/48.3%
P=0.583

Anal stenosis
5 (8.3%) vs. 0 (0%),
p=0.022
Satisfaction
56 (93.3%) vs. 52 (86.7%),
p=0.224

Groups comparable
at baseline? yes
THD vs. SH (PPH)
Verre,
Type of
2013
study:
RCT
Setting:
Hospital
Country:
Italy
Source of
funding: not
stated

Inclusion criteria:
Symptomatic
essential
haemorrhoids
degree 3 or 4.
Exclusion criteria:
N total at baseline:
122
Intervention: 63
Control: 59
Important
prognostic factors:
age:
I: 47.8
C: 48.9
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THD under
epidural/caudal
anaesthesia
Preoperative: Fleet;
metronidazole 500mg
IV.
Postoperative:
acetaminophen
1000mg every 6 hours
the first 3 days +
ketorolac 30mg as
rescue dose. Fiber rich
diet with administration
of psyllium fiber + at
least 2lt of water/day.

SH under
epidural/caudal
anaesthesia
Preoperative: Fleet;
metronidazole 500mg
IV.
Postoperative:
acetaminophen
1000mg every 6 hours
the first 3 days +
ketorolac 30mg as
rescue dose. Fiber rich
diet with administration
of psyllium fiber + at
least 2lt of water/day.

Length of follow-up:
3 months
Loss-to-follow-up:
Intervention:
4 (6.8%)
Reasons: failed to attend
follow-up visit
Control:
6 (9.5%)
Reasons: failed to attend
follow-up visit
Incomplete outcome
data:
-

I vs. C
Postoperative bleeding, n
(%)
0 vs. 5 (7.9%), p=NS

Pain, n (%)
Postoperative pain (n(%)
of patients with >5 on
VAS scale
postoperatively):
4 (6.7%) vs. 10 (15.8%),
p=NS
At rest after 1 week, n
(%):
4 (6.7%) vs. 7 (11.1%) NS

Sex (m/f)
I: 24/39
C: 22/37

At rest after 1 month, n
(%)
1 (1.6%) vs. 6 (9.5%) NS

Degree (3/4):
I: 25 (39.6%)/ 38

At rest after 3 months, n
(%)

Follow-up to short, and
important outcomes are
not reported.

(60.3%)
C: 27 (45.7%)/
35(59.3%)

0 vs. 3 (5.2%) NS

Groups comparable
at baseline? yes

Infantino
, 2013

Type of
study:
RCT
Setting:
Multi-centre
Country:
Italy
Source of
funding: not
stated

Inclusion criteria:
Symptomatic 3rd
degree
haemorrhoids, 18-70
years, mentally
capable of
understanding and
signing informed
consent, no previous
proctologic
operations or pelvicperianal
radiotherapy
Exclusion criteria:
Faecal incontince,
outlet obstruction
(Wexner score and
ODS),
contemporaneous
presence of other
anorectal disease,
irritable bowel
syndrome,
inflammatory bowel
disease, neurological
disease affecting
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THD under loco
regional, spinal or
general anaesthesia
(surgeons and patients
preference)

SH under loco regional,
spinal or general
anaesthesia (surgeons
and patients
preference)

Length of follow-up:
Mean 17±0.4 months

Preoperative:
phosphate enema, no
antibiotic prophylaxis.

Preoperative:
phosphate enema, no
antibiotic prophylaxis.

Incomplete outcome
data:
Intervention:
-

Postoperative: stool
softeners and oral
analgesic as required.

Postoperative: stool
softeners and oral
analgesic as required.

Loss-to-follow-up:
Not described

Control:
3
Reasons: refusing the
operation after
randomization

Complications (at 3
months)
Tenesmus:
1 (1.8%) vs. 3 (5.2%)
Soiling:
2 (3.6%) vs. 3 (5.2%)
Itching:
0 vs. 3 (5.2%)
I vs. C
Pain
Postoperative pain (VAS):
20.2 ±4.9 vs. 24.1±5.0 NS
After 1 week:
Only shown in figure, no
statistically significant
diff.
Postoperative bleeding,
n(%)
5 (5.9) vs. 3 (3.6) NS
Recurrence (or
persistence) at final
follow-up:
12 (14%) vs. 6 (7.1%)
p=0.22
Further treatment
needed
10 (11.3%) vs. 6 (7.1%)
p=0.44
Incontinence (Wexner
score):

Author conclusion: both
minimally invasive
techniques are effective
in treating 3rd degree
haemorrhoids. THD
seems to be associated
with a better costeffective ratio, better
functional outcome and
no late complications,
while differences in
postoperative pain and
recurrence between the
two procedures did not
reach significance.

anal sensation,
chronic anal pain,
full-thickness rectal
prolapse, pregnancy,
immunosuppression,
and/or coagulation
defects.

Only figure is presented
in article: no significant
differences

N total at
baseline:172
Intervention: 85
Control: 87

Complications
Early (<30 days
postoperatively)
Urinary retention: 5(5.9)
vs. 12 (14.3)
Thrombosis: 2 (2.4) vs. 3
(3.6)
Haematoma: 5 (5.9) vs. 4
(4.8)

Important
prognostic factors:
age ± SD:
I:47.6±11.9
C: 46.2±11.5
Sex (M/F):
I: 58/27
C: 58/26
Anaesthesia used
General: 18 vs. 15
Spinal: 42 vs. 63
Local+sedation: 12
vs.0
Local: 5 vs. 0
Pudendal: 8 vs. 56

Quality of life (measured
by VAS-score): improved
in equal extent

Late
Abscess: 0 vs. 1
Faecal urgency: 0 vs. 1
Pain >30 days: 0 vs. 1
Obstructed defecation: 0
vs. 1
Total: 0 vs. 6 p=0.028

Groups comparable
at baseline? yes
1.
2.

Notes:
Prognostic balance between treatment groups is usually guaranteed in randomized studies, but non-randomized (observational) studies require matching of patients between treatment
groups (case-control studies) or multivariate adjustment for prognostic factors (confounders) (cohort studies); the evidence table should contain sufficient details on these procedures
Provide data per treatment group on the most important prognostic factors [(potential) confounders]
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3.
4.
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For case-control studies, provide sufficient detail on the procedure used to match cases and controls
For cohort studies, provide sufficient detail on the (multivariate) analyses used to adjust for (potential) confounders

Table of quality assessment for systematic reviews of RCT’s and observational studies
Based on AMSTAR checklist (Shea et al.; 2007, BMC Methodol 7: 10; doi:10.1186/1471-2288-7-10) and
doi:10.1371/journal.pmed1000097)
Study
Appropriate
Comprehensive
Description of
Description of Appropriate adjustment for
and clearly
and systematic
included and
relevant
potential confounders in
focused
literature
excluded
characteristics observational studies?5
question?1
search?2
studies?3
of included
studies?4

PRISMA checklist (Moher et al 2009, PLoS Med 6: e1000097;
Assessment of
scientific
quality of
included
studies?6

First
author,
year
Ho, 2007

Yes/no/unclear Yes/no/unclear
Yes
Yes

Yes/no/unclear
No

Yes/no/unclear Yes/no/unclear/notapplicable Yes/no/unclear
No *
Not applicable
Unclear* stated
characteristics
that quality is
of the
assessed,
intervention
however no
not clearly
reportation of
described
quality

Sajid, 2012

Yes

No

No

*Cochrane
reviews
are not
assessed.
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Yes

Not applicable

Unclear* stated
that quality is
assessed,
however no
reportation of
quality

Enough
similarities
between
studies to
make
combining
them
reasonable?7

Potential risk
of publication
bias taken into
account?8

Yes/no/unclear
Unclear *
outcomes are
differently
defined and
reported
(mean,
median), but
still pooled.
Unclear (not
described how
outcomes in
studies were
reported/
when/defined)

Yes/no/unclear Yes/no/unclear
Unclear
No

No

Potential
conflicts of
interest
reported?9

No

5

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Research question (PICO) and inclusion criteria should be appropriate and predefined
Search period and strategy should be described; at least Medline searched; for pharmacological questions at least Medline + EMBASE searched
Potentially relevant studies that are excluded at final selection (after reading the full text) should be referenced with reasons
Characteristics of individual studies relevant to research question (PICO), including potential confounders, should be reported
Results should be adequately controlled for potential confounders by multivariate analysis (not applicable for RCT’s)
Quality of individual studies should be assessed using a quality scoring tool or checklist (Jadad score, Newcastle-Ottawa scale, risk of bias table etc.)
Clinical and statistical heterogeneity should be assessed; clinical: enough similarities in patient characteristics, intervention and definition of outcome measure to allow pooling? For
pooled data: assessment of statistical heterogeneity using appropriate statistical tests (e.g. Chi-square, I2)?
8. An assessment of publication bias should include a combination of graphical aids (e.g., funnel plot, other available tests) and/or statistical tests (e.g., Egger regression test, HedgesOlken). Note: If no test values or funnel plot included, score “no”. Score “yes” if mentions that publication bias could not be assessed because there were fewer than 10 included
studies.
9. Sources of support (including commercial co-authorship) should be reported in both the systematic review and the included studies. Note: To get a “yes,” source of funding or support
must be indicated for the systematic review AND for each of the included studies.
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Risk of bias table for intervention studies (randomized controlled trials)
Research question: treatment of grade 3-4 haemorrhoids
Study
Describe
Bias due to
Bias due to
reference
method of
inadequate
inadequate
randomisation1 concealment of blinding of
(first author,
allocation?2
participants to
publication
treatment
year)
allocation?3

SH vs. CH
Kim, 2013
Ammaturo,
2012
Arslani, 2012

Bias due to
inadequate
blinding of care
providers to
treatment
allocation?3

Bias due to
inadequate
blinding of
outcome
assessors to
treatment
allocation?3

Bias due to selective
outcome reporting
on basis of the
results?4

Bias due to loss to
follow-up?5

Bias due to violation
of
intention to treat
analysis?6

(unlikely/likely/
unclear)

(unlikely/likely/u
nclear)

(unlikely/likely/u
nclear)

(unlikely/likely/u
nclear)

(unlikely/likely/uncl
ear)

(unlikely/likely/uncl
ear)

(unlikely/likely/uncl
ear)

Computer
randomized
Not described

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Unclear (no ITT)

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Slips of papers
from the box
method

Unlikely

Unlikely (no
blinding)
Unlikely (no
blinding)

Unlikely (no
blinding)
Unlikely (no
blinding)
Unlikely (no
blinding)

Unlikely

Unclear

Unlikely (no
blinding)
Unlikely (no
blinding)
Unlikely “

Unlikely

Unclear

Unclear
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Sakr, 2009

Computer
generated
schedule

Open vs. Closed
Shaikh, 2013
Not described

Unlikely (blinding)

Unlikely

Unlikely (blinding)

Unlikely

Unclear

Unlikely

Unclear

Unclear (no
blinding)
Unclear (no
blinding)

Unclear (no
blinding)
Unclear (no
blinding)

Unlikely

Unclear

Unclear

Unclear (not
described)

Unlikely

Likely

Likely (high loss to
follow-up, no ITT)

Pokharel,
2009

By alternate
patients

Unclear

Unlikely (no
blinding)
Unlikely

Mik, 2008

Computer
generated
codes
Odd and even
numbers

Unclear

Unclear

Unlikely

Unlikely

Likely (not all
outcomes are well
reported on)
Unlikely

Unclear

Unclear

Unclear

Unclear

Unclear

Unclear

Unclear

Not described

Unclear

Unlikely (no
blinding)

Unclear (no
blinding)

Unclear (no
blinding)

Unlikely

Unclear

Unclear

Sealed
envelopes
Computedgenerated
randomization
scheme

unlikely

Unclear (not
blinded)
Unlikely

Unclear (not
blinded)
Unlikely

Unclear (not
blinded)
Unlikely

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Likely (not clearly
reported on!)

Unlikely

Unlikely

Not described

Unclear

Hadi, 2011
CH vs. RBL
Khan, 2013
THD vs. CH
Elmer, 2013
Denoya, 2013

THD vs. SH
Verre, 2013

5

Unlikely

Unlikely

Unlikely (no
Unclear (no
Unclear (no
Unlikely
Unclear
Unclear (no ITT)
blinding)
blinding)
blinding)
Infantino,
Computer
Unlikely
Unlikely (no
Unlikely (no
Unlikely (no
Unlikely
Unlikely
Unlikely (no ITT)
2013
generated
blinding)
blinding)
blinding)
7. Randomisation: generation of allocation sequences have to be unpredictable, for example computer generated random-numbers or drawing lots or envelopes. Examples of
inadequate procedures are generation of allocation sequences by alternation, according to case record number, date of birth or date of admission.
8. Allocation concealment: refers to the protection (blinding) of the randomisation process. Concealment of allocation sequences is adequate if patients and enrolling investigators
cannot foresee assignment, for example central randomisation (performed at a site remote from trial location) or sequentially numbered, sealed, opaque envelopes. Inadequate
procedures are all procedures based on inadequate randomisation procedures or open allocation schedules..
9. Blinding: neither the patient nor the care provider (attending physician) knows which patient is getting the special treatment. Blinding is sometimes impossible, for example when
comparing surgical with non-surgical treatments. The outcome assessor records the study results. Blinding of those assessing outcomes prevents that the knowledge of patient
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assignement influences the proces of outcome assessment (detection or information bias). If a study has hard (objective) outcome measures, like death, blinding of outcome
assessment is not necessary. If a study has “soft” (subjective) outcome measures, like the assessment of an X-ray, blinding of outcome assessment is necessary.
10. Results of all predefined outcome measures should be reported; if the protocol is available, then outcomes in the protocol and published report can be compared; if not, then
outcomes listed in the methods section of an article can be compared with those whose results are reported.
11. If the percentage of patients lost to follow-up is large, or differs between treatment groups, or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups, bias is likely. If the
number of patients lost to follow-up, or the reasons why, are not reported, the risk of bias is unclear
12. Participants included in the analysis are exactly those who were randomized into the trial. If the numbers randomized into each intervention group are not clearly reported, the risk of
bias is unclear; an ITT analysis implies that (a) participants are kept in the intervention groups to which they were randomized, regardless of the intervention they actually received,
(b) outcome data are measured on all participants, and (c) all randomized participants are included in the analysis.
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Hoofdstuk 5 Getromboseerde hemorrhoïden
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Uitgangsvraag
Wat is de beste behandeling voor getromboseerde hemorroïden?

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

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

Samenvatting literatuur
Getromboseerde interne hemorroïden
De RCT van Allan, (2006) vergeleek de effectiviteit van acute hemorrhoïdectomie met
een conservatieve behandeling voor acute pijnlijke geprolabeerde getromboseerde
interne hemorroïden. Er werden 50 patiënten gerandomiseerd in twee groepen van 25.
De controle groep bestond voor 92% uit mannen tegenover 64% in de interventiegroep.
Echter was de uitval in deze studie aanzienlijk (tot 75% na 24 maanden).

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

35
Recidief
Recidieven werden in de studie van Allan niet gerapporteerd.

40

45

Patiënttevredenheid
De patiënttevredenheid werd in de studie van Allan niet gerapporteerd.
Complicaties
In de RCT van Allan waren er vijf complicaties gemeld in de operatieve groep en vier in
de groep met conservatieve behandeling, waarvan twee complicaties een verzoek tot
behandeling met hemorroïdectomie omvatte. De twee verzoeken tot behandeling met
hemorrhoïdectomie worden door de werkgroep niet gedefinieerd als complicatie. Indien
de gehanteerde definitie gebruikt word zijn er in de operatieve groep vijf en conservatief
behandelde groep twee complicaties. De verschillen waren niet significant of er was niet
getoetst tussen de groepen.
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5

10

De bewijskracht van de evidence is voor alle uitkomsten met drie niveaus verlaagd,
vanwege de sterke beperkingen van de onderzoeksopzet. De interventie en beoordeling
was niet geblindeerd terwijl de uitkomstenmaten pijn en complicaties subjectief zijn.
Daarnaast is het niveau van bewijs verlaagd vanwege het geringe aantal studies en
waarnemingen (imprecisie).
Getromboseerde externe hemorroïden
Pijn
De studie van Cavcic toonde aan dat pijn gemeten met een VAS-score gemeten na vier
dagen afwezig was in de excisiegroep en het hoogst (mediaan van 20 mm op de VAS
schaal) voor de incisie en exprimatiegroep. De pijnscore was significant lager in de
excisie groep dan in beide andere behandelgroepen (p<0,01). In andere studies werd
geen pijn gemeten.

15

De duur van de klachten (aanwezigheid van symptomen, niet verder gedefinieerd) werd
in alle studies gemeten als het moment waarop de klachten verdwenen waren. De
studie van Greenspon laat zien dat patiënten die een excisie groep significant sneller
klachtenvrij zijn dan na een conservatieve behandeling (3,4 vs. 24 dagen).

20

Recidief
Een recidief van getromboseerde hemorroïden kwam in de studies van Cavcic en
Greenspon significant minder voor na een chirurgische interventie ten opzichte van een
conservatieve behandeling. Excisie van de getromboseerde externe hemorroïd deed het
zowel in de studie van Cavcic als van Greenspon significant beter dan de overige
behandelingen. Cavcic vond na 1 jaar een recidief bij 5% in de excisiegroep (excisie
versus conservatief p=0.034), bij 24.4% in de incisie- en exprimatiegroep (incisie versus
conservatief p>0.72)
en bij 21% na lokale behandeling (p<0,05). Greenspon
rapporteerde een recidief na excisie bij 6,3% van de patiënten ten opzichte van 25,4% in
de conservatieve behandelgroep (p<0,0001).

25

30
Patiënttevredenheid
Geen van de studies onderzocht de patiënttevredenheid na beide ingrepen.

35

40

Complicaties
Cavcic rapporteerde in de incisiegroep een totaal van zes bloedingen (uit het
operatiegebied binnen zes uur na operatie, gestopt met electrocoagulatie), in de
excisiegroep één bloeding en 18 complicaties in conservatieve behandeling (hoofdpijn
n=18).
De bewijskracht van de evidence is voor alle uitkomsten met drie niveaus verlaagd,
vanwege de sterke beperkingen van de onderzoeksopzet. De interventie en beoordeling
was niet geblindeerd terwijl de uitkomstenmaten pijn en complicaties subjectief zijn.
Daarnaast is het niveau van bewijs verlaagd vanwege het geringe aantal studies en
waarnemingen (imprecisie).

45
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Conclusies
Getromboseerde interne hemorroïden
Er is onvoldoende bewijs of een acute hemorrhoïdectomie de
pijnklachten meer reduceert dan conservatieve behandeling bij
Zeer laag
getromboseerde interne hemorroïden.
GRADE

Bronnen (Allan, 2006)

Zeer laag
GRADE

De uitkomstmaten recidief en patiënt tevredenheid werden niet
onderzocht.
Bronnen (Allan, 2006)

Zeer laag
GRADE

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

5
Getromboseerde externe hemorroïden
Het is mogelijk dat acute excisie van de getromboseerde externe
hemorroïd effectiever is in het verminderen van pijn op de korte termijn
ten opzichte van de incisie en exprimatie van het stolsel en ten opzichte
Zeer laag
van een conservatieve behandeling bij patiënten met getromboseerde
GRADE
externe hemorroïden.
Bronnen (Cavcic, 2001)

Zeer laag
GRADE

Het is mogelijk dat acute excisie van de getromboseerde externe
hemorroïd effectiever is in het verminderen van de duur van de klachten
ten opzichte van een conservatieve behandeling bij patiënten met
getromboseerde externe hemorroïden.
Bronnen (Greenspon, 2004)

Zeer laag
GRADE

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

Bronnen (Cavcic, 2001; Greenspon, 2004)
Geen van de studies onderzocht de patiënt tevredenheid.
10
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Er zijn te weinig gegevens beschikbaar om een conclusie te trekken over
het aantal complicaties (bloedingen) na incisie versus excisie van
getromboseerde externe hemorroïden.
Zeer laag
GRADE

Het is mogelijk dat incisie en exprimatie van het stolsel resulteren in meer
bloedingen, maar minder hoofdpijn in vergelijking met conservatieve
behandeling*.
Bronnen (Cavcic, 2001)
* glyceryl trinitraat crème

5

10

15

20

25

30

35

Overwegingen
Door een groot gebrek aan goede opgezette gerandomiseerde trials is aan de hand van
de aanwezige literatuur moeilijk te bepalen wat de beste behandeling is voor acute
getromboseerde hemorroïden. De werkgroep benadrukt dat alle gegeven conclusies een
zeer lage bewijskracht hebben en dienen ook als zodanig geïnterpreteerd worden.

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

Aanbeveling
Behandel patiënten met getromboseerde externe hemorroïden bij voorkeur in eerste
instantie conservatief*.

Bij zeer pijnlijke getromboseerde externe hemorroïden kan een acute excisie van de
getromboseerde externe hemorroïd overwogen worden.
Bij getromboseerde externe hemorroïden heeft in dat geval een excisie de voorkeur
boven incisie en exprimatie.
*Bijvoorbeeld door lokale medicamenteuze middelen, orale pijnstilling en laxantia.
30
Behandel patiënten met getromboseerde
conservatief*.

interne hemorroïden bij voorkeur

Bij getromboseerde interne hemorroïden wordt een acute hemorroïdectomie ontraden.
Bij gebrek aan literatuur kan incisie en exprimatie bij getromboseerde interne niet
aanbevolen danwel afgeraden worden.
*Bijvoorbeeld door lokale medicamenteuze middelen, orale pijnstilling en laxantia.
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Zoekverantwoording
Database
Medline
(OVID)
1980-jan.
2014
Engels,
Nederlands

Embase
(Elsevier)

Zoektermen
1 "Hemorrhoids"/ (4502)
2 Hemorrhoidectomy/ [vanaf 2013, daarvoor "Hemorrhoids"/ surgery] (49)
3 (hemorrhoid* or haemorrhoid*).ti,ab. (4686)
4 1 or 2 or 3 (5826)
11 limit 10 to (yr="1980 -Current" and (dutch or english)) (1179)
18 "Thrombosis"/ (53901)
19 4 and 18 (136)
20 (Thrombo* adj3 h?emorrhoid*).ti,ab. (185)
21 19 or 20 (258)
22 limit 21 to (yr="1980 -Current" and (dutch or english)) (108)
24 (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or
((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw.
or exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab.
or medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or
((selection criteria or data extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or
Editorial/ or Letter/ or (animals/ not humans/)) (195218)
25 22 and 24 (3)
26 (randomized controlled trial/ or randomized controlled trials as topic/ or
Random Allocation/ or Double-Blind Method/ or Single-Blind Method/ or
(randomized controlled trial or multicenter study).pt. or random*.ti,ab. or ((singl*
or doubl* or treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or
placebo*.tw.) not (animals/ not humans/) (920753)
27 22 and 26 (17)
28 exp epidemiological study/ (1576463)
29 22 and 28 (40)
30 25 or 27 or 29 (50)
31 27 or 29 (48)
32 31 not 25 (47)
hemorrhoid'/exp/mj OR 'hemorrhoidectomy'/exp/mj OR hemorrhoid*:ab,ti OR
haemorrhoid*:ab,ti AND 'thrombosis'/exp OR (thrombo* NEAR/6 hemorrhoid*):ti
OR (thrombo* NEAR/6 haemorrhoid*):ti AND ([dutch]/lim OR [english]/lim) AND
[embase]/lim AND [1980-2014]/py
AND ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psychlit:ab OR cinahl:ab
OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR overview)):ab,ti OR (meta
NEAR/1 analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data extraction':ab OR cochrane:jt
OR 'systematic review'/de
OR ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR
'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR
'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR
'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR
placebo*:ab,ti)
OR 'clinical study'/exp)
6 SR en 108 trials. 6 SR uniek en 84 trials uniek
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Inclusie/ Redenen van exclusie
Excl. Voldoet wel aan pico, maar bij gebrek aan details
zijn de geïncludeerde studies die voldoen aan de PICO
individueel meegenomen en niet op basis van de SR.
Excl. enkelzijdig prospectief cohort-onderzoek naar de
effectiviteit van conservatieve behandeling

Exclusie: Was een poster presentatie

Niet vergelijkend, lange termijn

Niet vergelijkend, wel lange termijn resultaten

Niet vergelijkend, lange termijn

Evidencetabellen
Research question: Wat zijn de voordelige en nadelige effecten van het verwijderen van een stolsel en/of haemorrhoïdectomie versus conservatieve behandeling van patiënten met
getromboseerde haemorrhoïden (intern en extern)?
Study
Study
Patient
Intervention (I)
Comparison/control (C) Follow-up
Outcome measures and
Comments
3
reference
characteristics characteristics 2
effect size 4
Allan, 2005 Type of study: Inclusion
Urgent
Conservative
Length of follow-up:
Duration of complains (no Two patients treated
RCT
criteria:
haemorrhoidectomy
management (not
6 and 24 months
complaints at 6 months)
conservatively required
All patients
using the Milliganspecified)
No significant difference
an elective
Setting:
presenting
Morgan open
Loss-to-follow-up:
between surgery and
haemorrhoidectomy
Hospital
between Dec.
technique
Intervention:
conservative
between six and 24
‘87 and March
5 (20%) 6 month
management (p=0.25)
months. It is unclear if
Country:
‘99 with acutely
14 (56%) 6 month
intention-to-teat analysis
United
prolapsed
Reasons nor reported
Duration of complains (no was used.
Kingdom
thrombosed
complaints at 24 months)
internal
Control:
No significant difference
Source of
haemorrhoids
11 (44%) 24 months
between surgery and
funding:
under the care
19 (75%) 24 months
conservative
Not reported
of their unit
Reasons not reported
management (p=0.28)
were entered
into the study
Outcomes on pain,
that
recurrence or patients
required
perspective were not
emergency in
reported.
patient
admission.
Urgent
haemorrhoidectomy was
Exclusion
associated with a higher
criteria:
incidence of
Not reported
endosonographically
defected anal sphincter
N total at
damage (66% vs 0%
baseline:
(P=0.009)
Intervention: 25
Control:25
Complications
Circumferential prolapse
Important
at anal margin
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prognostic
factors2:
median age
(range):
I:47 (29-86)
C: 52 (25-74)

I: N=13 (52%)
C: N=9 (36%)
Postoperative
complications (anal
stenosis, post operative
blood transfusion, post
operative bleed, mucus
discharge (3, 5 & 8
weeks), residual mucosal
prolapse):
N=5

Sex:
I: 64% M
C: 92% M
Groups
comparable at
baseline?
Unclear because
little
information is
available

Cavcic,
2001

Type of study:
RCT
Setting:
Hospital
Country:
Croatia
Source of
funding:
Not reported

Inclusion
criteria:
symptomatic
perianal
thrombosis
Exclusion
criteria:
Patients with
painless
perianal
thrombosis
N total at
baseline:
Intervention 1:
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I1: Incision and digital
expression of thrombus
I2. excision of
haemorrhoid

C: Topical application of
0.2% glyceryl trinitrate
three times a day for
average 4 days

Length of follow-up:
Pain score 4 days/
Symptomatic relief 1
month
Recurrence 1 year
Loss-to-follow-up:
(not specified per group)
18 (12%) after 1 month
31 (21%) after 1 year
Reasons not specified

Complication of
conservative treatment
(retention of urine,
patient requested
haemorrhoidectomy,
banding of haemorrhoids
at 11 weeks):
N=4
Pain(median VAS)
I1: 20
I2: 0
C: 10
(excision (I2) less severe
p<0.01)
Duration of complains
(time to resolution)
No difference in
symptomatic relief after 1
month between all
groups.
Recurrence
After 1 month

50
Intervention 2:
50
Control: 50

No difference between
groups.
After 1 year
I1: 7.1%
I2: 24%
C: 21%
I1 vs. I2, p=0.014
I1 vs. C: p>0.72
I2 vs. C: p=0.034.

Important
prognostic
factors2:
For example
age ± SD:
I:
C:

Patient perspective
Not reported

Sex:
I: % M
C: % M

Complications
Reappearance of clot
occurred on the first postoperative day
I1: N=18
I2: N=4
C: N=0

Groups
comparable at
baseline?

Bleeding from the
operative site
I1: N=6
I2: N=1
C: N=0

Greenspon,
2003

Type of study:
Retrospective
cohort study
Setting:
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Inclusion
criteria:
All patients
diagnosed and
treated for TEH

I: Surgical management
(excision 97.3% and
incision 2.7%)

C: Conservative (dietary
modifications, stool
softeners, sitz baths,
localised hygiene, oral
and topical analgesics)

Length of follow-up:
Average 7.6 months
Loss-to-follow-up:
Intervention:

Transient headache
I1: N=0
I2: N=0
C: N=18
Duration of complains
(time to resolution)
I: 3.9 days
C: 24 days
(p<0.0001).

Risk factor analysis on
history of anal fissures,
skin tags, perianal
inflammatory disease
bowel disease, Crohn’s

Hospital
Country:
United States
of America
Source of
funding
Not reported.

between May
1990 and Oct.
2002 in the
Division of
Colon and
Rectal Surgery
available from a
prospective
patient registry

N 20 (17.9%)
Reasons not reported
Control:
N 119 (62.2%)
Reasons not reported

Exclusion
criteria:
Not reported
N total at
baseline:
Intervention:
112
Control:119
Important
prognostic
factors2:
For example
age ± SD:
I: 41.9 (-)
C: 43.2 (-)
Sex:
I: 63.1% M
C: 67.2% M
Pain as the
primary
1

The article reports that a history is a significant predictor but report a p-value of < 0.5. We believe there was a typo an this p-value should be 0.05.
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Recurrence
I: 6.3%
C: 25.4%
(p<0.0001)
Mean time to recurrence
was I: 25 months
C: 7.1 months
(p<0.0001).
Outcomes on pain or
patients perspective were
not reported.
Complications:
Not reported

disease, ulcerative colitis,
diverticular disease, colon
cancer, other cancers,
constipation, straining,
benign prostatic
hypertrophy, diarrhoea,
frequent travel, HIV
status, anoreceptive sex,
pregnancy, and labour
and delivery.
History of anal fissures
turned out to be a
predictor of recurrence
(p<0.05)1

complaint:
I: 99.1% M
C: 89.1% M
p<0.001
Complaints on
pain, bleeding
and lumb:
I: 51.8%
C: 31.1%
p<0.005
Groups
comparable at
baseline?
Surgery group
had more
frequently a
history of
haemorrhoids
(p< 0.05) and
more serious
complaints.
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Quality assessment
Study
Describe
reference
method of
randomisatio
n1

(first
author,
publicatio
n year)
Allan,
2005

Cavcic,
2001

1.
2.

5
3.

10

Allocation
according to
random
number
tables

Allocation
according to a
random
number table

Bias due to
inadequate
concealment of
allocation?2

Bias due to
inadequate
blinding of
participants to
treatment
allocation?3

Bias due to
inadequate blinding
of care providers to
treatment
allocation?3

Bias due to
inadequate blinding
of outcome
assessors to
treatment
allocation?3

Bias due to selective
outcome reporting
on basis of the
results?4

Bias due to loss to
follow-up?5

Bias due to
violation of
intention to treat
analysis?6

(unlikely/likely/u
nclear)
Unclear (blinding
was not
mentioned)

(unlikely/likely/u
nclear)
Likely; although
not reported it
seems impossible
to mask patient
for treatment
allocation

(unlikely/likely/uncl
ear)
Likely; although not
reported it seems
impossible to mask
surgeons for
treatment allocation

(unlikely/likely/uncl
ear)
Likely; patients were
the outcome
assessors

(unlikely/likely/uncl
ear)
Unlikely; all
outcomes
announced in the
methods were
reported

(unlikely/likely/unc
lear)
Unclear; two
patients allocated
to conservative
treatment received
surgery. The
authors did not
describe how these
patients were
analysed.

Unclear (blinding
was not
mentioned)

Likely; although
not reported it
seems impossible
to mask patient
for treatment
allocation

Likely; although not
reported it seems
impossible to mask
surgeons for
treatment allocation

Likely; patients were
the outcome
assessors

(unlikely/likely/uncl
ear)
Likely; after 6
months more than
half of the
conservative was
already lost to
follow-up. After 24
moths, 44% of the
surgery and 75% of
conservative group
dropped out.
Unclear; there was a
small proportion lost
to follow-up but the
reason and patient
characteristics are
not reported.

Unlikely; all
Unlikely; patients
outcomes
were treated
announced in the
according to the
methods were
randomization
reported and
scheme.
additionally side
effects
Randomisation: generation of allocation sequences have to be unpredictable, for example computer generated random-numbers or drawing lots or envelopes. Examples of
inadequate procedures are generation of allocation sequences by alternation, according to case record number, date of birth or date of admission.
Allocation concealment: refers to the protection (blinding) of the randomisation process. Concealment of allocation sequences is adequate if patients and enrolling investigators
cannot foresee assignment, for example central randomisation (performed at a site remote from trial location) or sequentially numbered, sealed, opaque envelopes. Inadequate
procedures are all procedures based on inadequate randomisation procedures or open allocation schedules..
Blinding: neither the patient nor the care provider (attending physician) knows which patient is getting the special treatment. Blinding is sometimes impossible, for example when
comparing surgical with non-surgical treatments. The outcome assessor records the study results. Blinding of those assessing outcomes prevents that the knowledge of patient
assignement influences the proces of outcome assessment (detection or information bias). If a study has hard (objective) outcome measures, like death, blinding of outcome
assessment is not necessary. If a study has “soft” (subjective) outcome measures, like the assessment of an X-ray, blinding of outcome assessment is necessary.
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5.
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Results of all predefined outcome measures should be reported; if the protocol is available, then outcomes in the protocol and published report can be compared; if not, then
outcomes listed in the methods section of an article can be compared with those whose results are reported.
If the percentage of patients lost to follow-up is large, or differs between treatment groups, or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups, bias is likely. If the
number of patients lost to follow-up, or the reasons why, are not reported, the risk of bias is unclear
Participants included in the analysis are exactly those who were randomized into the trial. If the numbers randomized into each intervention group are not clearly reported, the risk
of bias is unclear; an ITT analysis implies that (a) participants are kept in the intervention groups to which they were randomized, regardless of the intervention they actually
received, (b) outcome data are measured on all participants, and (c) all randomized participants are included in the analysis.

Study reference

(first author, year of
publication)
Greenspon, 2003

10

15

Bias due to a non-representative or illdefined sample of patients?1

Bias due to insufficiently long, or
incomplete follow-up, or differences
in follow-up between treatment
groups?2

Bias due to ill-defined or inadequately
measured outcome ?3

(unlikely/likely/unclear)
Likely; patients that were assigned to
the conservative treatment had
significantly less frequently a history of
haemorrhoids, Surgical patients had a
lower incidence of pain, bleeding, and
the constellation of pain,
bleeding, and lump.

(unlikely/likely/unclear)
Likely; a substantial share of the
conservatively treated group was lost
to follow-up (62.2%)

(unlikely/likely/unclear)
Unlikely; even though patients and
surgeons were not blinded to the
treatment allocation, it is unlikely to
affect the recurrence of haemorrhoids.

Bias due to inadequate adjustment for
all important prognostic factors?4

(unlikely/likely/unclear)
Unlikely; history of anal fissures,skin
tags, perianal inflammatory bowel
disease, Crohn’s disease, ulcerative
colitis, diverticular disease, colon
cancer, other cancers, constipation,
straining, benign prostatic
hypertrophy, diarrhea, frequent travel,
HIV status, anoreceptive sex,
pregnancy, and labor and delivery
were no predicting variables.
1.
Failure to develop and apply appropriate eligibility criteria: a) case-control study: under- or over-matching in case-control studies; b) cohort study: selection of exposed and
unexposed from different populations.
2.
2 Bias is likely if: the percentage of patients lost to follow-up is large; or differs between treatment groups; or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups;
or length of follow-up differs between treatment groups or is too short. The risk of bias is unclear if: the number of patients lost to follow-up; or the reasons why, are not reported.
3.
Flawed measurement, or differences in measurement of outcome in treatment and control group; bias may also result from a lack of blinding of those assessing outcomes
(detection or information bias). If a study has hard (objective) outcome measures, like death, blinding of outcome assessment is not necessary. If a study has “soft” (subjective) outcome
measures, like the assessment of an X-ray, blinding of outcome assessment is necessary.
4.
Failure to adequately measure all known prognostic factors and/or failure to adequately adjust for these factors in multivariate statistical analysis.

Richtlijn Proctologie

Hoofdstuk 6
hemorrhoïden
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Profylactische

behandeling
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getromboseerde

Uitgangsvraag
Is profylactische behandeling zinvol na doorgemaakte getromboseerde hemorrhoïden?

Inleiding
Patiënten willen eventueel een profylactische behandeling nadat zij een episode met
getromboseerde hemorroïden hebben doorgemaakt. Deze profylactische behandeling
kan bestaan uit behandelingen die ook gebruik worden voor symptomatische
hemorroïden (anders dan trombose), te weten conservatieve therapie (laxantia, dieet
maatregelen), rubber band ligatie, transanale mucosectomie (PPH/ EEA), Hemorhoidal
Arterial Ligation (HAL), Hemorrhoïdopexie volgens Pakravan, laserbehandeling,
hemorrhoïdectomie. In de huidige praktijk wordt profylactische behandeling wisselend
ingezet. Het is onduidelijk of een dergelijke therapie of interventie effectief is in het
voorkomen van recidieven.
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Zoeken en selecteren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is een systematische literatuuranalyse
verricht naar de volgende wetenschappelijke vraagstelling(en):
Wat zijn de effecten van profylactische chirurgische behandeling van patiënten na
acuut doorgemaakt getromboseerd hemorroïd ten opzichte van conservatieve
behandeling (geen behandeling, dieetadvies) op het optreden van recidief
getromboseerde hemorroïden?

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

Overwegingen
In het algemeen wordt er aangenomen dat het optreden van een getromboseerde
hemorroïd veroorzaakt wordt door stasis van het bloed in de plexus heamorrhoïdalis
superior (interne getromboseerde hemorroïd) of plexus haemorrhoïdalis inferior
(externe getromboseerde hemorroïd). Geredeneerd wordt dat de stasis op zijn beurt
weer veroorzaakt wordt door het uitzetten van de hemorroïdale plexus door verhoogde
druk tijdens persen gecombineerd met de pre-existente aanwezige hemorroïdaal
prolaps. Wanneer een trombus zich manifesteert dan kan dit gepaard gaan door heftige
pijnklachten en een vaak oedemateuse zwelling van het omliggende weefsel.

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

Aanbeveling
Behandel patiënten na getromboseerd hemorroïd bij voorkeur conservatief, geef het
advies om persen te mijden en de ontlasting soepel te houden door middel van
dieetmaatregelen en voldoende vocht-intake. Schrijf, als dat onvoldoende is, laxantia
voor.

Bij symptomatische hemorroïden behandeling volgens hoofdstuk “Behandel algoritme
symptomatische hemorroïden”.
10
Bij uitdrukkelijke behandelwens van de patiënt ter voorkoming van recidief, kan een
minimaal invasieve behandeling (bij voorkeur rubberbandligatie) worden overwogen.
Complicaties van de ingreep en gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing dienen
met de patiënt te worden besproken.
Het uitvoeren van een hemorroïdectomie of transanale gestapelde hemorroïdopexie als
profylactische behandeling van getromboseerde hemorroïden wordt ontraden. De kans
op complicaties lijken disproportioneel te zijn ten op zicht van het beoogde,
wetenschappelijk niet bewezen doel van de ingreep.
Literatuur

15

Chan KK, Arthur JD. External haemorrhoidal thrombosis: evidence for current management. Tech Coloproctol.
2013;17(1):21-5.
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Zoekverantwoording
Database
Medline
(OVID)
1980-jan.
2014
Engels,
Nederlands

Embase
(Elsevier)

Zoektermen
1 "Hemorrhoids"/ (4502)
2 Hemorrhoidectomy/ [vanaf 2013, daarvoor "Hemorrhoids"/ surgery] (49)
3 (hemorrhoid* or haemorrhoid*).ti,ab. (4686)
4 1 or 2 or 3 (5826)
11 limit 10 to (yr="1980 -Current" and (dutch or english)) (1179)
18 "Thrombosis"/ (53901)
19 4 and 18 (136)
20 (Thrombo* adj3 h?emorrhoid*).ti,ab. (185)
21 19 or 20 (258)
22 limit 21 to (yr="1980 -Current" and (dutch or english)) (108)
24 (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (meta adj analy$).tw. or
((systematic* or literature) adj2 review$1).tw. or (systematic adj overview$1).tw. or
exp "Review Literature as Topic"/ or cochrane.ab. or cochrane.jw. or embase.ab. or
medline.ab. or (psychlit or psyclit).ab. or (cinahl or cinhal).ab. or cancerlit.ab. or
((selection criteria or data extraction).ab. and "review"/)) not (Comment/ or
Editorial/ or Letter/ or (animals/ not humans/)) (195218)
25 22 and 24 (3)
26 (randomized controlled trial/ or randomized controlled trials as topic/ or Random
Allocation/ or Double-Blind Method/ or Single-Blind Method/ or (randomized
controlled trial or multicenter study).pt. or random*.ti,ab. or ((singl* or doubl* or
treb* or tripl*) adj (blind$3 or mask$3)).tw. or Placebos/ or placebo*.tw.) not
(animals/ not humans/) (920753)
27 22 and 26 (17)
28 exp epidemiological study/ (1576463)
29 22 and 28 (40)
30 25 or 27 or 29 (50)
31 27 or 29 (48)
32 31 not 25 (47)
hemorrhoid'/exp/mj OR 'hemorrhoidectomy'/exp/mj OR hemorrhoid*:ab,ti OR
haemorrhoid*:ab,ti AND 'thrombosis'/exp OR (thrombo* NEAR/6 hemorrhoid*):ti
OR (thrombo* NEAR/6 haemorrhoid*):ti AND ([dutch]/lim OR [english]/lim) AND
[embase]/lim AND [1980-2014]/py
AND ('meta analysis'/de OR cochrane:ab OR embase:ab OR psychlit:ab OR cinahl:ab
OR medline:ab OR (systematic NEAR/1 (review OR overview)):ab,ti OR (meta NEAR/1
analy*):ab,ti OR metaanalys*:ab,ti OR 'data extraction':ab OR cochrane:jt OR
'systematic review'/de
OR ('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR
'double blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR
'prospective study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR
'randomised controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR
placebo*:ab,ti)
OR 'clinical study'/exp)
6 SR en 108 trials. 6 SR uniek en 84 trials uniek
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Hoofdstuk 7 Behandeling peri-anale fistel en (recidief) abces

5

10

15

20

25

30

35

Uitgangsvragen
7.1 Is bij de behandeling van een abces gelijktijdige behandeling van een fistel
wenselijk?
7.2 Wat is de beste chirurgische behandeling van perianale fistels?

Algemene inleiding
Een perianale fistel is een veel voorkomende aandoening van het perianale gebied. Het
doel van de chirurgische behandeling van perianale fistels is de klachten te verhelpen op
een dusdanige wijze dat de kans op recidief zo laag mogelijk is, zonder daarbij door
overmatige schade aan het sphincterapparaat, incontinentie te veroorzaken. Over het
algemeen is de theorie geaccepteerd dat het grootste deel van de perianale fistels van
cryptoglandulaire oorsprong zijn. Deze theorie werd halverwege de vorige eeuw
gesuggereerd door Eisenhammer (1958) en later bevestigd door Parks (1961).
Vermeldenswaardig is dat Goligher et al., (1967) in een eendere studie de resultaten niet
kon bevestigen. Cryptoglandulaire fistels zouden ontstaan vanuit geïnfecteerde en
geabcedeerde klieren die gelegen zijn tussen de anale sfincters. De aanwezigheid van
deze klieren werd fraai geïllustreerd door Seow-Choen (1994). Wij gaan in deze richtlijn
vooralsnog uit van de cryptoglandulaire genese van perianale fistels en ons beperken tot
de behandeling van fistels van cryptoglandulaire oorsprong.

Classificatie
In 1976 beschreef sir Alan Parks, zijn beroemde classificatie van perianale fistels. Deze
anatomische classificatie van perianale fistels is gebaseerd op het verloop van de fistel
ten opzichte van de externe sfincter en wordt nog steeds veel gebruikt. Parks beschrijft
vier typen fistels: intersfincterisch, transsfincterisch, suprasfincterisch en
extrasfincterisch. Door ontwikkelingen in de chirurgische behandeling van fistels worden
de transsfincterische fistels tegenwoordig meestal verdeeld in laagverlopende
transsfincterische en hoogverlopende transsfincterische fistels. Lage fistels worden
gedefinieerd als fistels die door het onderste één derde deel van de externe sfincter
verlopen. Hoge fistels worden gedefinieerd als fistels waarbij de fistelgang door het
bovenste twee derde deel van de externe sfincter verloopt. Supra- en
extrasphincterische fistels zijn zeldzame entiteiten waarvan de behandeling in deze
richtlijn buiten beschouwing gelaten wordt (Marks, 1977; Vasilevsky, 1985). Vanwege
het gemak van deze classificatie alsmede het wijd verbreide wereldwijde gebruik ervan,
classificeren wij in deze richtlijn fistels volgens Parks.

40
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Epidemiologie
De meeste patiënten met een perianale fistel zijn tussen de 30 en de 50 jaar oud.
Perianale fistels zijn zeldzaam bij patiënten jonger dan 20 en ouder dan 60 jaar
(Vasilevsky, 1985). Mannen hebben twee- tot vijfmaal vaker een perianale fistel dan
vrouwen (Marks, 1977; Shouler 1986). Waarschijnlijk komt dit door de aanwezigheid van
een grotere hoeveelheid anale klieren bij mannen dan bij vrouwen (Seow-Choen, 1994).
In de Verenigde Staten is de incidentie van perianale fistels ongeveer 12 per 100000 bij
de mannelijke- en 6 per 100000 bij de vrouwelijke populatie (Sainio 1984). In Nederland
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worden ongeveer 2850 patiënten in Nederlandse ziekenhuizen operatief behandeld
vanwege een perianale fistel. Van deze patiënten is 71% man (Prismant, 2001).
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7.1
Gelijktijdige behandeling abces en fistel
Uitgangsvraag
Is bij de behandeling van een abces gelijktijdige behandeling van een fistel wenselijk?
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Inleiding
Perianale abcessen zijn een veelvoorkomend chirurgisch probleem. Over het algemeen
wordt er vanuit gegaan dat perianale abcessen het gevolg zijn van een infectie van de
anale klieren (Eisenhammer, 1958; Parks, 1961; Quah 2006). Deze klieren zijn gelegen op
het niveau van de linea dentata in de crypten van Morgagni en penetreren de interne
anale sfincter tot in het intersfincterische vlak. In geval van obstructie van de klier treed
stase op, wat kan leiden tot het ontstaan van een intersfincterisch abces. Vanuit hier kan
dit abces zich via het intersfincterische vlak naar caudaal uitbreiden. Daarnaast is het
mogelijk dat het abces de uitwendige anale sfincter penetreert en zich uitbreidt in het
ischioanale vlak.

Perianale abcessen worden beschouwd al het acute gevolg van geïnfecteerde anale
klieren, terwijl perianale fistels worden beschouwd als het chronische gevolg ervan.
20
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Aangezien een omvangrijk deel van de perianale fistels gevolg zijn van een acuut
perianaal abces wordt nogal eens gepropageerd om bij de acute presentatie van het
abces een definitieve behandeling uit te voeren van de (eventuele) verbinding van het
abces met het anale kanaal. Een dergelijke ingreep zou een toekomstige perianale fistel
en/of recidiverende abcedering voorkomen. Een belangrijk nadeel van deze benadering
is dat bij een groot deel van de patiënten die een acute abcesdrainage ondergaat, geen
fistel of recidief abces optreedt. Bij deze patiënten is dan dus een fistulotomie met
bijkomende sfincterschade en potentiele verminderde continentie voor niets
toegebracht.

30

Het is in de huidige situatie onduidelijk wat de voorkeur heeft bij de behandeling van
patiënten een perianaal abces: enkel drainage of drainage en gelijktijdige chirurgische
ingreep voor de (eventuele) verbinding met het anale kanaal.

35

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

Samenvatting literatuur
De systematische review van Malik onderzocht de risico’s en voordelen van primaire
fistel chirurgie tijdens drainage van een perianaal abces, ten opzichte van alleen
drainage van een perianaal abces. De review zocht naar studies gepubliceerd tussen
1966 en oktober 2008. Er zijn zes RCT’s opgenomen in de review, die gezamenlijk 479
patiënten includeren. De RCT’s zijn gepubliceerd tussen 1987 en 2003. De
methodologische kwaliteit is enkel beoordeeld op de blindering van de toewijzing,
randomisatie procedure en blindering van de effectbeoordelaar. Alle studies hebben
matig tot ernstige tekortkomingen in de studieopzet die leiden tot een hoog risico op
bias. De vergelijkingen zijn heterogeen. Fistulotomie werd uitgevoerd als behandeling op
zich zelf, drie dagen na drainage, gelijktijdig met drainage (n=2), of gelijktijdig met
drainage en bovendien gecombineerd met sfincterotomie. Daarnaast werd drainage ook
gelijktijdig uitgevoerd met fistel behandeling. De uitkomsten voorkomen van een
recidief, persistentie of her-operatie, incontinentie en wondgenezing zijn onderzocht.

Recidiveren
Het risico op het recidiveren of aanhouden van een perianaal abces/fistel of herhaling
van chirurgie voor fistel of abces werd als één uitkomstmaat in zes studies onderzocht.
In totaal hadden negen patiënten (3,7%) na chirurgie versus 73 patiënten (31,6%) na
enkel drainage een recidief. Het relatieve risico (RR) voor deze uitkomst was 0,13 (95%
BI: 0,07 tot 0,24). Dit betekent dat het relatieve risico op het recidiveren of aanhouden
van een perianaal abces/fistel of een her-operatie gemiddeld met 87% wordt verlaagd
door incisie met fistel chirurgie ten opzichte van incisie en drainage (Relatief Risico
Reductie: 87% met 95% BI: 76 tot 93%).

Richtlijn Proctologie

5

Incontinentie
Incontinentie werd onderzocht in vijf studies waarbij in één studie geen van de
studiedeelnemers incontinentie had en zodoende niet meewoog in de analyse. In totaal
hadden 27 patiënten (13,4%) na chirurgie versus zeven patiënten (3,5%) na drainage last
van incontinentie. Het gepoolde RR voor incontinentie na incisie met fistel chirurgie ten
opzichte van incisie en drainage was 3,06 (95% BI: 0,7 tot 13,45). Dit betekent dat het
risico op incontinentie 3,06 keer zo groot is na incisie met fistel chirurgie ten opzichte
van incisie en drainage, waarvan het ware RR met 95% zekerheid tussen de 0,7 en 13,45
zal liggen is dus niet significant.
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Duur wondgenezing
Duur van wondgenezing werd onderzocht in twee studies. In de studie van Hebjorn was
het gemiddelde aantal dagen van wondgenezing 26±5,5 na chirurgie versus 18±10,75. In
de studie van Ho waren dit 44,1±3,91 versus 50,4±3,17 dagen respectievelijk. Het
gemiddelde verschil in wondgenezing was 0,61 dagen (95% BI: -13,40 tot 14,61) langer
na incisie met fistel chirurgie ten opzichte van incisie en drainage. De resultaten waren
zeer heterogeen (I2: 96%).
Overige uitkomstmaten
De uitkomsten postoperatieve pijn en kwaliteit van leven werd door geen van de in de
review geïncludeerde studies beschreven. De uitkomsten patiënttevredenheid en
postoperatieve pijn (VAS) werden niet in de review beschreven.
Voor de uitkomst op recidiveren was voldoende homogene evidence die een significant
resultaat liet zien. Vanwege enkele methodologische tekortkomingen in de
onderliggende studies is de bewijskracht met een niveau gedowngrade, waardoor de
conclusie uitkwam om matige bewijskracht.
Voor de uitkomst op incontinentie werd twee niveaus gedowngrade vanwege
methodologische tekortkomingen en imprecisie. Hierdoor kwam de bewijskracht uit op
laag bewijs.
Voor de uitkomst op wondgenezing werd gedowngrade voor enkele methodologische
tekortkomingen, inconsistentie (I2: 96%) en twee niveaus voor de lage precisie (95% BI: 13,40 tot 14,61).

Conclusies

Matig
GRADE

Het is waarschijnlijk dat het risico op recidiveren, aanhouden van
perianaal abces/fistel of de noodzaak tot herhaalde chirurgie kleiner is na
incisie en drainage mét directe chirurgische behandeling van de fistel ten
opzichte van alleen incisie en drainage van het abces (verlaging van 87%
(95% BI: 76 tot 93%).
Bronnen (Malik, 2010)
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Laag
GRADE

Er zijn aanwijzingen dat het risico op incontinentie gemiddeld hoger is na
incisie mét directe chirurgische behandeling van de fistel ten opzichte van
incisie en drainage van het abces alleen (RR 3,06 (95% BI: 0,7 tot 13,45).
Bronnen (Malik, 2010)

Zeer laag
GRADE

Het is mogelijk dat wondgenezing langer duurt na incisie mét directe
chirurgische behandeling van de fistel ten opzichte van incisie en drainage
van het abces alleen.
Bronnen (Malik, 2010)
De uitkomsten postoperatieve pijn en kwaliteit van leven werd door geen
van de in de review geïncludeerde studies beschreven. De uitkomsten
patiënttevredenheid en postoperatieve pijn (VAS) werden niet in de
review beschreven.
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Overwegingen
De rol van fistulotomie ten tijde van incisie en drainage van een perianaal abces is een
controversieel punt. In Nederland is de besluitvorming hieromtrent sterk beïnvloed door
de onderzoeken van Schouten en van Vroonhoven in de 80-er jaren. Zij vonden dat meer
dan de helft van de patiënten na drainage van het abces (dus zonder fistulotomie) geen
fistel, of recidief abces kreeg. Zij vonden geen significante verschillen in fecale
continentie tussen de beide groepen (Schouten 1991).

Malik voerde een meta-analyse uit waarin zes studies geïncludeerd werden met in totaal
474 patiënten. Deze meta-analyse liet zien dat het risico op recidiveren of persisteren
van een abces of fistel significant afneemt wanneer gelijktijdig met incisie en drainage
van het abces een fistulotomie uitgevoerd wordt (RR=0,13, 95% CI of RR= 0,07-0,24).
Anderzijds lijkt het risico op incontinentie hoger na incisie en drainage mét fistulotomie
ten opzichte van incisie en drainage alleen (RR 3,06 (95% BI: 0,7 tot 13,45).
Postoperatieve incontinentie wordt vaker gezien na fistulotomie van transsfincterische
fistel, met name hoogverlopende transsfincterische fistels, vergeleken met submucosale
fistels (Merrie 2004). De duur van de wondgenezing is in slechts twee studies
onderzocht. Deze studies lieten tegengestelde resultaten zien. Door grote statistische
heterogeniteit is het niet mogelijk om hierover een conclusie te trekken.
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Er kleven een aantal bezwaren aan het gelijktijdig uitvoeren van een fistulotomie. In de
meeste ziekenhuizen is het niet gebruikelijk bij de abcesdrainage te zoeken naar een
inwendige opening. Vanwege de actieve ontsteking is het mogelijk een inwendige
opening vermoed wordt op een onjuiste plaats. Hierbij kan een fausse-route gecreëerd
worden. Ervaring van de operateur is hierbijis een vereiste. Dit argument is ook van
toepassing op de inschatting over de hoeveelheid sfincter die gekliefd zou moeten
worden. Deze inschatting is, naar de mening van de werkgroep, niet altijd eenvoudig .
Daarom dient terughoudendheid betracht te worden. Daarnaast zal een deel van de
fistels aanwezig tijdens incisie en drainage van een perianaal abces ook zonder
fistulotomie spontaan genezen. Wanneer bij elke fistel een fistulotomie zal worden
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verricht zal dus een deel van de patiënten onnodig behandeld worden (Ommer 1999,
Hamalainen 1998, Rizzo 2010).
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Bij het afwegen of een fistulotomie bij incisie en drainage van een abces moet worden
toegepast moet een afweging worden gemaakt van de mogelijk voordelen en nadelen.
De werkgroep is van mening dat indien tijdens incisie en drainage van een perianaal
abces een subcutaan of intersfincterisch verlopende fistel wordt gezien overwogen kan
worden om deze te klieven. Ervaring van de operateur is hierbij een vereiste. Wanneer
deze fistel echter transsfincterisch verloopt, of indien hierover onzekerheid bestaat, zijn
de risico’s op het ontstaan van fausse-route en het optreden van incontinentie hoger.
Daarom wordt geadviseerd de fistel in deze gevallen ongemoeid te laten en bij
persisteren van de fistel deze in tweede instantie te behandelen.
Gebruik van setons in de acute situatie
Indien besloten wordt de aanwezige fistel niet te behandelen door middel van een
fistulotomie dient er in ieder geval géén seton achtergelaten te worden, aangezien
spontaan herstel hierdoor uitgesloten is. Het fisteltraject is dan immers vanaf dat
moment gedefinieerd en zal nooit spontaan sluiten. Door het achterlaten van een seton
in de acute situatie is de patiënt van een tweede ingreep teneinde de perianale fistel te
doen genezen verzekerd. Indien geen seton wordt achtergelaten en alleen een adequate
drainage wordt uitgevoerd is de kans op een volgende ingreep ongeveer veel kleiner is
(Schouten 1991, Ommer 1999, Hamalainen 1998, Rizzo 2010).
In het geval van een recidiverend abces of abces bij een reeds langer bestaande fistel ligt
dit genuanceerder. De fistel heeft in dat geval inmiddels al aangetoond niet spontaan te
verdwijnen. Derhalve lijkt in dat geval een poging tot definitieve behandeling
(fistulotomie) meer gerechtvaardigd. Indien de fistel transsfincterisch verloopt, of indien
hierover onzekerheid bestaat, kan eventueel in deze situatie wél een seton
achtergelaten worden. Te allen tijde dient men zich echter bewust te zijn van het risico
op het creëren van een fausse-route bij het sonderen van het fistelkanaal. Deze seton
dient meerdere doelen; de inwendige opening kan bij de volgende ingreep met
zekerheid gevonden worden, de acute ontsteking (inflammatie) kan afnemen en er kan
met meer zekerheid duidelijkheid verkregen worden over het deel van de externe anale
sphincter dat bij een eventuele fistulotomie gekliefd zou moeten worden. Hiertoe kan
een MRI of endo-echo verricht worden waar doorgaans de seton duidelijk herkenbaar is.
Tevens voorkomt de aanwezigheid van de seton doorgaans nieuwe recidieven van het
perianale abces.
Wondverzorging
Na incisie en drainage van een perianaal abces is het van oudsher gebruikelijk de
gedraineerde abcesholte te op te vullen met een gaas. Een tweetal gerandomiseerde
studies laat echter zien dat het opvullen met een gaas géén invloed uitoefent op de duur
van de genezing of de incidentie van perianale fistels na de abcesdrainage. Daarbij heeft
de patiënt mogelijk wel pijn door frequent verschonen van de gazen (Tonkin 2004,
Perera 2014). Omdat frequent thuiszorg ingeschakeld moet worden voor deze
handelingen brengt dit tevens (onnodige) kosten met zich mee. De werkgroep is daarom
van mening dat het opvullen met een gaas van de abcesholte achterwegen gelaten dient
te worden.
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Aanbeveling
Gelijktijdige fistulotomie kan overwogen worden indien bij incisie en drainage van een
perianaal abces, een intersfincterische of subcutane fistel worden gezien. Ervaring van
de operateur is hierbij een voorwaarde.

Indien er een transsfincterische fistel bestaat, of indien er onduidelijkheid over bestaat,
wordt een fistulotomie afgeraden.
Bij een acute drainage van een perianaal abces wordt ontraden een seton achter te
laten.
Bij een acute drainage van een recidiverend abces of abces bij een reeds langer
bestaande fistel kan (indien gekozen wordt geen fistulotomie uit te voeren) wel
overwogen worden een seton achter te laten.
Het is niet nodig de gedraineerde abcesholte op te vullen met een gaas.
5
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Figuur Behandelalgorithme patiënt met perianaal abces
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Reden van exclusie
Is richtlijn, nuttig maar
onvoldoende systematisch
uitgevoerd.
Exclusie; geen relevante
vergelijking

Overlap Cochrane review
Exclusie op basis van fulltext
Overlap Malik, die is nieuwer
en meer data presentatie

Oudere versie Malik cochrane

Overlap Cochrane

Evidencetabellen
Evidence table for systematic review of RCT’s and observational studies (intervention studies)
Research question: behandeling perianaal abces
Study
Study
Patient
Intervention (I)
Comparison/control (C)
reference characteristics
characteristics
Malik,
SR and metaInclusion criteria Describe intervention:
Describe control:
2010
analysis of RCT’s SR:
RCT’s which
A: Drainage
A: Drainage with fistula
Study
Literature search compare
B: Incision & drainage
treatment
characteri up to October
outcome after
C: Incision & drainage
B: Fistulotomy
stics and
2008
fistula surgery
D: Incision & drainage
C: Drainage with
results
with drainage of E: Incision & drainage
fistulectomy
are
A: Oliver, 2003
perianal abscess F: Discharge from
D: Drainage with
extracted B: Ho, 1997
compared with
hospital after drainage
fistulotomy
from the
C: Li, 1997
drainage alone
of abscess
E: Drainage,
SR (unless D: Tang, 1996
in patients
fissurectomy and partial
stated
E: Schouten,
undergoing
sphincterectomy
otherwise 1991
surgical
F: Fistulotomy 3 days
)
F: Hebjorn, 1987 drainage of a
after initial drainage
perianal abscess
Study design:
for the first time
RCT parallel
with no history
of Crohn’s
Setting and
disease,
Country:
malignancy,
A: Spain
HIV,
B: Singapore
immunosuppres
C: China
sion,
D: Singapore
tuberculosis,
E: The
actinomycosis
Netherlands
or fungal
F: Denmark
infection.
Source of
funding:
Not reported.
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Exclusion
criteria SR:
Uncontrolled,

Follow-up
End-point of follow-up:
A: 12 months
B: 15.5 months
C: 12 months
D: 12 months
E: 42.5 months
F: 12 months
For how many
participants were no
complete outcome data
available?
Not reported

Outcome measures and
effect size
Outcome measure-1:
Recurrence, persistence
or repeat surgery
Effect measure: RR [95%
CI]:
A: 0.17 [0.07 to 0.43]
B: 0.08 [0.00 to 1.29]
C: 0.05 [0.01 to 0.32]
D: 0.13 [0.01 to 2.30]
E: 0.07 [0.01 to 0.49]
F: 0.60 [0.11 to 3.19]
Pooled effect (fixed
effects model):
0.13 [95% CI 0.07 to 0.24]
favoring incision with
fistula surgery
Heterogeneity (I2): 5%
Outcome measure-2:
Incontinence at one year
or later
Effect measure: RR [95%
CI]:
A: 13.0 [0.74 to 227.7]
B: 0.0 [0.0 to 0.0]
D: 0.29 [0.01 to 6.48]
E: 2.04 [0.88 to 4.72]
F: 15.38 [0.95 to 249.0]

Comments
Facultative:
Fistula surgery at the time
of incision and drainage
of a perianal abscess
significantly reduces the
likelihood of persistent
fistula or abscess and the
need for repeat surgery.
A small number of
patients may get
transient incontinence
following abscess
drainage with fistula
treatment. Personal
remarks on study quality,
conclusions, and other
issues (potentially)
relevant to the research
question
The level of evidence for
outcome 1 is: medium
(downgrading for study
limitations).
The level of evidence for
outcome 2 is: low
(downgrading for study
limitations and
imprecision of results).

No conflicted of
interest.

nonrandomised,
retrospective
studies or
duplications
Six studies
included
Important
patient
characteristics
at baseline:
N total and n
per group)
A: 200 patients
(100 vs 100)
B: 52 patients
(28 vs 24)
C: 71 patients
(32 vs 39)
D: 45 patients
(21 vs 24)
E: 70 patients
(34 vs 36)
F: 41 patients
(18 vs 20)
Groups
comparable at
baseline?
All studies
included a
slightly different
set of patients.
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Pooled effect (random
effects model):
3.06 [95% CI 0.70 to
13.45] favoring incision
and drainage alone
Heterogeneity (I2): 44%
Outcome measure-4
Postoperative pain
No study evaluated this
outcome
Outcome measure-5
Quality of life
No study evaluated this
outcome

The level of evidence for
outcome 3 is: very low
(downgrading for study
limitations, inconsistency
of results with two points
and with one level for
imprecision).
Sensitivity analyses
indicated that the results
were robust for several
methodological issues like
blinding and loss to
follow-up.
Heterogeneity: results for
duration of wound
healing were too
heterogeneous to
perform a meta-analysis
although the authors did
so.

7.2
Chirurgische behandeling van perianale fistels
Uitgangsvraag
Wat is de beste chirurgische behandeling van perianale fistels?
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Inleiding
Bij de chirurgische behandeling van perianale fistels wordt altijd een compromis gezocht
tussen de kans van slagen van de operatie en de kans op een verminderde continentie
door de ingreep. Afhankelijk van de complexiteit van de fistel en de hoeveelheid externe
sfincter betrokken bij het fistelcomplex wordt de kans op een verminderde continentie
groter en de kans van slagen van de meeste behandelmethoden lager. Er zijn
verschillende chirurgische opties mogelijk. Gebruikelijke chirurgische opties voor
perianale fistels zijn:
a) openleggen (lay-open of fistulotomie) of uitprepareren van de fistel (fistulectomie);
b) aanbrengen van seton drainage. (Aanbrengen van een draad of silastic vessel loop
door het gehele fisteltraject met als doel een adequate drainage te bewerkstelligen
alsmede een stevige, goed te identificeren fisteltraject te bewerkstelligen;
c) verwijderen van de fistel (“core out fistulectomie”) gevolgd door het afdichten van
het defect in het anale kanaal en sfincter complex middels trans anale mucosa
verschuivingsplastiek (T.A.M.V.P.);
d) dichtlijmen van de fistel (fibrinelijm/ fibrine sealant), al dan niet na “core out
fistulectomie”;
e) afsluiten van het fisteltraject middels bio prothese (“Fistelplug”/AFP) al dan niet na
“core out fistulectomie”;
f) uitvoeren van een ligatie van het intersfincterisch fisteltraject (“L.I.F.T.”).

Overige technieken die beschreven zijn worden in deze richtlijn niet met literatuur
onderbouwd (snijdende seton, modificaties van technieken).
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Over het algemeen worden in de literatuur twee typen perianale fistels onderscheiden:
- de “simpele” fistel: fistels die intersfincterisch verlopen, of die door het onderste
één-derde deel van de externe anale sfincter verlopen (laag transsfincterisch). Voor
deze fistels is de gouden standaard het uitvoeren van een fistulotomie;
- de “complexe” fistels: fistels die door het bovenste twee-derde van de externe
anale sfincter verlopen, meerdere fistelgangen bezitten, een hoefijzervormig beloop
hebben of ontstaan zijn door atypische oorzaken (Crohn, HIV, Tuberculose,
bestraling) (Loungnarath, 2004; Whiteford , 2005). Ook worden door sommige
auteurs anterieure fistels bij de vrouw als complex beschouwd (aangezien het
sphinctercomplex bij vrouwen aan de voorzijde kort is en derhalve een fistulotomie
tot een onverantwoorde hoeveelheid sphincterschade kan leiden).
Afhankelijk van de wens van de patiënt, de ervaring van de chirurg en de voorhanden
zijnde middelen wordt een keuze gemaakt voor een operatietechniek. In deze module
worden de verschillende chirurgische behandelopties voor perianale fistels met elkaar te
vergeleken. Omdat de behandeling van simpele en complexe fistels verschillend is
worden deze separaat beschreven.
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Zoeken en selecteren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse
verricht naar de volgende wetenschappelijke vraagstelling(en):
Bij patiënten met een perianale fistel, welke operatietechniek (fistulotomie,
fistulectomie,
mucosa
advancement
plastiek
(Transanale
Mucosa
Verschuivingsplastiek), lift, plug en lijm) met/zonder seton is het beste als men kijkt
naar persisteren/recidiveren van een fistel, incontinentie, postoperatieve pijn en
bloeden, herstelduur, patiënttevredenheid/kwaliteit van leven en kosten?

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

Fistulectomie versus fistulotomie
In de Cochrane review wordt slechts één oude studie geïncludeerd (Kronborg, 1985).
Tevens werd een recenter studie gevonden (Nazeer, 2012). In de studie van Nazeer
worden 150 patiënten met anale fistels gerandomiseerd voor fistulectomie (n=75) of
fistulotomie (n=75). Patiënten met een perianaal abces, sinus pilonidalis, andere
perianale pathologie, inflammatoire darmziekten en tuberculose werden geëxcludeerd.
In deze studie worden de karakteristieken van de patiënten niet beschreven, dus het is
onduidelijk of de patiënten in de beide groepen vergelijkbaar zijn.
In totaal ondergingen in de beide studies 99 patiënten fistulotomie en 96 patiënten
fistulectomie.
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Genezen/recidief
In beide studies werd recidiveren/terugkeren van de fistel als uitkomstmaat
gerapporteerd. In de studie van Nazeer waren er na 10 maanden follow-up geen
patiënten met een recidief, de resultaten hiervan kunnen daardoor niet worden
meegenomen in de meta-analyse. In de Cochrane werd 12 maanden na fistulotomie bij
drie van de 24 (12,5%) patiënten en na fistulectomie bij twee van de 21 (9,5%) patiënten
recidief gerapporteerd (RR 1,31 [95%-BI 0,24, 7,12])
Incontinentie
In beide studies werd incontinentie uitkomstmaat gerapporteerd. In de studie van
Nazeer waren er na tien maanden follow-up geen patiënten met een incontinentie, de
resultaten hiervan kunnen daardoor niet worden meegenomen in de meta-analyse. In
de studie van Kronborg werd 12 maanden na fistulotomie bij één van de 24 (4,2%)
patiënten en na fistulectomie bij drie van de 21 (14,3%) patiënten incontinentie voor
flatus gerapporteerd (RR 0,29 [95%-BI 0,03, 2,60]).
Andere uitkomstmaten
In de review van Jacob worden andere uitkomstmaten niet meegenomen.
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In de studie van Nazeer wordt de postoperatieve pijn gedefinieerd als het aantal IV/IM
analgetica die nodig waren om te zorgen dat de patiënt comfortabel was. Na
fistulectomie waren meer dosis nodig dan na fistulotomie (15 vs. 9, significantie niet
gerapporteerd).
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Duur van opname wordt in de studie van Nazeer gedefinieerd als het aantal dagen van
operatie tot ontslag uit het ziekenhuis. De opname duur was gemiddeld langer na
fistulectomie dan na fistulotomie (3,5 vs. 2 dagen, significantie niet gerapporteerd).
5

De bewijskracht voor de uitkomstmaten recidief en incontinentie is met drie niveaus
verlaagd naar zeer laag, gezien beperkingen in studieopzet in beide studies en ernstige
imprecisie (totaal aantal events is klein). De bewijskracht voor de uitkomstmaten
postoperatieve pijn en duur van opname is met drie niveaus verlaagd naar zeer laag
gezien beperkingen in de studieopzet en imprecisie (klein aantal patiënten).
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Conclusies

Zeer laag
GRADE

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

Zeer laag
GRADE

Het is mogelijk dat fistulotomie en fistulectomie resulteren in een gelijke
kans op incontinentie.
Bronnen (Jacob, 2010; Nazeer, 2012)

Zeer laag
GRADE

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

15
Zeer laag
GRADE

Het is mogelijk dat patiënten na fistulotomie minder postoperatieve pijn
hebben dan na fistulectomie.
Bronnen (Nazeer, 2012)
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Fibrinelijm versus conventionele chirurgie bij simpele fistels
In de Cochrane review van Jacob is een studie opgenomen waarin fibrinelijm wordt
vergeleken met conventionele chirurgie (met seton) (Lindsey). Er werden geen
aanvullende studies gevonden. In deze studie worden patiënten met simpele (n=13) en
complexe anale fistels geïncludeerd. Alleen de resultaten voor de simpele fistels worden
hier beschreven, de resultaten voor de complexe fistels worden beschreven in de
module procedures voor de behandeling van complexe fistels. De follow-upduur
bedroeg 12 weken. In de studie werden ook patiënten met de ziekte van Crohn
geïncludeerd. Echter omdat het aantal patiënten met Crohn klein was en data apart
wordt gerapporteerd voor patiënten met simpele fistels werd deze studie toch in de
Cochrane review geïncludeerd.
Genezen/recidief
Recidief kwam vaker voor in de fibrinelijm-groep in vergelijking met de conventionele
chirurgie groep (drie (50%) vs. nul (0%) patiënten; RR 8.0 (95%-CI 0,49-129,49) p=0,10).
Dit was echter niet statistisch significant.
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Incontinentie
Incontinentie werd in geen van de groepen gerapporteerd.
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Overige uitkomstmaten
De uitkomstmaten kwaliteit van leven, postoperatieve pijn en bloeden en herhaalde
chirurgie werden in deze studie niet gerapporteerd.
De bewijskracht voor de uitkomstmaat recidief is met drie niveaus verlaagd gezien de
korte duur van de follow-up en serieuze imprecisie (extreem weinig patiënten in de
studie), waardoor het betrouwbaarheidsinterval van het effect zeer breed is.

Conclusies

Zeer laag
GRADE

Het is mogelijk dat het risico op recidief bij de behandeling van simpele
fistels gelijk is na fibrinelijm en conventionele chirurgie.
Bronnen (Jacob, 2010)

Laag
GRADE

Er zijn aanwijzingen dat het risico op incontinentie bij de behandeling van
simpele fistels gelijk is na fibrinelijm en conventionele chirurgie.
Bronnen (Jacob, 2010)

15
GRADE

Er werden geen studies gevonden waar de uitkomstmaten kwaliteit van
leven, postoperatieve pijn en bloeden en herhaalde chirurgie werden
gerapporteerd.
Bronnen (Jacob, 2010)
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Overwegingen
Fibrinelijm versus conventionele chirurgie
Er zijn opvallend weinig studies verricht naar de effectiviteit van fibrinelijm bij simpele
fistels. Er werd slechts één studie (met in totaal slechts 13 patiënten) gevonden waarin
fibrinelijm werd vergeleken met conventionele chirurgie voor simpele fistels. Er werden
in deze studie geen verschillen gevonden in de uitkomsten van de twee behandelingen.
Een niet vergelijkende studie beschreef een grote groep patiënten die met deze
methode behandeld werden (Singer, 2005). Helaas includeerde deze auteur een zeer
heterogene groep patiënten (intersfincterische-, transsfincterische-, rectovaginale- en
zelfs submucosale fistels) waarbij van de grootste groep patiënten (transsfincterische
fistels) niet beschreven werd of zij hoog- of laagverlopend waren. Ook werden meerdere
behandelregimes gehanteerd. Zo werd bij een groot deel van de patiënten de inwendige
opening doorstoken. In de patiënten bij wie alleen de lijm werd ingespoten werd een
succespercentage van 20 tot 30 procent gevonden. De grootste studie die gepubliceerd
is naar de effectiviteit van behandeling met fibrinelijm werd uitgevoerd door Cintron
(Cintron, 2000), in zijn studie werden slechts vier intersfincterische fistels behandeld.
Van de 15 transsfincterische fistels wordt niet beschreven of zij primair in aanmerking
zouden zijn gekomen voor het ondergaan van een fistulotomie of niet. Meerdere
auteurs concluderen dat er onvoldoende argumenten zijn om voor simpele fistels
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(intersfincterisch en laagverlopend transsfincterisch) fibrinelijm te gebruiken als
alternatief voor de standaardbehandeling (Dietz 2006, Lindsey 2002).
Behandeling met fibrinelijm (of andere adhesieve producten) lijkt in theorie een
aantrekkelijke optie voor de behandeling van perianale fistels. Aanbrengen van de
fibrinelijm gaat te allen tijde gepaard met een curretage dan wel excochleatie van de
fistel. Derhalve wordt deze behandeling uitgevoerd onder locoregionale dan wel
algehele endotracheale anesthesie. Gevolg hiervan is dan ook dat ook deze eenvoudige
behandelmethode nogal wat kosten en investering van tijd en moeite (van de patiënt)
met zich meebrengt. Daarnaast is de fibrinelijm een relatief duur product. Al met al lijkt
het relatieve voordeel van het beperkte dan wel afwezige risico op een verminderde
continentie niet op te wegen tegen de resultaten van het gebruik van fibrinelijm. Door
het zeer lage genezingspercentage mag het gebruik van fibrinelijm in de behandeling
van perianale fistels tegenwoordig als verlaten worden beschouwd.
Fistulotomie versus fistulectomie
Aangezien er weinig functionele verschillen lijken te bestaan tussen het uitvoeren van
een fistulotomie en het uitvoeren van een fistulectomie lijkt het meest voor de hand te
liggen een fistulotomie uit te voeren (Jacob; Nazeer, 2012). Deze handeling is technisch
eenvoudiger en creëert (in opzet) een kleiner wondbed.
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Resultaten van de fistulotomie uit vergelijkend en niet vergelijkend onderzoek
Sinds jaar en dag wordt de fistulotomie beschouwd als de standaardbehandeling voor
simpele perianale fistels. Het succespercentage is zeer hoog en wordt vrijwel zonder
uitzondering boven de 90% gerapporteerd (zie Tabel 7.1)
25
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Tabel 7.1 Resultaten van fistuloctomie uit vergelijkend en niet vergelijkend onderzoek
Auteur/Jaar
N
Genezing (%)
Verminderde
Commentaar
Continentie (%)
Belliveau, 1983
IS 12
nv
1/12 (8%)
TS 7
nv
4/7 (57%)
Kronborg, 1985
47
45/47 (94%)
4/47 (9%)
Lunniss, 1994

IS 15
TS 15
IS 86
TS 166
IS 180
TS 108
IS 44
TS 63

nv
nv
81/86 (94%)
146/166 (88%)
173/180 (96%)
100/108 (93%)
nv
nv

8/15 (53%)
8/15 (53%)
11/86 (13%)
53/166 (32%)
67/180 (37%)
58/108 (54%)
64%

Westerterp, 2002

IS 12
TS 34

12/12 (100%)
34/34 (100%)

van Hagen, 2006
Van
Koperen
2008
Toyonaga, 2007

IS+TS 62
IS + TS (Laag)

38/62 (61%)
101/109

IS 148

144/148 (97%)

34 % Soiling
21% Flatus
10% Diarree
5%
41% soiling
4% solid
30 (20.3%)

Jordan 2010

IS 63

61/63 (96%)

Niet vermeld

TS 62

Niet vermeld

Niet vermeld

IS 23
IS 10

NV
43/48 (90%)

0/23 (0%)
16/48 (34%)
13/48
minor
(27%)

36/36 (100%)

5/36 (14%)

Wexner
Score-geen
significant verschil

41/41 (100%)

0%

Geen preoperatieve data

van Tets, 1994
Garcia-Aguilar,
1996
Cavanaugh, 2002

Jain, 2012
Tozer, 2012

TS 38
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Garces-Albir,
2012

IS 23

Cariati, 2013

41

TS 13

Parks Score; preoperatief
allen volledig continent
Geen preoperatieve data!
FISI. Geen preoperatieve
data! TS fistels significant
slechtere
score.
Geen
ernstige
beperkingen
in
kwaliteit van leven
Parks Score

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

Voor patiënten met intersfincterische fistels wordt een succespercentage beschreven
tussen de 94 procent en de 100 procent. Indien alleen de studies beschouwd worden die
specifieke genezingspercentages noemen voor deze groep fistels is het gewogen
gemiddelde succespercentage 433/449 = 96 procent (Belliveau, 1983; Van Tets, 1995;
Garcia-Aguilar, 1998; Toyonaga, 2007; Garces-Albir, 2012; Westerterp, 2002).
Voor patiënten met een transsfincterische fistel, die zodanig laag verliep dat een
fistulotomie verantwoord werd geacht ligt het genezingspercentage vaak net een fractie
lager, tussen de 88 procent en 100 procent. Indien alleen de studies beschouwd worden
die specifieke genezingspercentages noemen voor deze groep fistels is het gewogen
gemiddelde succespercentage 246/274 = 90 procent (Van Tets; Garcia-Aguilar; GarcesAguilar; Westerterp, 2002). Opvallend is de studie van van Hagen uit 2006 die
suggereerde dat het succes van de fistulotomie met een langere follow-up zou
verminderen tot slechts 61 procent. Deze bevinding is door andere auteurs nooit
bevestigd. Ook zijn hiervoor in de literatuur geen andere aanwijzingen te vinden.
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Over de incidentie van verminderde continentie na fistulotomie is veel geschreven.
Helaas zijn de patiëntengroepen in de verschillende publicaties alsmede de
meetmethode zeer heterogeen. Dit maakt het lastig een conclusie te trekken over de
invloed van het uitvoeren van een fistulotomie op de fecale continentie. De incidentie
van stoornissen in de continentie loopt voor intersfincterische fistels uiteen van 0
procent (Jain, 2012) tot 53 procent (Lunniss, 1994) (zie Tabel 8.1). Indien alleen de
studies beschouwd worden die secifieke incidentiepercentages van verminderde
continentie noemen voor deze groep fistels (Belliveau; Lunniss; Van Tets; Garcia-Aguilar;
Toyonaga; Jain) is het gewogen gemiddelde incidentiecijfer 117/464 = 25 procent. De
incidentie van stoornissen in de continentie voor transsfincterische fistels uiteen van 32
procent (Van Tets) tot 57 procent (Belliveau 1983) (zie Tabel 8.1). Indien alleen de
studies beschouwd worden die specifieke incidentiepercentages van verminderde
continentie noemen voor deze groep fistels (Belliveau; Lunniss; Van Tets; Garcia-Aguilar)
is het gewogen gemiddelde incidentiecijfer 123/296 = 42 procent. Vermeldenswaardig is
dat de grote studie van Garcia-Aguilar geen preoperatieve gegevens rapporteert en
derhalve waarschijnlijk een overschatting geeft van de daadwerkelijke vermindering van
fecale continentie, aangezien een zeker percentage van de groep patiënten voor de
operatie reeds verminderd continent zal zijn. In andere studies worden percentages
beschreven van preoperatieve verminderde continentie van 6 procent tot wel 26
procent (Van Tets; Cavanaugh; Tozer).
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In alle studies wordt gesproken over milde verslechtering van de continentie, meestal
soiling, soms verminderde continentie voor flatus en een enkele keer verminderd
vermogen waterige ontlasting op te houden. Desalniettemin mag de incidentie van
continentiestoornissen na fistulotomie niet verwaarloosd worden.
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Patiëntselectie met betrekking tot het uitvoeren van een fistulotomie
De selectie van patiënten bij wie veilig een fistulotomie uitgevoerd kan worden is in de
dagelijkse praktijk niet altijd even eenvoudig. Conceptueel lijkt duidelijk dat bij het
klieven van een laag verlopende perianale fistel het risico op een verminderde
continentie kleiner is dan bij een hoog verlopende perianale fistel. Er is echter vrijwel
geen onderzoek gedaan naar de definitie van hoog en laag. Meestal wordt hiertoe de
arbitraire grens van het klieven van meer dan een derde van de externe anale sfincter
genoemd (Van Koperen, 2008; Van Onkelen 2014; Whiteford 2005; Garcés-Albir 2012).

35

40

45

In het toonaangevende Britse Ziekenhuis St. Marks wordt een andere definitie
gehanteerd, namelijk dat het niet relevant is hoeveel sfincter gekliefd wordt, zolang er
maar 1 tot 2 cm van de externe sfincter NIET gekliefd wordt. Gebruikmakend van dit
adagium kunnen veel hoogverlopende fistels behandeld worden middels fistulotomie
(Tozer, 2012). De auteurs benadrukken dat het hier een tertiair verwijzingscentrum
betreft. Fistels die niet gekliefd kunnen worden krijgen een langdurige seton. Op deze
wijze kunnen deze auteurs 90% van de naar hun centrum verwezen fistels behandelen
met een incidentie van verminderde continentie van ongeveer 20%. Vermeldenswaardig
is dat de inschatting gemaakt wordt op basis van klinisch onderzoek en derhalve niet
reproduceerbaar is. Deze behandelstrategie lijkt primair dan ook niet aan te bevelen.
Slechts één studie onderzocht prospectief de invloed van de hoeveelheid gekliefde
externe anale sfincter op het functioneel resultaat. Garcés-Albir deed in 2012 een endoecho gecontroleerde studie (Garcés-Albir 2012). Deze auteurs definieerden een lage
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fistel op basis van endo-echografie als een intersfincterische fistel of een
transsfincterische fistel die het onderste twee derde deel van de externe sfincter omvat.
Patiënten met een dergelijke fistel ondergingen een fistulotomie. De hoeveelheid
sfincter die gekliefd werd, werd gecorreleerd aan de postoperatieve continentie. In hun
groep van 36 patiënten ondervonden slechts vijf patiënten een milde vorm van
incontinentie. Deze auteurs beschrijven een correlatie tussen het percentage EAS en IAS
dat gekliefd wordt en toename van de CCF incontinentiescore (Wexner-score). Zij
concluderen dat het klieven van fistels die minder dan 66% van de externe anale sfincter
omvatten veilig en effectief is. Het is niet geheel duidelijk waarom deze auteurs een
afwijkende definitie met betrekking tot het percentage sfincter dat de fistel complex
maakt hanteren.
Er zijn een aantal specifieke factoren beschreven die vermindering van de fecale
continentie na fistulotomie voorspellen. Naast voor de hand liggende zaken zoals de
hoeveelheid interne- en externe sphincter die gekliefd werd bleek het vrouwelijk
geslacht in de grote studie van Garcia-Aguilar een onafhankelijke voorspeller te zijn van
verminderde continentie na fistulotomie. Van Tets beschreef dit in een eerdere studie,
in zijn studie bereikte de verschillen echter geen statistische significantie. In een fraaie
multivariate analyse liet Jordan (2010) zien dat preoperatief reeds verminderde
continentie predisponeert voor het optreden van een verminderde continentie na
fistulotomie. Toyonaga (2007) vond in een multivariate analyse dat een preoperatief
verminderde knijpkracht bij anale manometrie predisponeerde voor het optreden van
een verminderde continentie na fistulotomie. In hun artikel wordt helaas niet
beschreven of dit anamnestisch ook correleerde met een verminderde (urge)
continentie.
Van Onkelen beschreef recent een een alternatieve behandelstrategie voor patiënten
met laagverlopende transsfincterische fistels (Van Onkelen 2012). Met het oog op
eventuele toekomstige continentiestoornissen voerden zij bij een kleine groep van 22
patiënten met een laagverlopende transsfincterische fistel een LIFT (ligatie van het
intersfincterische fisteltraject) uit. Deze procedure was succesvol bij 18 (82%) van de
patiënten. Bij de vier patiënten bij wie deze operatie niet slaagde was er in alle gevallen
sprake van een recidief in de wonde in de intersfincterische groeve. Dit fenomeen wordt
in de Angelsaksische literatuur omschreven als “downstaging”. Hierbij wordt een
transsfincterische fistel als het ware geconverteerd naar een intersfincterische. Deze vier
patiënten ondergingen in tweede instantie een fistulotomie die succesvol was. Het
resultaat van de LIFT in deze sterk gespecialiseerde kliniek is uitermate goed. Het is de
vraag of deze resultaten universeel haalbaar zijn. Het lijkt voorbarig om op basis van
deze kleine studie te adviseren om alle patiënten met laagverlopende transsfincterische
volgens dit algoritme te behandelen, maar het lijkt een veilig behandelalgoritme voor
patiënten met een simpele fistel met een reeds gestoorde continentie. Vanzelfsprekend
(en ten overvloede) is dit géén optie voor patiënten met een intersfincterische fistel.
De werkgroep acht de beperkte incidentie van verminderde continentie na het
uitvoeren van een fistulotomie voor intersfincterische fistels van (over het algemeen
slechts milde ernst) als aanvaardbaar, zeker gezien het zeer hoge succespercentage van
deze behandeling. Bij patiënten met een reeds gestoorde continentie wordt deze
behandeling in principe ontraden. De werkgroep acht de fistulotomie op dit moment
dan ook de gouden standaard voor de behandeling van intersfincterische fistels.
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5

De werkgroep wijst op de toegenomen incidentie van verminderde continentie (van
over het algemeen slechts milde ernst) na het uitvoeren van een fistulotomie voor
transsfincterische fistels ten opzichte van de behandeling middels fistulotomie van
intersfincterische fistels. Bij veel patiënten kan desondanks gekozen worden voor deze
behandeling, mede gezien het zeer hoge succespercentage van deze behandeling. Bij
patiënten met een reeds gestoorde continentie wordt deze behandeling in principe
ontraden. De werkgroep acht de fistulotomie op dit moment dan ook de gouden
standaard voor de behandeling van transsfincterische fistels waarbij het risico op
verminderde continentie na de ingreep als aanvaardbaar ingeschat wordt.

10
Aanbevelingen
Vanwege de matige resultaten van de behandeling met fibrinelijm wordt deze therapie
niet aanbevolen als therapie van eerste keuze.

Vanwege de zeer matige functionele resultaten van de behandeling met een snijdende
seton wordt aanbevolen deze therapie niet uit te voeren.
Indien ervoor gekozen wordt een perianale fistel te behandelen door middel van een
operatie waarbij het fisteltraject gekliefd wordt valt een fistulotomie te verkiezen boven
een fistulectomie.
15
Bij vrouwen dient terughoudendheid betracht te worden bij het uitvoeren van een
fistulotomie met name bij anterieur gelegen fistels. Gezien risico op verminderde
continentie dient een zorgvuldige afweging van de risico’s gemaakt te worden.
Behandel intersfincterische fistels bij voorkeur met fistulotomie, tenzij er reeds sprake is
van een gestoorde continentie.
Laagverlopende transsfincterische fistels (fistels die verlopen door het onderste een
derde deel van de externe anale sfincter) kunnen behandeld worden middels
fistulotomie. De lagere slagingskans en het potentieel betere functionele van
sphinctersparende technieken dienen met de patiënt besproken te worden.
Indien er reeds sprake is van een gestoorde continentie wordt een fistulotomie
afgeraden.
Bij patiënten met een laagverlopende transsfincterische fistel bij wie reeds sprake is van
een gestoorde continentie kan een LIFT-procedure als veilig, maar minder effectief
alternatief overwogen worden.
Het lijkt verantwoord te zijn een zeker percentage van de externe sfincter te klieven.
Over het exacte veilige percentage kan geen zekere uitspraak gedaan worden, maar de
werkgroep adviseert niet meer dan één derde van de externa anale sfincter te klieven bij
een fistulotomie.
20
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Procedures voor de behandeling van complexe fistels
Voor de behandeling van complexe fistels worden andere procedures gebruikt. Alle
procedures zijn afhankelijk van adequate identificatie van de locatie van de interne
opening.

5
Transanale verschuivingsplastieken worden over het algemeen beschouwd als
voorkeursbehandeling voor complexe perianale fistels. Niet alle perianale fistels zijn
geschikt voor behandeling door middel van verschuivingsplastieken. Anale stenose,
actieve proctitis en inflammatoire darmziekten zijn relatieve contra-indicaties.
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Fibrinelijm injecties versus conventionele technieken (seton en fistulotomie) bij
complexe fistels
In een review van Cirocchi, (2013) (zoekdatum tot februari 2012) worden drie studies
geïncludeerd waarin fibrinelijm injecties worden vergeleken met verschillende types
chirurgie bij patiënten met anale fistels. Alleen de resultaten van gerandomiseerde
studies worden in deze literatuuranalyse meegenomen, daardoor komen de gepoolde
resultaten zoals hier beschreven ook niet overeen met de gepoolde resultaten, zoals
deze in het artikel worden beschreven (Lindsey, Altomare). Wel is dezelfde
methodologie is gebruikt. In een studie hadden 29 (69%) patiënten met complexe fistels
en 13 (31%) met simpele fistels. Alleen patiënten met complexe fistels worden in de
review van Cirocchi beschreven. Hierbij is het van belang op te merken dat ook
patiënten met de ziekte van Crohn zijn geïncludeerd in deze studie (dat is in de Cochrane
van Jacob reden om de resultaten voor patiënten met complexe fistels niet mee te
nemen in de analyse). De resultaten van de studie van Lindsey bij simpele fistels worden
elders in deze richtlijn beschreven. De resultaten van de review van Cirocchi worden hier
beschreven.
In een studie werden patiënten met complexe fistels (hoge, Crohn’s en lage fistels met
gecompromiteerde sfincters) gerandomiseerd voor fibrinelijm (13 patiënten) of
conventionele behandeling (fistulotomie met seton) (16 patiënten). De follow-upduur
was in deze studie 14 maanden. In de studie andere geincludeerde studie werden 65
patiënten geïncludeerd met transsfincterische anale fistels en gerandomiseerd voor
fibrinelijm (39 patiënten) of seton (25 patiënten) behandeling. Patiënten werden in deze
studie 12 maanden gevolgd. De patiënten die niet genazen na behandeling met
fibrinelijm werden opnieuw gerandomiseerd om een tweede injectie of seton
behandeling te ondergaan. In deze studie werd de inclusie van patiënten gestopt omdat
er een duidelijk voordeel was van chirurgische behandeling.
Genezen/recidief
In de review van Cirocchi werd een meta-analyse uitgevoerd van de data van de twee
studies. De resultaten van de studies liggen echter ver uit een: in de studie van Lindsey
wordt recidief gerapporteerd in drie van 13 (23,1%) patiënten na lijm versus 14 van 16
(87,6%) patiënten na chirurgie. In deze groep werden ook patiënten met Crohn
geïncludeerd, de resultaten voor deze groep zijn niet apart gerapporteerd wat de
interpretatie bemoeilijkt. In de studie van Altomare zijn de resultaten tegengesteld met
meer recidieven na lijm (24 van 39 patiënten (61,5%) dan na chirurgie (drie van 25
patiënten (1,2%). In de review van Cirocchi worden de resultaten gepoold, echter de
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hoge heterogeniteit wijst er op dat de studies onderling niet vergelijkbaar zijn en
daarom niet gepoold zouden moeten worden.

5

10

Incontinentie
Twee studies rapporteerden klinische incontinentie na fistel behandeling. In de studie
van Lindsey werden geen verschillen van baseline incontinentie scores gezien tussen de
interventie en controlegroep. In de studie van Altomare werd de Wexner-score voor
incontinentie gebruikt (score van nul (afwezig) tot vier (dagelijks) op vijf parameters van
incontinentie). Deze liet een significante verhoging zien na chirurgische behandeling met
seton (p=0,0017) en geen significante verandering na fibrinelijm (p=0,007).
Andere uitkomstmaten
De uitkomstmaten kwaliteit van leven, patiënttevredenheid, postoperatieve pijn en
bloeden en herhaalde chirurgie werden in de review van Cirocchi niet gerapporteerd.

15

20

De bewijskracht voor de uitkomstmaat genezen/recidief is zeer laag door inconsistentie
van de resultaten (betrouwbaarheidsintervallen van de resultaten in de beide studies
overlappen niet) en imprecisie (kleine onderzoekspopulatie). De bewijskracht voor de
uitkomstmaat incontinentie is met een niveau verlaagd naar matig in verband met
imprecisie (kleine onderzoekspopulatie).

Conclusies

Zeer laag
GRADE

Het is onduidelijk of fibrinelijm in vergelijking met conventionele chirurgie
bij de behandeling van complexe fistels resulteert in een vergelijkbaar
risico op recidieven.
Bronnen (Cirocchi, 2013)

Matig
GRADE

Fibrinelijm injecties lijken bij behandeling van complexe fistels minder
vaak incontinentie als bijwerking te hebben dan conventionele chirurgie.
Bronnen (Cirocchi, 2013)
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De uitkomstmaten kwaliteit van leven, postoperatieve pijn en bloeden en
herhaalde chirurgie werden niet gerapporteerd.

Fibrinelijm versus Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek bij complexe fistels
Er werd een Nederlandse gerandomiseerd onderzoek gevonden waarin fibrinelijm werd
vergeleken met Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek bij volwassen patiënten met
complexe fistels (van der Hagen, 2011 Alle patiënten werden eerst behandeld met een
seton. Na minimaal drie maanden werden patiënten onderzocht en wanneer geen
ontstekingsactiviteit werd gezien werd de seton verwijderd en werd gecuretteerd met
een scherpe lepel om “debris and granulation tissue” te verwijderen. Vervolgens werden
patiënten behandeld met fibrinelijm (n=15) of Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek
(n=15). De studie stopte na 30 patiënten met includeren, wegens onacceptabele
resultaten van fibrinelijm.
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Genezen/recidief
Recidief (of falen van de behandeling) werd in deze studie gedefinieerd als het
afwezigheid van wondgenezing of persisterende symptomen drie maanden na de
procedure. Na fibrinelijm hadden negen (60%) patiënten recidief in vergelijking met drie
(20%) patiënten na Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek (p=0,03).
Een subgroepanalyse laat zien dat van de rokende patiënten na fibrinelijm acht (100%)
patiënten recidief hebben in vergelijking met één (17%) patiënt na Transanale Mucosa
Verschuivingsplastiek (p=0,000).
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Incontinentie
Incontinentie werd gemeten aan de hand van de Vaizey incontinentie-score (0=perfecte
continentie tot 24= volledig incontinent) voor de ingreep, zes maanden postoperatief en
12 maanden postoperatief. De gemiddelde scores veranderden niet over de tijd en
waren niet verschillend in de beide groepen (0,73 vs. 0,5 p=0,76). Soiling na de ingreep
werd in geen van beide groepen gerapporteerd.
Kwaliteit van leven
De kwaliteit van leven werd in deze studie gemeten aan de hand van de EQ-5D (0=
slechtste gezondheid voorstelbaar tot 100= beste gezondheid voorstelbaar). Er werden
geen significante verschillen gevonden tussen de lijm- en Transanale Mucosa
Verschuivingsplastiek groep (preoperatief 87 vs. 85 p=0,32), na zes maanden
postoperatief (90 vs. 86 p=0,44) en na 12 maanden postoperatief (84 vs. 87 p=0,50).
Andere uitkomstmaten
De uitkomstmaten postoperatieve pijn en bloeden en herhaalde chirurgie werden niet
gerapporteerd.
De bewijskracht voor de uitkomstmaten recidief, incontinentie en kwaliteit van leven
zijn met een niveau verlaagd naar matig gezien het geringe aantal patiënten (imprecisie).

30
Conclusies

Matig
GRADE

Het is aannemelijk dat risico op recidief na behandeling van complexe
fistels met lijm in vergelijking met Transanale Mucosa
Verschuivingsplastiek significant en klinisch relevant hoger is.
Bronnen (Van der Hagen, 2011)

Matig
GRADE

Het is aannemelijk dat incontinentie na behandeling van complexe fistels
met lijm en Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek even vaak
voorkomt.
Bronnen (Van der Hagen, 2011)

Matig
GRADE

Het is aannemelijk dat de kwaliteit van leven na behandeling van
complexe fistels met lijm en Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek
niet verschilt.
Bronnen (Van der Hagen, 2011)
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Transanale mucosa verschuivingsplastiek met seton versus transanale mucosa
verschuivingsplastiek zonder seton
Er werd geen gerandomiseerd onderzoek van voldoende kwaliteit gevonden.
5

10

Anale fistelplug versus transanale mucosa verschuivingsplastiek voor patiënten met
hoge/complexe fistels
In de systematische review van Cirocchi worden vier studies geïncludeerd die anale fistel
plug vergelijken met transanale mucosa verschuivingsplastiek bij patiënten met een
hoge of complexe fistel (Cirocchi; Christoforidis, 2009; Chung, 2009; Ortiz, 2009; Van
Koperen, 2011). Van de geïncludeerde studies zijn er twee RCT’s (Van Koperen 2011;
Ortiz) en twee gecontroleerde klinische trials (Christoforidis; Chung). Alleen
gerandomiseerde onderzoeken worden in de onderstaande literatuuranalyse
meegenomen.
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In de multi-center RCT van van Koperen (2011) werden 60 patiënten met perianale
fistels gerandomiseerd voor behandeling met anale plug of traditionele chirurgie
(mucosa transanale mucosa verschuivingsplastiek). De studiepopulatie bestond uit
patiënten met perianale fistels die geschikt zijn voor chirurgie. Inclusiecriteria waren:
volwassenen en hoge perianale fistels van cryptoglandulaire herkomst bevestigd tijdens
chirurgie. Exclusie criteria waren geen interne opening gevonden tijdens chirurgie, HIVpositief, ziekte van Crohn, maligniteiten of andere oorzaken van perianale ziekte (Van
Koperen, 2011). In de studie van Ortiz werden 43 patiënten met hoog transsfincter
fistula van cryptoglandulaire oorsprong gerandomiseerd voor behandeling met anale
fistel plug (AFP) of transanale mucosa verschuivingsplastiek. Patiënten met secundaire
tracts, horseshoe fistulas, anovaginal fistels of rectourethral fistels en de ziekte van
Crohn werden geëxludeerd. Alle patiënten kregen preoperatieve beoordeling bestaande
uit (digital) rectaal onderzoek, procto-sigmoidoscopy en hydrogen peroxide-enhanced
ultrasonography. Patiënten met een geschiedenis van eerdere fistelchirurgie
ondergingen ook een MRI (Ortiz).
Recidief
Twee studies met in totaal 91 patiënten rapporteerden de uitkomstmaat recidief. Na
plug hadden 34 patiënten (73,9%) en na transanale mucosa verschuivingsplastiek 17
patiënten (37,7%) recidieven. Patiënten hadden vaker een recidief na plug dan
transanale mucosa verschuivingsplastiek (RR:2,65 [95% CI 0,51 to 13,70] p=0,12), dit
verschil was echter niet significant. De heterogeniteit was hoog (χ2=8,90, df=2 (p=0,01);
I2 83%) (Ortiz; Van Koperen, 2011).
Incontinentie
Een studie met in totaal 60 patiënten rapporteerde de verandering van baseline naar
postoperatief van de uitkomstmaat incontinentie aan de hand van de Corefo (p=0.373),
Vaizey (p=0,618) en Wexner (p=0,947) vragenlijsten. De verandering in deze scores vanaf
baseline was niet significant verschillend na plug of transanale mucosa
verschuivingsplastiek. Ook het voorkomen van soiling was niet significant verschillend na
de ingrepen: preoperatief kwam soiling bij 33% en 36% van de patiënten voor in de plug
en transanale mucosa verschuivingsplastiek groep respectievelijk. Postoperatief waren
dit 29% en 48% van de patiënten (p=0.143) (Van Koperen, 2011).
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Kwaliteit van leven
Een studie beschrijft de kwaliteit van leven pre-operatief en 16 weken postoperatief met
de SF-36 en EQ-5D. Exacte getallen worden in de review van Cirocchi niet gegeven, maar
er wordt gemeld dat er geen statistisch significante verschillen waren in de SF-36 sub
schalen. De resultaten waren zowel pre- als postoperatief gelijk in beide groepen (Van
Koperen, 2011).

10

Overige uitkomstmaten
De uitkomstmaten postoperatieve pijn en bloeden en herhaalde chirurgie voor de fistel
werden in de review van Cirocchi niet gerapporteerd.

15

De bewijskracht voor de uitkomstmaat recidief is met twee niveaus verlaagd gezien het
geringe aantal patiënten (imprecisie) en heterogeniteit. De bewijskracht voor de
uitkomstmaten incontinentie en kwaliteit van leven is met twee niveaus verlaagd gezien
het kleine aantal patiënten en events (imprecisie).

Conclusies

Laag
GRADE

Patiënten met complexe fistels lijken na behandeling met een anale
fistelplug vaker een recidief fistel te hebben dan na transanale mucosa
verschuivingsplastiek (RR: 2,65 [95% CI 0,51, 13,70]).
Bronnen (Cirocchi, 2013)

Laag
GRADE

De anale fistelplug en de Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek bij
patiënten met complexe fistels resulteren mogelijk in een vergelijkbare
kans incontinentie.
Bronnen (Cirocchi, 2013)

20
Laag
GRADE

De anale fistelplug en de Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek bij
patiënten met of complexe fistels resulteren mogelijk in een gelijke
postoperatieve kwaliteit van leven.
Bronnen (Cirocchi, 2013)
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LIFT versus Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek
Er is slechts één gerandomiseerde studie gevonden die de LIFT procedure vergelijkt met
de transanale mucosa verschuivingsplastiek transanale mucosa verschuivingsplastiek bij
patiënten met complexe anorectale fistels na initiële seton drainage (Mushaya, 2012).
Postoperatief kregen patiënten onstekingsremmers, pijnmedicatie (paracetamol en
codeïne fosfaat) en een vezelsupplement voor één week. Patiënten krijgen het advies
om twee tot driemaal daags een zitbad te nemen tot de wonden genezen zijn.

30
Genezen/recidief
Recidief was in deze studie de primaire uitkomstmaat. Na een gemiddelde follow-up van
19,2 maanden was er een patiënt met een recidief in de Transanale Mucosa
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Verschuivingsplastiek groep (7%) en twee patiënten in de LIFT groep (8%). Dit verschil
was niet statistisch significant.

5

10

Incontinentie
De continentie werd in deze studie preoperatief en postoperatief gemeten aan de hand
van de Cleveland Clinic Florida Fecal Incontinence-score (CCF-FI). Deze schaal vraagt naar
vijf parameters (van nul= afwezig tot vier=dagelijks) van incontinentie. Een score van nul
betekent perfecte controle, een score van 20 complete incontinentie. Preoperatief was
de gemiddelde CCF-FI in de LIFT groep 0,48 (SEM 0,332) in vergelijking met 0,86 (0,857)
in de transanale mucosa verschuivingsplastiek transanale mucosa verschuivingsplastiek
groep. Postoperatief was dit 0,56 (0,395) en 1,23 (0,928) respectievelijk. De verandering
van post- naar preoperatief van de CCF-FI was niet verschillend tussen de LIFT en
Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek groep (p=0,345).

15

Postoperatieve pijn en bloeden
In de studie wordt pijn gemeten aan de hand van een VAS. Het is echter onduidelijk
wanneer dit patiënten is gevraagd. In de transanale mucosa verschuivingsplastiek groep
was de pijnscore marginaal hoger dan in de LIFT groep (1,0 vs. 0,0, p=0,017).

20

Patiënttevredenheid
De gemiddelde patiënttevredenheid gemeten aan de hand van de VAS was 9,5 (range
zeven tot tien) na LIFT in vergelijking met 8,07 (zes tot tien) na transanale mucosa
verschuivingsplastiek (p=0,001).

25

Overige uitkomstmaten
De kwaliteit van leven en het aantal herhaalde ingrepen werd in deze studie niet
gerapporteerd.

30

35

De bewijskracht voor alle uitkomstmaten is met twee niveaus verlaagd gezien ernstige
imprecisie, omdat er zeer weinig events waren en te weinig patiënten in de studie waren
geïncludeerd (de powercalculatie was gedaan met de aanname dat er 40% verschil in
het aantal recidieven zou zijn tussen de Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek en
LIFT groep, in werkelijkheid werd er een verschil van 1% gevonden en waren er nieuwe
(niet vergelijkende) studies verschenen waaruit ook kan worden opgemaakt dat het te
verwachten verschil kleiner is).

Conclusies

Zeer laag
GRADE

Het is mogelijk dat de kans op een recidief gelijk is na LIFT-procedure en
Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek.
Bronnen (Mushaya, 2012)

Zeer laag
GRADE

Het is onduidelijk of het risico op incontinentie na LIFT en Transanale
Mucosa Verschuivingsplastiek verschillen.
Bronnen (Mushaya, 2012)

40
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Zeer laag
GRADE

Het is mogelijk dat patiënten na LIFT-procedure minder postoperatieve
pijn hebben dan na Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek.
Bronnen (Mushaya, 2012)

Zeer laag
GRADE

Het is mogelijk dat patiënten na LIFT-procedure meer tevreden zijn dan na
Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek.
Bronnen (Mushaya, 2012)
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Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek + lijm versus enkel Transanale Mucosa
Verschuivingsplastiek voor complexe perianale fistels
In de Cochrane review van Jacob werd een studie opgenomen waarin een vergelijking
gemaakt wordt tussen transanale mucosa verschuivingsplastiek en transanale mucosa
verschuivingsplastiek in combinatie met fibrinelijm ((Jacob; Mushaya; Ellis). Patiënten
met trans-sfincter anale fistels werden gerandomiseerd voor behandeling met
Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek (n=30) of Transanale Mucosa
Verschuivingsplastiek+lijm (n=28). Patiënten met IBD, acute obstetrische trauma en
fistels als gevolg van bestraling werden geëxludeerd.

15

Genezen/recidief
Recidief kwam significant minder vaak voor na Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek
(6 van 30 patiënten (20%)) dan na Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek in
combinatie met lijm (13 van 28 patiënten (46,4%)) (RR 0,43 [95%-CI 0,19-0,98] p=0,04)).

20

Overige uitkomstmaten
De uitkomstmaat incontinentie werd in deze studie niet gerapporteerd gezien er geen
betrokkenheid van de sfincter was. De uitkomstmaten kwaliteit van leven,
postoperatieve pijn en bloeden en herhaalde chirurgie voor fistel werden in de review
van Cochrane niet gerapporteerd.

25
De bewijskracht voor de uitkomstmaat recidief is met een niveau verlaagd naar matig
gezien het geringe aantal patiënten (imprecisie).

30

Conclusies

Matig
GRADE

Het is waarschijnlijk dat het risico op recidief bij de behandeling van
complexe fistels hoger is na Transanale Mucosa Verschuivingsplastiek in
combinatie met lijm in vergelijking met enkel Transanale Mucosa
Verschuivingsplastiek (RR 0,43 [95%-CI 0,19-0,98]).
Bronnen (Jacob, 2010)
Er werden geen studies gevonden waarin de uitkomstmaten
incontinentie, kwaliteit van leven, postoperatieve pijn en bloeden en
herhaalde chirurgie werden gerapporteerd.

Richtlijn Proctologie

5

10

15

20

25

Overwegingen
Fibrinelijm
In de eerste jaren van deze eeuw werd fibrinelijm gepropageerd als een veilig alternatief
voor andere methoden. Met de gedachte “baat het niet, dan schaadt het niet” werd
fibrinelijm veelvuldig toegepast. Meerdere vooraanstaande onderzoeksgroepen (Zmora,
2003; Loungnarath) concludeerden dat ondanks het lage succespercentage (33% in
beide prospectieve studies) de veiligheid van de behandeling (beide groepen beschreven
volledige afwezigheid van morbiditeit) opwoog tegen het lage succespercentage en
derhalve deze behandeling potentieel als eerstelijns behandeling gezien moest worden.
Andere resultaten van niet gerandomiseerde onderzoeken naar de effectiviteit van
fibrinelijm, de resultaten hiervan zijn beschreven in Tabel 7.2 resultaten van niet
gerandomiseerde onderzoeken naar de effectiviteit van fibrinelijm.
Tabel 7.2 Resultaten van niet gerandomiseerde onderzoeken naar de effectiviteit van fibrinelijm
Auteur/Jaar
Follow-up
N (Cryptoglandulair)
Genezing (%)
Commentaar
(maanden)
Abel, 1993
7
2
2/2 (100)
Aitola, 1999
10
10**
1/10** (10)
Venkatesh, 1999
26
12
7/12 (58)
Cintron, 2000
12
79**
48/79 (61)**
Park, 2000
22/29
17/22 (77)
Chan, 2002
6
10
6/10 (60)
Lindsey, 2002
3
17/19
10/17** (58)
Sentovich, 2003
22
36/48
29/48** (60)
Eerst seton drainage en
sluiten inwendige opening
in alle gevallen.
Buchanan, 2003
14
22
3/22 (14)
Initieel genezing in 77% van
de patiënten, echter na
langere follow-up slechts in
14%
Loungnarath,
26
22
5/22 (23)
2004
Singer, 2005
27
68/75
20/75 (25)**
Tevens antibiotica
toegevoegd aan fibrinelijm
en sluiten inwendige
opening.
Zmora* , 2005/
12
60
32/60 (53)
Lager genezingspercentage


Haim, 2011
na langere follow-up.
72
26/60 (43)
Tyler, 2007
89**
55/89 (62)**
Adams, 2008
36**
20/36 (55)**
Ook IBD geïncludeerd
*Betreft een tweede publicatie over de lange termijnsfollow-up van dezelfde studie, waarbij de loss-to-followup hoog was. Wel werden zes patiënten geïdentificeerd met late recidieven.
**Resultaten specifiek voor cryptoglandulaire fistels niet beschreven.

In een studie van Buchanan, (2003) werden 22 patiënten met complexe fistels
behandeld met fibrinelijm. Kort na de operatie leek het grootste deel van de fistels
genezen te zijn (77%) Na langere follow-up (16 maanden) bleek echter dat veruit het
grootste deel van de fistels recidiveerden. Het uiteindelijke succespercentage was 14%.
Ook andere auteurs beschreven een afname van het succes van deze behandeling bij
verlengen van de duur van follow-up (Haim, 2011). Al met al lijkt de effectiviteit van de
fibrinelijm voor complexe fistels beperkt. Als uit de bovenstaande tabel de studies in
ogenschouw genomen worden waarin specifiek voor cryptoglandulaire fistels het
genezingspercentage
genoemd
wordt,
kan
een
gewogen
gemiddeld
genezingspercentage van 38% berekend worden.
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Er is slechts één gerandomiseerde studie die de transanale mucosa verschuivingsplastiek
heeft vergeleken met het gebruik van fibrinelijm (Van der Hagen). De studie werd
voortijdig gestaakt in verband met onacceptabele resultaten in de groep patiënten die
behandeld werd met fibrinelijm. Deze studie vond meer recidieven na lijm en geen
verschillen in kwaliteit van leven en incontinentie. Ten opzichte van transanale mucosa
verschuivingsplastiek werden geen voordelen gevonden wat betreft veiligheid.
Aanbrengen van de fibrinelijm gaat gepaard met een curretage dan wel excochleatie van
de fistel. Derhalve wordt deze behandeling uitgevoerd onder locoregionale of algehele
endotracheale anesthesie. Hierdoor brengt de behandeling kosten en investering van
tijd en moeite (van de patiënt) met zich mee. Daarnaast is de fibrinelijm een relatief
duur product.
Met name bij patiënten met complexe fistels; die niet geschikt zijn voor een fistulotomie
is geen aanleiding om te verwachten dat het gebruik van fibrinelijm tot minder
complicaties zal leiden dan het toepassen van een verschuivingsplastiek. Zowel door het
zeer lage genezingspercentage, als door het bestaan van effectievere
behandelmethoden mag het gebruik van fibrinelijm in de behandeling van perianale
fistels tegenwoordig als verlaten worden beschouwd.
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Seton
De vraag of het zinnig is om vóór het uitvoeren van een transanale mucosa
verschuivingsplastiek langdurige drainage aan te brengen middels een seton drain is
lastig te beantwoorden. De afgelopen jaren zijn een aantal retrospectieve studies
uitgevoerd naar de effectiviteit van de transanale mucosa verschuivingsplastiek. In vier
van deze studies werd het effect van preoperatieve seton drainage geëvalueerd
(Sonoda, 2002; Zimmerman, 2002; Van Koperen, 2008; Mitalas, 2010). Slechts in een van
deze studies werd een significant verschil beschreven tussen patiënten die wel een
seton hadden gekregen en patiënten die geen seton hadden gekregen voorafgaand aan
de transanale mucosa verschuivingsplastiek. In de studies van Zimmerman en van
Koperen had 39% van de geopereerde patiënten een seton, bij Sonoda en Mitalas zelfs
50%.
Deze resultaten kunnen op twee manieren geïnterpreteerd worden. Op het eerste
gezicht kunnen deze gegevens geïnterpreteerd worden dat seton drainage niet zinnig is;
het lijkt immers niets toe te voegen aan het succes van de ingreep. Er is echter een
andere interpretatie mogelijk. Het is voor de hand liggend dat setons toegepast zijn bij
patiënten met actieve ontsteking (inflammatie) (in de Angelsaksische literatuur wordt
over “suppuration” gesproken). Dat bij deze patiënten een vergelijkbaar
succespercentage van de transanale mucosa verschuivingsplastiek wordt beschreven als
bij patiënten die geen reden hadden tot het plaatsen van een seton is opmerkelijk. Een
andere interpretatie van deze gegevens is dan ook is dat het zeer wel mogelijk is dat
juist door het uitvoeren van seton drainage de resultaten van de transanale mucosa
verschuivingsplastiek bij patiënten met actieve ontsteking even goed zijn als bij
patiënten zonder actieve ontsteking. Deze interpretatie is helaas niet met literatuur te
staven. Om hierover een gefundeerde conclusie te trekken zou randomisatie nodig zijn
tussen het wel of niet aanbrengen van seton drainage bij patiënten die een complexe
reparatie van hun fistel moeten ondergaan. Waarschijnlijk is een dergelijk onderzoek
niet haalbaar aangezien de meeste chirurgen niet bereid zullen zijn om ten tijde van
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actieve inflammatie van de fistel een transanale mucosa verschuivingsplastiek uit te
voeren. Desondanks pleiten vele auteurs voor het gebruik van een seton. Seton drainage
zou drainage bevorderen, het traject adequaat markeren en fibrose induceren (Williams,
1991; Van Tets; Van der Hagen; Tan, 2012; Jarrar, 2011; Mushaya). Ook is het mogelijk
indien tijdens een exploratie twijfel bestaat over het deel van de externe sfincter dat
gekliefd moet worden teneinde een fistulotomie uit te voeren, een seton door het
traject achter te laten en eventueel in tweede instantie de exacte hoogte in te schatten
middels aanvullende beeldvorming.
Snijdende seton
De snijdende seton is een effectieve techniek die vroeger veelvuldig toegepast werd. De
oorsprong van deze methode is terug te voeren naar Hippocrates, die fisteltrajecten
doorsneed met paardenharen. Op theoretische gronden zou door het langzaam
doorsnijden van de externe sfincter, zich een fibrotisch traject vormen waardoor er geen
sfincterdefect zou ontstaan. Of het defect in de externe sfincter daadwerkelijk kleiner is
dan na een conventionele fistulotomie is echter nooit onderzocht. Tevens worden zeer
wisselende incidenties van verminderde continentie gerapporteerd. De meest recente
literatuur over de toepassing van deze techniek dateert uit de 90-er jaren van de vorige
eeuw. Verminderde continentie wordt beschreven in 20 tot 67 procent van de patiënten
(Garcia-Aguilar; Hamalainen, 1997; Graf, 1995; McCourtney, 1996). Vanwege de pijn die
deze methode met zich meebrengt alsmede hogere incidentie van verminderde
continentie is de werkgroep van mening dat de snijdende seton bij voorkeur niet
toegepast dient te worden.
Plug
Er is weinig bewijs voorhanden om de exacte plaats van de fistelplug te benoemen in de
behandeling van complexe perianale fistels. De bewijskracht van de studies die de
fistulotomie vergeleken met behandeling middels fistelplug zijn te beperkt om harde
conclusies te trekken. Wel lijkt duidelijk dat de transanale mucosa verschuivingsplastiek
een betere kans op genezing biedt dan behandeling met de fistelplug. Voordeel van
behandeling middels fistelplug is dat het uitermate onwaarschijnlijk is dat er een
verslechtering van de continentie optreedt aangezien slechts een minimale ingreep
plaatsvindt. Belangrijke nadelen van de behandeling zijn de forse kosten van de plug en
het beperkte succespercentage. Bijkomend nadeel is dat de plug alleen toegepast kan
worden na eerdere seton drainage en dat dus altijd een minimum van twee procedures
nodig is. Dit draagt tevens bij aan de totale kosten. Aangezien in vergelijkend onderzoek
de resultaten van de transanale mucosa verschuivingsplastiek beter lijken te zijn voor
hoogverlopende fistels lijkt er weinig tot geen plaats te zijn voor de behandeling middels
fistelplug. In individuele gevallen kan de plug mogelijkerwijs van nut zijn, bijvoorbeeld na
reeds aangebrachte seton drainage bij patiënten met een gestoorde continentie.
LIFT
De LIFT is een relatief nieuwe techniek, die in korte tijd veel aan populariteit heeft
gewonnen. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat het indicatiegebied vergelijkbaar is
met dat van de transanale mucosa verschuivingsplastiek en dat die techniek technisch
lastig uitvoerbaar is. De LIFT is op het eerste gezicht makkelijker uitvoerbaar. Een ander
potentieel voordeel is dat bij de LIFT-procedure de sfincters volledig intact blijven en dat
er niet of nauwelijks sprake is van intra-anale dissectie. Omdat bij de transanale mucosa
verschuivingsplastiek langdurig intra-anaal gedisseceerd moet worden en omdat er door
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de meeste chirurgen oppervlakkige vezels van de interne sfincter meegenomen worden
in de plastiek, is in theorie een vermindering van de fecale continentie mogelijk. Hoewel
dit risico klein is en mogelijkerwijs afhankelijk is van het gebruikte instrumentarium
(Zimmerman), zou dit een overweging kunnen zijn bij de keuze voor een techniek. In een
systematische review waarin 498 patiënten beschouwd werden die behandeld werden
met een LIFT-procedure, concludeerde Yassin (Yassin, 2013) dat het gewogen
gemiddelde genezingspercentage van de LIFT-procedure bij patiënten met een crypto
glandulaire fistel 71% bedroeg. Zes procent van de patiënten in deze review
rapporteerden een vermindering van hun continentie. Deze continentiestoornissen
waren over het algemeen mild. Soltani schreef in 2010 een review over de resultaten
van de transanale mucosa verschuivingsplastiek (Soltani, 2010). Er werden 1335
patiënten geïdentificeerd die behandeld werden met deze techniek. Het gewogen
gemiddelde genezingspercentage was 80,8%. In deze review worden sterk
uiteenlopende percentages van gerapporteerde verminderde continentie genoemd (0
tot 35%), met een berekend gemiddelde van 13,2%. Uitkomstmaten zoals pijn en
tevredenheid worden in deze beide reviews niet beschreven.
Er werd een gerandomiseerde studie gevonden waarin de LIFT-procedure werd
vergeleken met transanale mucosa verschuivingsplastiek. Er werden geen duidelijke
verschillen gezien voor de kans op recidieven en incontinentie. Mogelijk hadden
patiënten na LIFT postoperatief minder pijn en waren zij iets tevredener (Mushaya). De
bewijskracht was echter zeer laag.
Op basis van literatuur kunnen geen duidelijke conclusies worden getrokken over de
effectiviteit en veiligheid van de LIFT procedure. Ervaring uit de praktijk is echter dat de
LIFT techniek een relatief eenvoudige techniek is. Een nauwkeurige intersfincterische
dissectie is hiertoe echter een vereiste en de richtlijncommissie is van mening dat
prudent omgegaan dient te worden met het implementeren van deze relatief nieuwe
techniek. In analogie aan de invoering van andere nieuwe technieken lijkt het raadzaam
hiertoe een adequaat proctoring traject te volgen en de resultaten prospectief bij te
houden.
De aanbevelingen bij dit hoofdstuk zijn samengevat in figuur 7.1 stroomdiagram
perianale fistels.

35
Aanbeveling

Voor de behandeling van complexe fistels lijkt er zeer beperkt plaats te zijn voor de
behandeling middels fistelplug.
Indien bij operatie (exploratie) veel sprake is van “ontsteking” (inflammatie) en een
definitieve oplossing niet haalbaar geacht wordt, is het aanbrengen van een drainerende
(losse) seton een goede optie.
Overweeg (langdurige) seton drainage bij complexe fistels waarbij een complexe
reparatie zoals transanale mucosa verschuivingsplastiek overwogen wordt.
40
Vanwege de zeer matige functionele resultaten van de behandeling met een snijdende
seton wordt aanbevolen deze therapie niet uit te voeren.
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Bij het aanleggen van een seton is het belangrijk het comfort van de patiënt in
gedachten te houden. Het is dan ook onwenselijk een seton aan te brengen met
uitstekende delen van een monofilamente hechtdraad (aangezien deze in de perianale
huid prikt). Ook is het aanbrengen van een grote hoeveelheid knopen in de seton
onwenselijk.
Gelet op de aanwijzingen dat de LIFT-procedure vergelijkbare resultaten biedt als de
transanale mucosa verschuivingsplastiek kan deze (indien correct geïmplementeerd)
toegepast worden bij de behandeling van complexe fistels.
Bij de invoering van de LIFT procedure is het raadzaam dit na een adequaat proctoring
traject te doen en de resultaten van deze nieuwe methode prospectief bij te houden.
Bij een complexe fistel lijkt de behandeling middels transanale
verschuivingsplastiek (mits in ervaren handen) de gouden standaard.

mucosa

5
Het is niet raadzaam om fibrinelijm toe te voegen aan de behandeling middels
transanale mucosa verschuivingsplastiek.
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Figuur 7.1: stroomdiagram perianale fistels
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'systematic review'/de)) (41) – 13 uniek
('clinical trial'/exp OR 'randomization'/exp OR 'single blind procedure'/exp OR 'double
blind procedure'/exp OR 'crossover procedure'/exp OR 'placebo'/exp OR 'prospective
study'/exp OR rct:ab,ti OR random*:ab,ti OR 'single blind':ab,ti OR 'randomised
controlled trial':ab,ti OR 'randomized controlled trial'/exp OR placebo*:ab,ti) NOT
'conference abstract':it (137)

Exclusietabel
Artikel
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Mitalas LE, van Wijk JJ, Gosselink MP, Doornebosch P, Zimmerman DD,
Schouten WR. Seton drainage prior to transanal advancement flap repair:
useful or not? Int J Colorectal Dis 2010 Dec;25(12):1499-502.
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Reden van exclusie
Vergelijking valt buiten de
uitgangsvraag (Seton + sectie van
IAS vs. Seton)
Niet gerandomiseerd onderzoek

Malik, A.I., Nelson, R.L (2007). Surgical management of anal fistulae: a
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Innovation & Research [Electronic Resource] 2009;3:12.
Abdollahi M, Mirfazaelian H, Nikfar S, Derakhshani S. Efficacy and
incontinence rate of biomaterials (fibrin glue and fibrin plug) in comparison
to surgical interventions in the treatment of perianal fistula: A systematic
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randomized controlled trial. Tanzan J Health Res 2013;15(3).
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Overlap Cochrane Jacob et al.
Exclusie, overlap met Cirocchi en
die is nieuwer en van betere
kwaliteit
Overlap Cochrane Jacob et al.

Overlap met Cirocchi en die is
nieuwer en van betere kwaliteit
Is nog een nieuwere versie van.
En doet meerdere vergelijkingen
in 1 studie, nuttiger om losse
studies te includeren.
Is nog een nieuwere versie van.
En doet meerdere vergelijkingen
in 1 studie, nuttiger om losse
studies te includeren.
Exclusie, ouder dan
bovenstaande, overlap en doet
ook verschillende vergelijkingen
in 1 studie.
Dubbel

Wordt opgenomen in Cirocchi
2013
Valt buiten uitgangsvraag

Valt buiten uitgangsvraag

Is een comment op Ortiz, geen
origineel onderzoek (daarom ook
niet in reviews)
Bestaat niet, is selected abstracts
sectie in tijdschift, geen origineel
odnerzoek (Verwijst naar studie
van Ortiz)
Is een abstract, geen volledige
studie (niet gepubliceerd)

Evidencetabellen
Evidence table for systematic review of RCT’s and observational studies (intervention studies)
Research question: Behandeling van perianale fistels
Study
Study
Patient
Intervention (I)
Comparison/control (C)
reference characteristics
characteristics
Jacob,
SR and metaInclusion criteria Describe intervention:
Describe control:
2010
analysis of
SR: RCT’s, nonRCT’s/cohort/ca
randomised
A: Fibrin Glue injection
A: Study
se-control
trials and cohort after tract curetted
B: characteri studies
studies,
B: Fibrin glue injections C: stics and
Literature search comparing
C: Fibrin glue injections D: MAP + fibrin glue
results
up to dec 2009
operative
D: MAP
injection
are
procedures for
E: Radiofrequency
E: diathermy
extracted A: Buchanan,
anorectal
fistulaectomy
fistulectomy
from the
2003
fistulae
F: radiofreqency
F: conventional
SR
B: Chan 2002
fistulotomy
fistulotomy with knife
C: Cintron 1999
Exclusion
G: radiofreqency
G: D: Ellis 2006
criteria SR:
fistulotomy
H: E: Filingeri 2004
studies with
H: lay open fistulotomy I: marsupialization of
F: Gupta, 2003
participants
I: ayurvedic thread
fistulotomy wound
G: Gupta 2004
with secondary
(fresh seton inserted
J: Conventional
H: Ho 1998
fistula or fistula
weekly)
(fistulotomy)
I: Ho 2001
other than
J: island flap anoplasty
K: Conventional
J: Ho 2004
simple anorectal K: Fibrin glue
(fistulotomy or seton
K: Khafagy 2001
fistula that do
L: lay open
insertion)
L: Kronborg
not provide
M: fibrin glue
L: conventional
1985
data separately. N: commercial fibrin
M: fistulotomy/seton or
M: Lindsey 2002
sealant
advancement flap at
N: Park 2000
18 studies
O: marsupialisation
later date
O: Pescatori
included
P: KTP laser in tract +
N:2006
fibril glue
O:
P: Salim 2001
Important
Q: seton
fistulotomy/fistulectom
Q: Theerapol
patient
R: internal anal
y
2002
characteristics
sphnincter preserving
P: R: Zbar 2003
at baseline:
cutting seton
Q: Number of
R: conventional cutting
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Follow-up
For details see full
Cochrane review.

Outcome measures and
effect size
For details see full
Cochrane review.

Comments
For details see full
Cochrane review.

Study design
A: prospective
non randomised
B: RCT
C: RCT
D: RCT
E: RCT?
F: RCT
G: case series
H: RCT
I: RCT
J: RCT
K: case control
L: RCT
M: RCT
N: prospective
non randomised
O: RCT
P: case series
Q: case series
R: RCT
Setting and
Country:
See Cochrane
review

patients
A: 22
B: 10
C: 26
D: unknown
E: unknown
F: 100
G: 232
H: 103
I:108
J: 79
K: 60
L: 47
M: 43
N: 29
O: 46
P: 6
Q: 47
R: 34
Groups
comparable at
baseline? For
details see full
Cochrane
review.

Source of
funding:
non-commercial
Fibrin glue vs. conventional surgery bij complexe fistels
Cirocchi,
SR and metaInclusion criteria Describe intervention:
2013,
analysis of
SR: RCT’s, nonpart a:
RCT’s/cohort/ca
randomised
A: Fibrin Glue injection
fibrin
se-control
trials and cohort B: Fibrin glue injection
glue vs.
studies
studies,
conventio Literature search comparing
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seton

Describe control:

End-point of follow-up:

A: fistulotomy/seton
B: seton drain

A: 14 months
B: 12 months

Recurrence
Total: 28/53 vs. 17/41
Pooled effect random
effects model:
OR: 0.90 [0.01, 151.18]

Facultative:
Healing: GRADE:
Very low due to
inconsistency and
imprecision.

nal
Study
characteri
stics and
results
are
extracted
from the
SR

up to February
2012
Study design
A: RCT
C: RCT
Setting and
Country:
Not stated
Source of
funding:
non-commercial

operative
procedures for
anorectal
fistulae, adults.
Exclusion
criteria SR:
studies with
participants
with secondary
fistula or fistula
other than
simple anorectal
fistula that do
not provide
data separately.
3 studies
included
A: Lindsey, 2002
B: Altomare,
2009
Important
patient
characteristics
at baseline:
Number of
patients
A: 42 (I: 19, C:
23)
B: 64 (I: 39, C:
25)
Sex (% male)
A: 79 vs. 65
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For how many
participants were no
complete outcome data
available?
(intervention/control)
A: not described
B: not described

p=0.97, favoring neither
Heterogeneity (I2): 95%
Incontinence
A: 0 vs. 0
B: increase (p=0.0017) vs.
no increase (=0.07)
Quality of life
not reported

Heterogeneity: clinical
and statistical
heterogeneity; explained
versus unexplained
(subgroup analysis)

B: 85 vs. 42
Fistula
classification
A: 29 complex
B: 64 medium
or high
transsphincteric
fistulas
Groups
comparable at
baseline?
Altomare:
higher
percentage of
men
Anal fistula plug vs. advancement flap
Cirocchi,
SR and metaInclusion criteria
2013,
analysis of
SR: RCT’s, nonpart b:
RCT’s/cohort/ca
randomised
anal
se-control
trials and cohort
fistula
studies
studies,
plug vs.
Literature search comparing
advance
up to February
operative
ment flap 2012
procedures for
anorectal
Study
Study design
fistulae, adults.
characteri A: RCT
stics and
B: CCT
Exclusion
results
C: RCT
criteria SR:
are
studies with
extracted Setting and
participants
from the
Country:
with secondary
SR
Not stated
fistula or fistula
other than
Source of
simple anorectal

Richtlijn Proctologie

Describe intervention:

Describe control:

End-point of follow-up:

A: fistula plug
B: fistula plug
C: fistula plug

A: advancement flap
B: advancement flap
C: advancement flap

A: 6 months
B: 3 months
C: 11 months

For how many
participants were no
complete outcome data
available?
(intervention/control)
A: not described
B: not described
C: not described

Healing rate (number of
non-healing)
Studies A and B:
Total: 36/64 vs. 112/225
Pooled effect random
effects model:
1.19 [95% CI 0.51 to 2.76]
favoring surgery p=0.69
Heterogeneity (I2): 85%
Recurrence
Studies A, C, D
Total: 37/83 vs. 22/88
Pooled effect random
effects model:
3.12[95% CI 0.52 to
18.83] favoring surgery

Facultative:
GRADE:
Recurrence: moderate
due to imprecision
Sensitivity analyses
(excluding CCT and
excluding patients with
simple fistulas): no
differences.
Heterogeneity: clinical
and statistical
heterogeneity; explained
versus unexplained
(subgroupanalysis)
Note: in the RCT by Ortiz

funding:
non-commercial

fistula that do
not provide
data separately.
4 studies
included
A:Christoforidis,
2009
B: Chung, 2009
C: van Koperen,
2011
D: Ortiz, 2008
Important
patient
characteristics
at baseline:
Number of
patients
A: 80 (I: 37, c:
43)
B: 123 (I: 27,
c:96)
C: 60 (I: 31,c:29)
D: 43 (I: 21,
c:22)
Sex (% male)
A: I:64.8% C:
46.5%
B: I: 66% C:
73.9%
C: I:74.1% C:
65.5%
D: NR
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Heterogeneity (I2): 78%
Incontinence
A: B: C: change from baseline
assessed by Corefo
(p=0.373), Vaizey
(p=0.618) and Wexner
(p=0.947) questionnaires
Soiling:
Preoperative and
postoperative:
I: 33% and 29%
C: 36% and 48%
P=0.143
D: Quality of life
A: B: C (SF-36 and EQ-5D): no
differences.

et al, 5 pts in AFP group
did not receive treatment
(internal opening not
identified n=2, abscess at
surgery n=2, arrhythmia
at surgery n=1); and 6
patients in surgery group
did not receive treatment
(abscess at surgery n=3,
internal opening not
identified n=2, Crohn’s
disease suspected at
surgery n=1). Patient
recruitment was stopped
because during the study
a clear advantage in
favour of surgery
treatment was
demonstrated. A high
rate of recurrences in the
AFP group led to
premature closure of the
trial).

Fistula
classification
A: 80
transsphincteric
anal fistulas
B: 123 high
transsphincteric
anal fistulas
C: 60 high
transsphincteric
perianal fistulas
D: 43 high
transsphincteric
anal fistulas
Groups
comparable at
baseline?
Evidence table for intervention studies
Research question: Behandeling perianale fistels
Study
Study
Patient
reference characteristics characteristics 2
Fibrin glue vs. MAP for complex fistulas
Van der
Type of study: Inclusion
Hagen,
RCT
criteria:
2011
Patients with
Setting:
complex periHospital
anal fistulas of
crypto glandular
Country:
origin
Netherlands
Exclusion
Source of
criteria:
funding: not
Rectovaginal
stated
fistulas, Crohn’s
disease, <18
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Intervention (I)

Comparison/control (C)

Follow-up

Outcome measures and
effect size 4

Comments

Length of follow-up:
24 months
Mean:
I: 49
C: 52

I vs. C

Complex fistulas: defined
as transsphincteric,
suprasphincteric, and
extrasphincteric fistula
tracts originating from the
middle third or upper part
of the anal sphincter.

3

Fibrin Sealant injection
Setons were placed.
After a minimum of 3
months examination
was carried out, when
no inflammatory
activity at the internal
opening of the fistula
was fount, the seton
was removed and
definitive surgery was
performed after

Staged mucosal
advancement flap
Setons were placed.
After a minimum of 3
months examination
was carried out, when
no inflammatory activity
at the internal opening
of the fistula was fount,
the seton was removed
and definitive surgery
was performed after

Loss-to-follow-up:
All patients stayed in
follow-up.

Healing: no drainage of
the previous external
opening with and without
finger compression and
when the external fistula
orifice(s) was healed and
asymptomatic.

Incomplete outcome data:
The study was stopped
after the inclusion of 30

Recurrence (treatment
failure): absence of
wound healing, persistent

Definitive categorisation
of the fistula was
determined by careful
examination of the MRI by
the surgeon and the

years,
malignancy and
HIV
N total at
baseline: 30
Intervention: 15
Control: 15
Important
prognostic
factors:
Age(range):
I: 45 (30-68)
C: 51 (39-70)
Sex:
I: 11(73%) M
C: 10 (67%) M
Fistula
characteristics
1 fistula track:
I: 10 (67%) vs. C:
4 (27%)
≥2 fistula tracks:
I: 5 (33%) vs. C:
11 (73%)
Abscess:
I: 0 vs. C:2 (13%)
Residual
inflammation
and prolonged
seton
I: 3 (20%) vs. C: 2
(13%)
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curettage with a sharp
spoon to remove debris
and granulation tissue.

curettage with a sharp
spoon to remove debris
and granulation tissue.

patients because of the
unacceptable results of
the fibrin glue.

symptoms within 3
months after definitive
treatment
9 (60%) vs. 3 (20%) p=0.03
Recurrent fistula in
smokers
8 (100%) vs. 1 (17%)
p=0.000
Continence (Vaizey
incontinence score
before; after 6 ; after 12
months)
I: 0.73; 0.73; 0.73
C: 0.5; 0.5; 0.5
P=0.76
Soiling
0 vs. 0
Quality of life: (EQ-5D)
Before;
87 vs. 85 p=0.32
after 6 months;
90 vs. 86 p=0.44
after 12 months
84 vs. 87 p=0.50

radiologist.
Note: attention to
smoking

Smokers, n(%)
I: 8 (53%)
C: 6 (40%)
Soiling before
treatment, n(%)
I: 3 (20%)
C: 2(13%)
Groups
comparable at
baseline? yes
LIFT versus advancement flap
Mushaya, Type of study: Inclusion
2013
RCT
criteria: transsphincteric or
Setting:
complex fistulas
Hospital
Exclusion
Country:
criteria:
Australia
Crohn’s disease
Source of
funding: not
stated

N total at
baseline:39
Intervention:25
Control:14
Important
prognostic
factors:
age ± range:
I:47.5 (25.070.1)
C:48.2 (20.672.9)
P=0.884
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LIFT
Preoperative: setons,
the drainage tract was
considered mature
when there was no
recurrent sepsis after 6
months with an
indwelling seton.
Postoperative care:
anti-inflammatory
analgesic, a pain
medication and a fiber
supplement for 1 week
postoperatively. Sitsz
bath 2-3x a day until
wounds healed.

Anorectal advancement
flap
Preoperative: setons,
the drainage tract was
considered mature
when there was no
recurrent sepsis after 6
months with an
indwelling seton.
Postoperative care: antiinflammatory analgesic,
a pain medication and a
fiber supplement for 1
week postoperatively.
Sitsz bath 2-3x a day
until wounds healed.

Length of follow-up:
Mean: 18.2 vs. 23.5 weeks

Loss-to-follow-up:
Intervention:
N (%): 1
Reasons: not described
Control:
N (%): 1
Reasons: not described
Incomplete outcome data:
-

I vs. C
Recurrence
Occuring throught the
original tract and
remaning transsphincteric, and proven by
clinical examination and
ultrasound scanning, at
median follow-up of 19.3
months:
2 (8%) vs. 1 (7%) p=0.711
Pain (median IQR VAS, 0
no pain to 10 worst pain)
0 (0-1) vs. 1 (0-2.25)
p=0.017
Incontinence
CCF-FI score (mean, SEM)
0.56 (0.392) vs. 1.23
(0.928)
Improvement compared
between groups, p=0.345

Fistulas were defined as
complex is any of the
following were present:
tract crossing more than
30% of the external
sphincter, anterior fistula
in a woman, multiple
tracts, recurrent fistula or
pre-existing incontinence.
Recurrence was treated
by re-insertion of seton
until sepsis resolved.
Patients with recurrence
who had initially been
treated with LIFT had an
ARAF and vice versa
(analysed: ITT)
Power calculation was
based on expected
difference in recurrence
of 40% (actual difference
was 1%!), so severely

Sex:
I: 17 (68%) M
C: 10 (71%) M
P=0.824
Preoperative
continence
scores (mean,
SEM)
I: 0.48 (0.332)
C: 0.86 (0.857)
Fistula
characteristics
Left anterior
trans-sphincteric
5 (36%) vs 10
(40%)
Right anterior
trans-sphincteric
3 (21%) vs 5
(20%)
Left posterior
trans-sphincteric
2 (14%)vs. 4
(16%)
Posterior transsphincteric
2 (14%)vs. 1
(4%)
Anterior transsphincteric
0 (0%) vs. 2 (8%)
Right transsphincteric
1 (7%) vs. 2 (8%)
Right posterior
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underpowered.
Patient satisfaction
VAS mean (range)
9.5 (7-10) vs. 8.07 (6-10)
P=0.001

trans-sphincteric
1 (7%) vs. 1 (4%)
Secondary
branching
2 (14%)vs. 1
(4%)
Groups
comparable at
baseline? Yes
Fistulectomy vs. fistulotomy
Nazeer,
Type of study: Inclusion
2012
RCT
criteria:
>18, fistula
Setting:
hospital
Exclusion
criteria:
Country:
Perianal abscess,
Pakistan
pilonidal sinus,
other perianal
Source of
pathology, IBD,
funding: not
TB
reported
N total at
baseline: 150
Intervention: 75
Control: 75
Important
prognostic
factors2:
Not described
Groups
comparable at
baseline?
unknown
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Fistulectomy

Fistulotomy

Length of follow-up:
10 months

Recurrence:
0 vs. 0

Loss-to-follow-up:
Not described

Anal incontinence (loss of
voluntary control):
0 vs. 0

Incomplete outcome data:
Not described

Postoperative Pain
(number of IV/IM
analgesics required to
make patient
comfortable):
15 vs. 9
Postoperative Bleeding
(number of opts with
bleeding from operation
site >10days):
5 vs. 1

Length of hospital stay
(number of days in
hospital from day of
operation to discharge)
3.5 vs 2 days

Mean Healing time (mean
time taken to healing of
surgical wound in days)
40 vs. 28
Table of quality assessment for systematic reviews of RCT’s and observational studies
Based on AMSTAR checklist (Shea et al.; 2007, BMC Methodol 7: 10; doi:10.1186/1471-2288-7-10) and PRISMA checklist (Moher et al 2009, PLoS Med 6: e1000097;
doi:10.1371/journal.pmed1000097)
Study

Appropriate
and clearly
focused
question?1

First
author,
year
Jacob et
al., 2010
Cochrane
review:
not
assessed
Cirochi,
2012

5

1.
2.
3.
4.

Comprehensive
and systematic
literature
search?2

Description of
included and
excluded
studies?3

Description of
relevant
characteristics
of included
studies?4

Yes/no/unclear Yes/no/unclear

Yes/no/unclear

Yes

Yes

Yes

Appropriate adjustment for
potential confounders in
observational studies?5

Enough
similarities
between
studies to
make
combining
them
reasonable?7

Potential risk
of publication
bias taken into
account?8

Yes/no/unclear Yes/no/unclear/notapplicable Yes/no/unclear

Yes/no/unclear

Yes/no/unclear Yes/no/unclear

Yes

Unclear (very
high
heterogeneity,
which is not
discussed in
review)

Unclear (not
described)

Yes

Assessment of
scientific
quality of
included
studies?6

Yes

Research question (PICO) and inclusion criteria should be appropriate and predefined
Search period and strategy should be described; at least Medline searched; for pharmacological questions at least Medline + EMBASE searched
Potentially relevant studies that are excluded at final selection (after reading the full text) should be referenced with reasons
Characteristics of individual studies relevant to research question (PICO), including potential confounders, should be reported
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Potential
conflicts of
interest
reported?9

no

5.
6.
7.

5

8.

9.

Results should be adequately controlled for potential confounders by multivariate analysis (not applicable for RCT’s)
Quality of individual studies should be assessed using a quality scoring tool or checklist (Jadad score, Newcastle-Ottawa scale, risk of bias table etc.)
Clinical and statistical heterogeneity should be assessed; clinical: enough similarities in patient characteristics, intervention and definition of outcome measure to allow pooling? For
pooled data: assessment of statistical heterogeneity using appropriate statistical tests (e.g. Chi-square, I2)?
An assessment of publication bias should include a combination of graphical aids (e.g., funnel plot, other available tests) and/or statistical tests (e.g., Egger regression test, HedgesOlken). Note: If no test values or funnel plot included, score “no”. Score “yes” if mentions that publication bias could not be assessed because there were fewer than 10 included
studies.
Sources of support (including commercial co-authorship) should be reported in both the systematic review and the included studies. Note: To get a “yes,” source of funding or
support must be indicated for the systematic review AND for each of the included studies.
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Risk of bias table for intervention studies (randomized controlled trials)
Study
Describe
Bias due to
Bias due to
reference
method of
inadequate
inadequate blinding
randomisati concealment of
of participants to
on1
allocation?2
treatment
allocation?3
(first
author,
publicatio
(unlikely/likely/uncle (unlikely/likely/uncle
n year)
ar)
ar)
Van der
Drawing
Unlikely
Unlikely
Hagen,
envelopes
2011
before
surgery
(smokers
were
stratified)
Nazeer,
Not stated
Unclear
Unlikely
2012
Mushaya,
Independen Unlikely
Unlikely
2013
t
unrestricted
parallel
randomizati
on using a
computer
generated
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Bias due to
inadequate blinding
of care providers to
treatment
allocation?3

Bias due to
inadequate blinding
of outcome
assessors to
treatment
allocation?3

Bias due to selective
outcome reporting
on basis of the
results?4

Bias due to loss to
follow-up?5

Bias due to
violation of
intention to treat
analysis?6

(unlikely/likely/uncle
ar)
Unclear

(unlikely/likely/uncle
ar)
Unclear

(unlikely/likely/uncle
ar)
Likely (inclusion was
stopped

(unlikely/likely/unc
lear)
Unclear

(unlikely/likely/un
clear)
Unlikely

Unlikely

Unclear

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Unlikely

1.
2.

5
3.

10

4.
5.
6.

15

sequence
Randomisation: generation of allocation sequences have to be unpredictable, for example computer generated random-numbers or drawing lots or envelopes. Examples of
inadequate procedures are generation of allocation sequences by alternation, according to case record number, date of birth or date of admission.
Allocation concealment: refers to the protection (blinding) of the randomisation process. Concealment of allocation sequences is adequate if patients and enrolling investigators
cannot foresee assignment, for example central randomisation (performed at a site remote from trial location) or sequentially numbered, sealed, opaque envelopes. Inadequate
procedures are all procedures based on inadequate randomisation procedures or open allocation schedules..
Blinding: neither the patient nor the care provider (attending physician) knows which patient is getting the special treatment. Blinding is sometimes impossible, for example when
comparing surgical with non-surgical treatments. The outcome assessor records the study results. Blinding of those assessing outcomes prevents that the knowledge of patient
assignement influences the proces of outcome assessment (detection or information bias). If a study has hard (objective) outcome measures, like death, blinding of outcome
assessment is not necessary. If a study has “soft” (subjective) outcome measures, like the assessment of an X-ray, blinding of outcome assessment is necessary.
Results of all predefined outcome measures should be reported; if the protocol is available, then outcomes in the protocol and published report can be compared; if not, then
outcomes listed in the methods section of an article can be compared with those whose results are reported.
If the percentage of patients lost to follow-up is large, or differs between treatment groups, or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups, bias is likely. If the
number of patients lost to follow-up, or the reasons why, are not reported, the risk of bias is unclear
Participants included in the analysis are exactly those who were randomized into the trial. If the numbers randomized into each intervention group are not clearly reported, the risk
of bias is unclear; an ITT analysis implies that (a) participants are kept in the intervention groups to which they were randomized, regardless of the intervention they actually
received, (b) outcome data are measured on all participants, and (c) all randomized participants are included in the analysis.
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Hoofdstuk 8 Waarde van MRI en endo-echo bij perianale fistels
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Uitgangsvraag
Wat is de beste beeldvormende techniek voor het afbeelden van peri-anale fistels?

Subvragen
8.1 Bij welke patiënten heeft aanvullende beeldvorming aanvullende waarde?
8.2 Bij aanvullende beeldvorming; Welke beeldvorming geniet de voorkeur; EUS
(Endoscopic Ultrasound) of MRI?
8.3 Aanbevelingen voor MR scanprotocol
8.4 Aanbeveling Minimale Bilaterale Informatieoverdracht

Inleiding
Het is waarschijnlijk dat niet bij iedere patiënt met een perianale fistel aanvullend
beeldvormend onderzoek nodig is. Het is echter niet mogelijk op basis van de literatuur
te definiëren voor welke patiënt wel aanvullend onderzoek nodig is en voor welke
patiënt niet.
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Is bij lichamelijk onderzoek het traject niet geheel duidelijk of verwacht men een
complexe fistel, dan kan aanvullende diagnostiek wenselijk zijn. Om adequaat in kaart te
brengen hoe de fistel verloopt is het van belang adequate beeldvorming te verkrijgen.
Het niet detecteren van secundaire trajecten en/of kleine abcesjes verhoogt de kans tot
therapeutisch falen. Tegenwoordig wordt in Nederland met name MRI gebruikt voor het
afbeelden van de perianale fistels. In de huidige praktijk is het niet altijd duidelijk bij
welke patiënten aanvullende beeldvorming waarde heeft.
In deze module worden daarom vier vragen uitgewerkt:
1. Bij welke patiënten heeft aanvullende beeldvorming aanvullende waarde?
2. Bij aanvullende beeldvorming; Welke beeldvorming geniet de voorkeur; EUS of
MRI?
3. Aanbevelingen voor MR scanprotocol
4. Aanbeveling Minimale Bilaterale Informatieoverdracht

35
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8.1
Aanvullende beeldvorming bij fistels
Uitgangsvraag
Bij welke patiënten heeft aanvullende beeldvorming aanvullende waarde?
5
Zoeken en selecteren
Voor deze uitgangsvraag is er geen systematische literatuuranalyse verricht. Deze vraag
is beantwoord op basis van beschikbare literatuur en expert opinion.
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Overwegingen
Wel aanvullende beeldvorming (zie ook stroomdiagram 8.1):
complexe/moeilijke fistels. Gedefinieerd als fistels met de klinische verdenking op:
- secundaire of meerdere fistelgangen;
- onduidelijkheid over verloop fistel traject, met name ook over de uitgebreidheid
van de betrokkenheid van de externe sfincter die bij de fistel betrokken is, dit
indien een fistulotomie overwogen wordt;
- verdenking hoefijzer configuratie.
laagdrempelig beeldvorming overwegen bij een verdenking op een recidief fistel
(mede gezien lagere accuratesse van klinisch onderzoek door fibrose). Echografie
heeft moeite actieve fistels van fibrose te onderscheiden. MRI heeft dus in deze
patiënten de voorkeur;
verminderde continentie (inclusief urge incontinentie);
vrouwen met postpartum letsel en cryptoglandulaire oorzaak;
fistel op redelijke afstand van de anus (niet/onduidelijk palpabel traject);
laagtransfincterisch.

Geen aanvullende beeldvorming:
submucosaal;
intersfincterisch: uitwendige opening perifeer intersfincterische groeve palpabel in
ervaren handen.
Overige overwegingen zijn de kosten MRI (in vergelijking met operatie) en de belasting
van de patiënt (niet lang wachten).

35
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Figuur 8.1: Stroomdiagram aanvullende beeldvorming bij perianale fistels

** geen soling, verlies van flatus of ontlasting of “urge” incontinentie
Aanbeveling
Gebruik de stroomdiagram (figuur 8.1) bij de keuze of aanvullende beeldvorming ingezet
dient te worden.

5
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8.2
Bij aanvullende beeldvorming; Welke beeldvorming geniet de voorkeur; EUS of
MRI?
Uitgangsvraag
Bij aanvullende beeldvorming; Welke beeldvorming geniet de voorkeur; EUS of MRI?
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Inleiding
Om de complexiteit/uitgebreidheid van de fistel (meerdere trajecten, afsplitsingen,
abcesjes etc.) in beeld te brengen kan men een MRI of echografie laten verrichten. Ook
kan men middels beeldvorming de fistel juist classificeren op basis van het anatomisch
verloop van de fistel.

Zoeken en selecteren
Er werd voor dit onderdeel van de richtlijn geen systematische literatuursearch gedaan.
De literatuur is daarom niet systematisch beoordeeld. Wel worden systematische
reviews en meta-analyses, die de onderstaande vraagstelling beantwoorden, in de
overwegingen beschreven en gebruikt voor de onderbouwing van de aanbevelingen.
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Overwegingen
De review door Sahni, (2008) laat een hoge sensitiviteit zien zowel voor MRI (97%) als
voor EUS (92%), met een specificiteit van 95% voor MRI en van 85% voor EUS. Deze
gegevens worden in de meer recent gepubliceerde meta-analyse van Siddiqui bevestigd:
deze laat een gelijkwaardige sensitiviteit (87%) zien tussen MRI en EUS (Siddiqui, 2012).
De specificiteit van MRI (69%) ligt wel hoger dan die van EUS (43%).

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

35
Concluderend is de werkgroep van mening dat MRI gezien de bovengenoemde
voordelen de voorkeur geniet ten opzichte van endoanale echografie. Als er echter in
een centrum genoeg ervaring is, kan ook endoanale echografie worden overwogen.
40
Aanbevelingen
MRI is de beeldvormende techniek van eerste keus bij perinanale fistels.
Endoanale echografie (met of zonder waterstofperoxide) kan in ervaren handen een
alternatief zijn.
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8.3
Aanbevelingen voor MR scanprotocol
Inleiding
Er wordt in de praktijk een verscheidenheid aan MRI protocollen gebruikt voor het
afbeelden van perianale fistels.
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Zoeken en selecteren
Er is geen systematische zoekactie uitgevoerd voor deze uitgangsvraag. De
aanbevelingen zijn gedaan op basis van bij de werkgroep bekende literatuur en expert
opinion.

Overwegingen
Om accuraat de anatomie weer te geven worden bij de abdominale radiologie T2gewogen opnamen gebruikt. Zo kunnen de verschillende spierlagen van de anale
spincter worden onderscheiden met T2 gewogen opnamen. Om het fisteltraject(en) en
eventuele abcesjes accuraat weer te geven wordt gebruik gemaakt van T2 vetsuppressie
opnames in 3 richtingen (Maccioni, 2002). Het vocht in de fistelgang met een hoge
signaalintensiteit heeft dan een groot contrast met het omliggend vet wat een lage
signaalintensiteit heeft.
Een endorectale coil is met name goed in het afbeelden van het primaire traject, echter
een phased array oppervlakte spoel is juist beter in het afbeelden van de secundaire
trajecten door zijn grotere field-of-view (deSouza, 1998). Aangezien met name meer
complexe fistels een indicatie hebben voor aanvullende beeldvorming is een phased
array oppervlaktespoel met een grote field-of-view belangrijk.

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

Opmerkingen:
- endorectale coil niet noodzakelijk; phased array oppervlaktespoel voldoet;
- axiale opnamen loodrecht hoeken op het anaal kanaal;
- coronale opnamen loodrecht hoeken de axiale opnamen;
- ter overweging: aanvullende axiale fsT1TSE na intraveneus contrast (differentiatie
mogelijk tussen granulatieweefsel en abces).
30
Literatuur
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8.4
Minimale Bilaterale Informatieoverdracht
Inleiding
Voor een goed radiologisch verslag zijn de aangeleverde klinische gegevens belangrijk.
Het radiologisch verslag moet op zijn beurt de juiste informatie voor de clinicus
bevatten.
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Zoeken en selecteren
Er is geen systematische zoekactie uitgevoerd voor deze uitgangsvraag. De
aanbevelingen zijn gedaan op basis van bij de werkgroep bekende literatuur en expert
opinion.
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Overwegingen
Er zijn verschillende factoren die het beeld van de MRI kunnen beinvloeden: eerdere
operaties, aanwezigheid van een seton en het moment van de laatste ingreep. Dit is
belangrijke informatie voor de radioloog om de beelden goed te kunnen beoordelen.
Het aangeven van de locatie van de uitwendige opening maakt het voor de radioloog
mogelijk om het aangegeven gebied nauwkeurig te bestuderen.

20
Aanbevelingen
Minimale informatie die aangeleverd moet worden door clinicus:
- eerdere operaties (in verband met aanwezige sfincterdefecten);
- wel of geen seton in situ;
- moment van laatste ingreep (lang of kort geleden?);
- locatie uitwendige openingen.

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

Literatuur
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Hoofdstuk 9 Fissura ani
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Algemene inleiding fissuren
Deze richtlijn behandelt de behandeling van benigne, ongecompliceerde fissura ani.
Atypische fissuren (ten gevolge van M. Crohn, infectieuze oorzaken of maligniteit)
worden buiten beschouwing gelaten.

De breed geaccepteerde definitie van een anale fissuur is een radiaire (ischemische)
ulceratie van het anoderm, distaal van de linea dentata en meestal posterieur gelegen
(80 tot 90%) (Nelson, 2010; Altomare, 2011; Schouten, 1996). Kenmerkend van een
anale fissuur is pijn na defecatie die één á twee uur kan aanhouden. Een anale fissuur
kan tevens zorgen voor helderrood bloedverlies (Nelson, 2012).
Hoewel deze richtlijn zich vooral richt op de behandeling van chronische fissura ani zal
kort worden ingegaan op de behandeling van de acute fissura ani. De definitie van een
acute fissura ani is een benigne, oppervlakkige ulceratie in het anale kanaal waarbij
alleen het anoderm (distaal van de linea dentata) is aangedaan. Symptomen van pijn na
defecatie, eventueel gecombineerd met helder rood bloedverlies en/of pruritis ani, zijn
minder dan zes weken aanwezig. Tevens zijn er bij inspectie geen morfologische tekenen
van chroniciteit (zichtbare interne sfinctervezels, opgeworpen wondranden, ‘sentinel
pile’, ontstekingspoliep) (Backer, 1997) en een evidente verhoogde interne
sfincterspanning (Nelson, 2012). Differentiatie tussen acuut en chronisch kan soms
moeilijk zijn en zal vooral gebaseerd zijn op anamnese en morfologie. Eén symptoom of
morfologisch kenmerk is voldoende om chroniciteit te onderbouwen. Waarschijnlijk ligt
de differentiatie ook grotendeels aan hoe goed wordt uitgevraagd hoe lang klachten al
bestaan (Nelson, 2012).
De definitie van een chronische fissura ani is, daaruit volgend, minimaal zes weken
pijnklachten in combinatie met een macroscopisch aantoonbare fissuur. Ook
fysiologische kenmerken dragen bij aan de definitie van chronisch, zoals een ‘sentinel
pile’, opgeworpen wondranden, het a vue zijn van sfinctervezels of een inflammatoire
poliep aan de inwendige begrenzing van de fissuur (Altomare).
Een fissura ani wordt veroorzaakt door hypertonie van de interne anale sfincter. Ten
gevolgen van pijn treedt een spasme op van de interne anale sfincter (Nelson, 2012).
Hierdoor wordt de vascularisatie nog verder gecompromitteerd en kan ulceratie het
gevolg zijn (Schouten). De behandeling van fissura ani richt zich dan ook op het opheffen
van deze spasme. Behandelstrategieën zijn grofweg in te delen in conservatieve
maatregelen (chemische relaxatie glad spierweefsel) en chirurgische interventie (Essani,
2005).
Belangrijk is te beseffen dat naar verwachting circa 90% van de acute fissuren spontaan
(zonder enige interventie) geneest (Farooq, 2012). Het grootste deel van de fissuren zal
dus niet niet door een specialist, of zelfs niet door een arts, beoordeeld worden. Echter,
een percentage van de acute fissuren zal refractair zijn voor de behandeling of de
behandeling zal falen in het kader van therapietrouw, bijvoorbeeld staken in verband
met hoofdpijnklachten bij conservatieve middelen. Naar schatting is er in 1/3 van
patiënten die worden behandeld met lokale middelen progressie naar een chronische
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fissuur en wordt de recidiefkans na behandeling met alleen chemische relaxantia rond
de 50% geschat (Farooq, 2012).
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Voor de behandeling van chronische fissura ani wordt tot op heden in de literatuur de
(partiële) laterale interne sfincterotomie (LIS) aangevoerd als ‘gouden standaard’. De
genoemde genezingspercentages variëren van 90 tot 100%. Het nadeel van de LIS is het
risico (in literatuur tot wel 10% genoemd) op ‘soiling’ of incontinentie van flatus (Nelson,
2012; Magdy, 2012). Daarom wordt geadviseerd LIS te bewaren voor conservatieve
therapie resistente fissuren (Nelson, 2012; Magdy). Andere chirurgische behandelingen
als fissurectomie en anoplastiek berusten het excideren en aviveren van de fissuur met
een vermeend minder grote kans op postoperatieve incontinentie (Nelson, 2011). Fecale
incontinentie ten gevolge van partiële LIS wordt de laatste jaren niet meer beschreven
(Nelson, 2011 en 2012; Farooq).
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Deze richtlijn richt zich op de behandeling van acute fissura ani (9.1) en op wat de beste
conservatieve (9.2) en chirurgische (9.3) therapie is bij de behandeling van chronische
fissura ani.
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Uitgangsvragen
9.1 Wat is de beste behandeling van acute fissuren?
9.2 Wat is de beste conservatieve behandeling van chronische fissura ani?
9.3 Wat is de beste chirurgische behandeling voor chronische fissura ani?
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9.1 Behandeling acute fissuren
Uitgangsvraag
Wat is de beste behandeling van acute fissuren?
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Zoeken en selecteren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse
verricht naar de volgende wetenschappelijke vraagstelling(en):
Wat is de effectiviteit van de behandeling van acute fissuren met conservatieve
behandeling vs. chirurgische behandeling vs. placebo wanneer men kijkt naar
genezing cq. vermindering klachten; incontinentie (mild: soiling en voor flatus;
ernstig: voor faeces)?
In de databases Medline (OVID), Embase and Cochrane is met relevante zoektermen
gezocht
naar
systematische
reviews
of
RCT’s
waarin
verschillende
behandelmogelijkheden voor (acute) fissuren met elkaar worden vergeleken. De
zoekverantwoording is weergegeven bij deze uitgangsvraag. De literatuurzoekactie
leverde 146 treffers op over zowel chronische als acute fissuren. Studies werden
geselecteerd op grond van de volgende selectiecriteria: vergelijking van behandeling van
acute fissuren danwel ten opzichte van placebo, volwassen patiënten, exclusie van
patiënten met Morbus Crohn, colitis ulcerosa, bij maligniteit, HIV en postpartum
fissuren. In de Cochrane review van Nelson (2012) is een paragraaf aan de behandeling
van acute fissuren gewijd. Onze zoektermen richtten zich op studies die gepubliceerd
zijn vanaf de laatste zoekdatum van Nelson (2012).
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Op basis van titel en abstract werd in eerste instantie één studie voorgeselecteerd. Na
raadpleging van de volledige tekst, werd vervolgens deze ene studie definitief
geselecteerd (Farooq, 2012).
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Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte falen van (conservatieve) therapie een voor de besluitvorming
kritieke uitkomstmaat; en enige vorm van incontinentie, bijwerkingen en
patiënttevredenheid voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaten. De werkgroep
definieerde de uitkomstmaten als volgt:
- falen van therapie wordt gedefiniëerd als persisteren van de fissuur (synoniem voor
aanhoudende anale pijn en/of persisterend bloedverlies per anum) danwel
recidiveren van de klachten. De differentiatie tussen persisteren en recidiveren is
lastig, omdat anale fissuren typisch komen en gaan, met zelfs morfologische
genezing tussentijds. Ondanks dat differentiatie tussen residu en recidief wel
mogelijk is, achtten wij dit onderscheid niet van belang bij deze uitgangsvraag;
- de mate van incontinentie werd verdeeld in mild en ernstig, waarbij onder ‘mild’
incontinentie voor vocht (soiling) en flatus wordt verstaan. Incontinentie voor
faeces werd geduid als ‘ernstig’;
- onder bijwerkingen werden alle neveneffecten van lokale therapie en botuline
toxine injecties verstaan, waarbij ‘hoofdpijn’ separaat werd geanalyseerd;
- patiënttevredenheid werd gemeten aan de hand van (gevalideerde) vragenlijsten,
danwel uitgedrukt in een VAS (visual analoge scale) scores, terwijl therapietrouw
aan de voorgeschreven behandeling als indirecte maat voor patiënttevredenheid
werd gezien.
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Resultaten
In de Cochrane review van Nelson (2012) wordt een paragraaf gewijd aan acute fissuren.
In zes studies werden enkel patiënten met acute fissuren geïncludeerd (Antropoli, 1999;
Jensen, 1986 en 1987; McDonald, 1983; Gaj, 2006; Gupta, 2006) en in vier studies
werden zowel acute als chronische fissuren geïncludeerd (Bacher 1997, Ahmad 2007,
Eshghi 2007, Yakoot 2009). De gevonden studies betreffen vooral veel oudere studies
die conservatieve therapieën onderzoeken (lokale nitraten of calciumantagonisten,
lidocaïne, vezels, hydrocortison, zitbaden and anale dilatatie). De kwaliteit van de
individuele studies is (zeer) laag.
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De studie van Farooq, is de enige vergelijkende studie voor acute fissura ani en vergelijkt
chemische versus chirurgische behandeling . Vijftig patiënten worden gerandomiseerd in
de lokale therapie arm (drie- tot viermaal daags glyceryltrinitraat 0,2% (GTN)
aanbrengen in poliklinische setting) en 50 in de chirurgische arm (partiële laterale
interne sfincterotomie in dagbehandeling op zo kort mogelijke termijn). Bij inclusie
hadden patiënten in beide groepen gemiddeld circa vijf dagen (twee tot zeven dagen)
anale pijnklachten (met of zonder bloedverlies). Alle patiënten kregen laxantia
voorgeschreven voor zes weken. Poliklinische controle volgde na één, drie en zes weken
en na drie maanden.
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Falen van therapie
Nelson (2012) stelt in zijn conclusie dat er slechts een marginale verbetering is te
verwachten van lokale nitraten, calciumantagonisten of een injectie met botuline toxine
injecties in de behandeling van acute fissuren. Lidocaïne, hydrocortison creme, vezels,
ambulante anale dilatatie en zitbaden lijken niet beter dan placebo. In de review van
Nelson worden deze niet-therapeutische handelingen dan ook als obsoleet bestempeld.
Wel is er één studie die mogelijk een voordeel van het gebruik van vezels laat zien ten
aanzien van een lagere recidiefkans in het geval van acute fissura ani. Echter dit betreft
een oude studie met maar 30 patiënten in elke groep (Jensen, 1987).
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De studie van Farooq (2012) liet in 54% van de patiënten die chemisch ondersteund
werden volledige genezing zien na zes weken versus 100% in de LIS groep (RR 1,84 [1,42,
2,37], p<0,05). Zesendertig procent van de conservatief behandelde patiënten bleek
refractair voor chemische sfincterotomie en ontwikkelde chronische kenmerken. Tien
procent van deze patiënten lieten wel een genezingstendens zien met tevens
vermindering van klachten, maar staakten de medicamenteuze therapie in verband met
bijwerkingen. De gemiddelde tijd tot genezing was 32,3 ± 10,7 dagen in de conservatieve
groep versus 19,9 ± 4,5 dagen in de LIS groep (p<0,05). Tevens bleek bij de controle na
drie maanden bij 14% van de conservatief behandelde patiënten die eerder volledig
genezen leken de fissuur gerecidiveerd. Recidieven werden op deze korte termijn niet
beschreven in de LIS-groep.
Incontinentie
Incontinentie bij de behandeling van acute fissuren is niet beschreven in Nelson (2012).
In de studie van Farooq (2012) is in de chirurgisch behandelde groep bij 10% van de
patiënten een milde incontinentie voor flatus gevonden. Deze incontinentie voor flatus
ging altijd gepaard met enige mate van wondinfectie en bleek van voorbijgaande aard,
waarbij na het herstellen van de infectie geen incontinentie meer optrad.
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Bijwerkingen
Bijwerkingen in de behandeling van acute fissuren werden niet beschreven in Nelson
(2012). Farooq laat zien dat er in de chemisch ondersteunde groep bij 36% van de
patiënten melding van hoofdpijn werd gedaan.
5
Patiënttevredenheid
Patiënttevredenheid werd zowel in de review van Nelson (2012) als in de studie van
Farooq niet gerapporteerd.
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De bewijskracht voor de uitkomstmaten genezing en tijd tot genezing is met twee
niveaus verlaagd in verband met beperkingen in de studieopzet (onduidelijke procedure
van randomisatie) en het geringe aantal patiënten (imprecisie). De bewijskracht voor de
uitkomstmaten incontinentie en bijwerkingen is met drie niveaus verlaagd naar zeer
laag, gezien bovenstaande beperkingen en studieopzet en ernstige imprecisie (zeer
gering aantal patiënten voor relatief zeldzame complicaties).

Conclusies

Laag
GRADE

Patiënten met acute fissuren lijken vaker te genezen na LIS dan na
medicamenteuze therapie.
Bronnen (Farooq, 2012)

Laag
GRADE

Het is mogelijk dat de gemiddelde tijd tot het genezen bij patiënten met
acute fissuren korter is na behandeling met LIS dan na behandeling met
medicamenteuze therapie.
Bronnen (Farooq, 2012)
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Zeer laag
GRADE

Het is aannemelijk dat (milde) incontinentie vaker optreedt na
behandeling met LIS dan na medicamenteuze therapie.
Bronnen (Farooq, 2012)

Zeer laag
GRADE

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

Aanbevelingen acute fissura ani
Bij de behandeling van van acute fissuren is het raadzaam te starten met conservatieve
therapie (in de vorm van zalf, dieetadviezen en of laxantia).
Diltiazem 2% (2-3 keer daags voor 6 weken) is dan aan te bevelen in het kader van
therapietrouw. Eventueel kan ook gekozen worden voor ISDN 1% (5-6 keer daags
perianaal 6 weken).
Er is geen indicatie voor chirurgische ingreep bij acute fissuren.
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9.2 Conservatieve behandeling chronische fissura ani
Uitgangsvraag
Wat is de beste conservatieve behandeling van chronische fissura ani?
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Inleiding
Vanwege het risico op incontinentie ten gevolge van chirurgische interventies worden er
in de behandeling van chronische fissura ani wereldwijd allerlei conservatieve
behandelingen toegepast, variërend van oliën, vasodilatoire middelen (nitroglycerine,
isosorbide mono- en dinitraat, calciumantagonisten) tot injecties met botuline toxinen.
Effectpercentages zijn echter vele malen lager dan na de LIS, waarbij sommige
conservatieve middelen niet veel hogere succespercentages laten zien dan de kans op
natuurlijk herstel van een fissura ani, die op 35% wordt geschat (Nelson, 2012).

In deze module wordt getracht te beschrijven welke vorm van conservatieve therapie de
voorkeur heeft bij de behandeling van chronische anale fissuren.

Zoeken en selecteren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse
verricht naar de volgende wetenschappelijke vraagstelling:
Wat zijn de voordelige en nadelige effecten van conservatieve behandeling van
fissura ani met medicamenteuze vasodilatoire middelen vs. injecties met botuline
toxine in vergelijking met het natuurlijke beloop?

25
Relevante uitkomstmaten
De werkgroep achtte falen van (conservatieve) therapie een voor de besluitvorming
kritieke uitkomstmaat; en enige vorm van incontinentie, bijwerkingen en
patiënttevredenheid voor de besluitvorming belangrijke uitkomstmaten.
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De werkgroep definieerde de uitkomstmaten als volgt:
- falen van therapie wordt gedefiniëerd als persisteren van de fissuur (synoniem voor
anale pijn en/of anaal bloedverlies en macroscopische fissuur) danwel recidiveren
van de klachten. De differentiatie tussen persisteren en recidiveren is lastig, omdat
anale fissuren typisch komen en gaan, met zelfs morfologische genezing tussentijds.
Ondanks dat differentiatie tussen residu en recidief wel mogelijk is, achtten wij dit
onderscheid niet van belang bij deze uitgangsvraag;
- de mate van incontinentie werd verdeeld in mild en ernstig, waarbij onder ‘mild’
incontinentie voor vocht (soiling) en flatus wordt verstaan. Incontinentie voor
faeces werd geduid als ‘ernstig’;
- onder bijwerkingen werden alle neveneffecten van lokale therapie en botuline
toxine injecties verstaan, waarbij ‘hoofdpijn’ separaat werd geanalyseerd;
- patiënttevredenheid werd gemeten aan de hand van (gevalideerde) vragenlijsten,
danwel uitgedrukt in een VAS (visual analoge scale) scores, terwijl therapietrouw
aan de voorgeschreven behandeling als indirecte maat voor patiënttevredenheid
werd gezien.
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Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (OVID), Embase and Cochrane is met relevante zoektermen
gezocht naar studies waarin conservatieve behandelmethoden met elkaar, of met een
chirurgische ingreep worden vergeleken. De zoekverantwoording is weergegeven in de
bijlage. De literatuurzoekactie leverde 146 resultaten op. Studies werden geselecteerd
op grond van de volgende selectiecriteria: gerandomiseerd vergelijkend onderzoek bij
patiënten met chronische anale fissuren, in het Nederlands of Engels, waarin twee
technieken met elkaar werden vergeleken, met tenminste één van de in de
uitgangsvraag benoemde uitkomstmaten en voldoende data presentatie. Op basis van
titel en abstract werden in eerste instantie 28 studies voorgeselecteerd. Na raadpleging
van de volledige tekst, werden vervolgens 19 studies geëxcludeerd (zie het
exclusietabel) en negen studies definitief geselecteerd.
Een systematische review, met acht aanvullende studies zijn opgenomen in de
literatuuranalyse. De evidencetabellen hiervan en beoordeling van individuele
studiekwaliteit kunt u in bijlage vinden.

Samenvatting literatuur
In de Cochrane review van Nelson (2012) worden zeer veel verschillende vergelijkingen
beschreven. In de onderstaande literatuuranalyse worden alleen die vergelijkingen
beschreven die door de werkgroep als relevant voor de Nederlandse situatie werden
benoemd bij het opstellen van de uitgangsvraag. In de Cochrane review werd gezocht
van 1966 tot januari 2010. Studies die na deze datum zijn verschenen zijn aan de
onderstaande literatuuranalyse toegevoegd. Voor de meta-analyses is gekozen voor een
random effecten model (tenzij anders vermeld) en het rapporteren van een Relatief
Risico (RR).

Lokaal nitraat vs. Placebo
In de Cochrane review van Nelson (2012) zijn 18 studies geïncludeerd (1315 patiënten),
waarvan vier studies alleen kinderen includeren (165 kinderen), die lokaal
glyceryltrinitraat (GTN) vergelijken met placebo. De vier studies die alleen een analyse
naar kinderen verrichtten zijn in de onderstaande beschrijving van de literatuur
geëxcludeerd (Kenny, 2001; Oglesby, 2001; Sonmez, 2002; Tander, 1999). Daarnaast is
een recente studie van Berry, 2013 geïncludeerd waarin 0,4% NTG zalf tweemaal daags
(123 patiënten) werd vergeleken met placebo zalf tweemaal daags (124 patiënten). In
beide groepen moesten patiënten 650 mg acenominophen nemen om te zorgen voor
een consistente profylaxe voor hoofdpijn. Andere pijnstilling mocht tijdens de studie
niet worden gebruikt (Berry, 2013). Alle studies hadden een korte follow-uptijd (van zes
weken tot twaalf maanden; in de meeste studies acht weken).
Falen van therapie
In de Cochrane review hadden alle 14 studies genezing als uitkomstmaat. GTN is
significant beter dan placebo in het genezen van anale fissuren voor volwassenen. De
kans op falen van de behandeling bij lokaal GTN is 52,5% en bij placebo 65,5% (14
studies, 1150 patiënten, RR 0,69 (95%CI 0,55-0,89) (p<0,001).
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In de studie van Berry (2013) is alleen gekeken naar verbetering van pijnklachten over de
tijd en niet zozeer naar genezing van de fissuur. Deze studie is om deze reden niet
meegenomen in de analyse voor dit eindpunt.
5

10

15

20

25

30

Incontinentie
Deze uitkomstmaat werd zowel in de Cochrane review als in de studie van Berry (2013)
niet gerapporteerd.
Bijwerkingen
In de Cochrane review rapporteerden 13 studies de uitkomstmaat hoofdpijn bij GTN
versus placebo. In de studie van Berry (2013) werd hoofdpijn vaker gerapporteerd bij
GTN dan bij placebo (patiënten met ≥1 episode van hoofdpijn: 86 (69,9%) vs. 59 (47,6%).
De gepoolde resultaten van deze studies laten zien dat hoofdpijn significant vaker
voorkomt bij GTN (276 van 847 (32,5%) in vergelijking met placebo (93 van 491 (18,9%)
(14 studies, 1338 patiënten, RR 2,59 [1,72, 3,91, I2=50%]).
Patiënttevredenheid
In de Cochrane review werd patiënttevredenheid niet gerapporteerd. In de studie van
Berry werd patiënttevredenheid gedefiniëerd als het oordeel van patiënten dat de
voordelen van de behandeling opwogen tegen mogelijke nadelige ondervonden
effecten. In de GTN groep waren 95 (77,2%) tevreden in vergelijking met 102 (82,3%) in
de placebo groep (p=0,277).
De bewijskracht van de literatuur voor de uitkomstmaat genezing is met één punt
verlaagd omdat de studies methodologische beperkingen hadden en de follow-up van
de meeste studies te kort was. Er was sprake van heterogeniteit, omdat het echter gaat
om een groot aantal patiënten en de studies echter veelal effect in dezelfde richting
tonen wordt er niet gedowngrade voor heterogeniteit. Voor de uitkomstmaat hoofdpijn
is de bewijskracht met één punt verlaagd gezien methodologische beperkingen en korte
follow-up.

Conclusies

Matig
GRADE

De kans op falen van de behandeling met lokaal GTN lijkt lager dan bij
placebo.
Bronnen (Nelson, 2012)

Matig
GRADE

Hoofdpijn komt waarschijnlijk vaker voor bij GTN dan bij placebo.
Bronnen (Nelson, 2012; Berry, 2013)

35
Laag
GRADE

Mogelijk zijn patiënten even tevreden bij GTN als bij placebo behandeling
van anale fissuren.
Bronnen (Berry, 2013)
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Lokaal nitraat versus calciumantagonist
Er worden verschillende calciumantagonisten gebruikt. In de literatuur worden diltiazem
(DTZ) en nifedipine beschreven. In de analyse kunnen deze twee middelen samen
genomen worden. Diltiazem kan lokaal en oraal worden toegediend. Lokale toediening is
mogelijk effectiever met minder bijwerkingen. Waar mogelijk wordt in deze review
onderscheid gemaakt in toedieningsvorm.
In de Cochrane van Nelson werden zeven studies geïncludeerd waarin
calciumantagonisten (DTZ, nifedipine) werden vergeleken met lokaal nitraat (GTN)
(Kocher, 2002; Bielecki, 2003; Ezri, 2003; Uluutku, 2001; Jawaid, 2009; Mustafa, 2006;
Shrivastava, 2007). Na de zoekdatum van de Cochrane review verscheen de review van
Sajid (2012). Deze review werd na het bestuderen van de volledige tekst echter
geëxcludeerd in verband met methodologische kwaliteit (zie exclusietabel). Er lijken
fouten te zitten in de gebruikte getallen, een studie blijkt bij nadere bestudering niet
gerandomiseerd te zijn en één studie blijkt niet te vinden (en stond niet in het
vermeldde tijdschrift). Eén studie die geïncludeerd werd in de review van Sajid lijkt
geschikt voor inclusie. Het werd in december 2009 (voor de zoekdatum van de Cochrane
review) gepubliceerd. Het is niet duidelijk waarom dit artikel niet in de zoekresultaten
van de Cochrane review werd gevonden. De meest waarschijnlijke verklaring is dat het
artikel, omdat het vlak vooraf werd gepubliceerd, nog niet geïndexeerd was in de
databases. Tevens is nog een meer recente studie gevonden die wordt toegevoegd aan
de literatuuranalyse (Ala, 2012). In totaal worden de resultaten van negen studies met
528 patiënten geïncludeerd.
In de meeste studies die werden geïncludeerd, werd behandeling met GTN 0,2%
vergeleken met diltiazem 2% (Kocher, 2002; Bielecki, 2003; Jawaid, 2009; Shrivastava,
2007; Sanei, 2009; Ala, 2012). In drie studies werd behandeling met GTN 0,2%
vergeleken met nifedipine 0,2% (Ezri, 2003; Uluutku2001; Mustafa, 2006). De duur van
de behandeling varieerde van zes tot acht weken tot 12 weken. In de studie van Ezri
(2003) was de duur van de behandeling variabel. De follow-up in de studies was voor de
meeste studies acht weken, met uitzondering van Uluutku (één maand), Kocher (12
weken) en Ezri (variabel).
Falen van therapie
De aantallen patiënten die een persisterende fissuur (niet genezende, of op korte
termijn recidiverende fissuur) hadden zijn in de onderstaande figuur (Figuur 9.1)
weergegeven. De resultaten zijn erg variabel: vijf studies vinden meer persisterende
fissuren na GTN, één studie vindt even veel persisterende fissuren na de beide
behandelingen en drie studies vinden minder persisterende fissuren na GTN. In totaal
hebben 81 patiënten na GTN en 73 patiënten na een calcium kanaal blokker (DTZ of
nifidepine) een persisterende fissuur. De gepoolde resultaten tonen geen significant
verschil in het risico op een persisterende fissuur tussen de groepen (RR 1,09 [0,73,
1,61], I2=48%, p=0,05). Er is sprake van heterogeniteit (niet overlappende
betrouwbaarheidsintervallen, I2 van 52%). Deze heterogeniteit zou mogelijk veroorzaakt
kunnen worden door verschillende definities van genezing, verschillen in behandeling
(bijvoorbeeld voorschrijven van zitbaden, vezelrijk voedsel en/of laxantia) of verschillen
in de duur van de follow-up. Er zijn echter onvoldoende gegevens beschikbaar om voor
al deze variabelen een sensitiviteitsanalyse uit te voeren.
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Figuur 9.1 Forest plot uitkomstmaat persisteren van fissuur
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Incontinentie
De uitkomstmaat incontinentie werd niet gerapporteerd.
Bijwerkingen
De uitkomstmaat hoofdpijn werd in zeven studies (425 patiënten) gerapporteerd (Figuur
9.2). In totaal hadden 132 patiënten hoofdpijnklachten ten gevolge van behandeling met
GTN, in vergelijking met 22 patiënten die werden behandeld met een calciumantagonist.
De gepoolde resultaten tonen een statistisch significant hoger risico op hoofdpijn bij
GTN in vergelijking met een calciumantagonist (RR 5,70 [2,12-15,29], I2=75%). Ook hier
is sprake van heterogeniteit. Omdat er sprake is van een aantal kleine studies (wat de
kans op heterogeniteit verhoogd) is besloten om de resultaten toch te poolen.

15
Figuur 9.2 Forest plot uitkomstmaat hoofdpijn
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Een neveneffect die in de studie van Sanei werd beschreven is pruritus (2 vs. 0; Sanei,
2009). In de studie van Ala werden obstipatie (2 vs. 12) en pruritus (3 vs. 10)
gerapporteerd (Ala, 2012).
Patiënttevredenheid
De uitkomstmaat patiënttevredenheid werd in geen van de studies gerapporteerd.

25
De bewijskracht voor de uitkomstmaten falen van therapie en nadelige effecten
(hoofdpijn) werd met een niveau verlaagd gezien onverklaarde heterogeniteit
(inconsistentie).
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Conclusies

Matig
GRADE

De kans op een falen van therapie lijkt gelijk na behandeling met lokale
nitraten en lokale calciumantagonisten (nifedipine en DTZ).
Bronnen (Nelson, 2012; Sanei, 2009; Ala, 2012)

Matig
GRADE

Hoofdpijn komt mogelijk vaker voor bij behandeling met GTN dan bij een
lokale calciumantagonist.
Bronnen (Nelson, 2012; Sanei, 2009; Ala, 2012)
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Lokaal nitraat versus botuline toxine
In de review van Nelson (2012) worden zes studies geïncludeerd waarin de behandeling
met vasodilatoren (GTN of isosorbidedinitraat (ISDN)) worden vergeleken met botuline
toxine behandeling voor patiënten met chronische fissuren (Brisinda, 1999; Gecim,
2001, deNardi, 2006; Uluutku 2001; Festen, 2009; Brisinda, 2007). Er werden geen
aanvullende studies gevonden (verschenen na januari 2010).
In de meeste van deze studies wordt GTN 0,2% vergeleken met 20 EH botuline toxine. In
de studie van Festen (2009) kregen patiënten botuline toxine 20 EH met placebo crème,
in vergelijking met een placebo injectie in combinatie met ISDN 1% crème zes keer per
dag voor twee maanden. In de studie van Brisinda uit 2007 kregen patiënten botuline
toxine (30 EH Botox of Dysport 90 EH) of GTN 0,2%. In de studie van Uluutku (2001)
waren drie groepen: nifedipine 20mg, GTN 0,2% en botuline toxine 25 EH, alleen de
resultaten van GTN versus botuline toxine worden hier beschreven.
Falen van therapie
Er zijn zes studies die de uitkomstmaat falen van therapie rapporteren (n=334). In totaal
faalde de behandeling in 44 (26,5%) van de patiënten na botuline toxine versus 63
(37,5%) patiënten na nitraat. De gepoolde resultaten van de studies tonen geen
significante verschillen in het aantal persisterende fissuren na botuline toxine en lokaal
nitraat (RR [95%CI]: 0,69 [0,35-1,35]) (Figuur 9.3 falen van therapie na lokaal nitraat
versus botuline toxine). De resultaten van de studies verschillen en de heterogeniteit is
erg hoog (I2=74%). In de review wordt hiertoe een sensitiviteitsanalyse gedaan waarbij
de afwijkende studie (Brisinda, 2007) wordt geëxcludeerd in verband met een response
rate van minder dan 90%. De resultaten van de sensitiviteitsanalyse tonen vergelijkbare
resultaten en heterogeniteit blijft bestaan.
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Figuur 9.3 Falen van therapie na lokaal nitraat versus botuline toxine
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Incontinentie
Er werd in de review een studie beschreven die incontinentie na de behandeling
beschrijft (Brisinda, 1999). In totaal ondergingen 50 patiënten behandeling met botuline
toxine en werden 50 patiënten behandeld met lokaal nitraat. De follow-up duur van de
studie was twee maanden, het gaat hier dus om incontinentie op de korte termijn. Na
behandeling met botuline toxine hadden drie patiënten (6%) milde
incontinentieklachten, na lokaal nitraat werd geen incontinentie gerapporteerd. Dit
verschil was niet statistisch significant (RR [95%CI] 7,00 [0,37-132,10]).
Bijwerkingen
In de review zijn vijf studies opgenomen die de uitkomstmaat hoofdpijn beschrijven.
Andere neveneffecten worden niet beschreven. In totaal ondergingen 138 patiënten
behandeling met botuline toxine en 146 patiënten behandeling met lokaal nitraat. De
gepoolde resultaten van de studies tonen een lagere kans op hoofdpijn botuline toxine
in vergelijking met lokaal nitraat (fixed effect, RR: 0,28 [0,14, 0,54], I2=73%) (Figuur 9.4
hoofdpijn na botuline toxine versus lokaal nitraat). Ook hier is sprake van heterogeniteit
(I2=73%). Deze heterogeniteit wordt geheel verklaard door de studie van Festen
(wanneer deze wordt geëxludeerd is er geen sprake meer van heterogeniteit). Ook de
auteurs van dit onderzoek geven aan dat het aantal patiënten met hoofdpijn na botuline
toxine onverwacht hoog is. Er waren op methodologische gronden echter geen redenen
om deze studie te excluderen.

25
Figuur 9.4 Hoofdpijn na botuline toxine versus lokaal nitraat
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Patiënttevredenheid
Patiënttevredenheid werd in geen van de studies gerapporteerd.

5

In de Cochrane review wordt geen inschatting gemaakt van de bewijskracht per
uitkomstmaat. De bewijskracht voor de uitkomstmaten falen van therapie en
bijwerkingen is met twee niveaus verlaagd naar laag, gezien het beperkte aantal
patiënten (imprecisie) en onverklaarde heterogeniteit van de gepoolde resultaten. De
bewijskracht voor de uitkomstmaat incontinentie is met twee niveaus verlaagd gezien
ernstige imprecisie (slechts drie gevallen).

10
Conclusies

Laag
GRADE

Falen van de behandeling komt mogelijk vaker voor na behandeling met
lokaal nitraat dan na LIS.
Bronnen (Nelson, 2010; Arslan, 2013)

Laag
GRADE

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

Laag
GRADE

Patiënten hebben mogelijk minder vaak hoofdpijn na botuline toxine dan
na behandeling met lokaal nitraat.
Bronnen (Nelson, 2010)
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Calciumantagonist versus placebo
In de Cochran review is en studie opgenomen waarin diltiazem wordt vergeleken met
geen behandeling (Shrivastava, 2007). In deze drie-armige studie (waarvan twee armen
hier beschreven) kregen 30 patiënten een behandeling met diltiazem (2% voor 6 weken),
en 30 patiënten kregen geen behandeling. De follow-up duur was 3 maanden.
Falen van therapie
Het aantal mensen na behandeling persisterende/recidiverende klachten heeft was 10
(33,3%) na diltiazem en 25 (83.3%) na geen behandeling. Dit verschil is statistisch
significant verschillend (1 studie, 60 patiënten, random effects model RR (0.40 [0.24,
0.68]).
Overige uitkomstmaten
De overige uitkomstmaten werden in de review van Nelson niet gerapporteerd.
De bewijskracht vvoor deze uitkomstmaat is met drie niveaus verlaagd naar zeer laag
gezien methodologische beperkingen (onduidelijke randomisatieprocedure, geen
blindering, korte follow-up), en het beperkte aantal patiënten (imprecisie).
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Laag
GRADE

Het aantal patiënten waarvoor therapie gefaald heeft lijkt lager na
diltiazem dan na geen behandeling.
Bronnen (Nelson, 2012)
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Calciumantagonisten versus botuline toxine
In de Cochrane review is een studie opgenomen waarin botuline toxine wordt
vergeleken met calciumantagonisten (Uluutku, 2001). Er werd een additionele studie
gevonden (Samim, 2012). In de drie-armige studie van Uluutku (waarvan twee armen
hier beschreven) kregen 25 patiënten een behandeling met 25 EH botuline toxine en 25
patiënten nifedipine 20 mg per os voor vijf dagen. De follow-up in deze studie bedroeg
30 dagen. In de studie van Samim werden 134 patiënten met chronische fissuren
gerandomiseerd voor 2% diltiazem crème tweemaal daags voor drie maanden (n=74),
plus een placebo injectie of 0,2ml botuline toxine injectie (20 EH) met placebocrème
(n=60). Wanneer patiënten persisterende pijn hadden na drie maanden kregen zij
aanvullende behandeling aangeboden (diltiazem, ISDN of LIS). Patiënten werden
minimaal een jaar gevolgd.
Falen van therapie
De studie van Uluutku (2001) had een follow-upduur van een maand. Ook in de studie
van Samim werd het aantal patiënten waarbij de behandeling faalt na vier weken
gerapporteerd. De gepoolde resultaten van deze twee studies tonen aan dat het aantal
mensen dat vier weken na behandeling persisterende/recidiverende klachten heeft 74
(74,7%) na botuline toxine en 49 (57,6%) na calciumantagonisten is. Dit verschil is niet
statistisch significant verschillend (twee studies, 184 patiënten, random effects model
RR 1,48 [0,67, 3,26], I2=63%). In de studie van Samim (2012)werd ook het aantal
patiënten waarbij therapie succesvol was na drie maanden gerapporteerd. Na drie
maanden was botuline toxine succesvol bij 26 (43%) patiënten, in vergelijking met 32
patiënten (43%) na diltiazem (p=0.992).

Incontinentie
In de Cochrane review werd incontinentie niet beschreven. In de studie van Samim werd
incontinentie na vier, acht, en twaalf weken gerapporteerd. Na Diltiazem en botuline
toxine hadden acht vs. zeven, zes vs. drie en zes vs. drie patiënten last van milde
incontinentie. Deze verschillen waren op geen van de momenten statistisch significant
verschillend.
Bijwerkingen
In de Cochrane review werden de bijwerkingen en nadelige effecten niet beschreven. In
de studie van Samim werd het aantal patiënten met anale jeuk ten gevolge van de
behandeling beschreven. Na Diltiazem hadden 11 (14,9%) patiënten klachten van jeuk,
in vergelijking met één (1.7%) patiënt na botuline toxine behandeling (RR 8,92 [1,18,
67,14], p=0,012).
Patiënttevredenheid
De uitkomstmaat patiënttevredenheid werd in geen van de studies gerapporteerd.
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5

De bewijskracht voor de uitkomstmaat falen van behandeling is met twee niveaus
verlaagd naar laag, gezien het kleine aantal patiënten dat bestudeerd werd (imprecisie).
De bewijskracht voor de uitkomstmaten incontinentie en bijwerkingen zijn met drie
niveaus verlaagd gezien het geringe aantal patiënten en events (imprecisie) en
beperkingen in studieopzet (hoge loss to follow-up).

Conclusies

Laag
GRADE

Na vier weken en drie maanden lijkt het aantal patiënten waarvoor
therapie gefaald heeft gelijk voor behandeling met calciumantagonisten
en botuline toxine.
Bronnen (Nelson, 2012; Samim, 2012)

10
Zeer laag
GRADE

Het is mogelijk dat jeukklachten vaker voorkomen na behandeling met
calciumantagonisten dan bij behandeling met botuline toxine.
Bronnen (Samim, 2012)

Zeer laag
GRADE

Het is mogelijk dat de kans op milde incontinentie gelijk is bij behandeling
met calciumantagonisten en botuline toxine.
Bronnen (Samim, 2012)
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Conservatieve versus chirurgische behandeling
Lokaal nitraat versus (partiële) laterale interne sfincterotomie (LIS)
In de review van Nelson worden zeven studies geïncludeerd waarin de behandeling met
lokaal nitraat (glyceryltrinitraat (GTN) of isosorbidedinitraat (ISDN)) wordt vergeleken
met LIS voor patiënten met chronische fissuren (Evans, 2012; Libertiny, 2002; Oettle,
1997; Richard, 2000; Mishra, 2005; Parellada, 2004; Siddique, 2008). Er werd één
aanvullende studie gevonden (Arslan, 2013).
In de meeste studies bestond de lokale behandeling uit GTN 0,2%. In de studie van
Richard ontvingen patiënten GTN 0,25% tot 0,5% (reden variatie werd niet beschreven).
In de studie van Parellada kregen patiënten ISDN 0,2%. De follow-up periode varieerde
van zes weken tot twee jaar. In de studie van Arslan ondergingen patiënten met
chronische fissuren (klachten langer dan twee maanden), die niet reageerden op een
conservatieve behandeling met laxantia, vezelrijk dieet en warme zitbaden voor drie
weken, behandeling met ISDN (n=122) of direct een LIS (n=125). De ISDN behandeling
bestond uit het advies om driemaal daags een warm bad (10 minuten) te nemen en
daarna 0,25% ISDN aan te brengen op de perianale huid. Patiënten die vier weken na het
starten van de behandeling symptoomvrij waren werden geadviseerd om behandeling
nog vier weken te continueren. Patiënten die na vier weken niet volledig genezen waren
kregen een hogere dosis ISDN van 0,5%. Wanneer er na acht weken persisterende
klachten waren werd in overleg met de patiënt een partiële LIS uitgevoerd. In de
controlegroep ondergingen patiënten direct een LIS onder lokale anesthesie. Patiënten
werden 12 maanden gevolgd. Er waren echter 17 patiënten in de ISDN groep en acht
patiënten in de LIS groep die zich niet hielden aan het protocol. Tevens trokken 15
patiënten in de LIS groep hun toestemming voor deelname aan het onderzoek terug. De
uiteindelijke analyse die in de studie wordt beschreven bedraagt daardoor 105
patiënten in de ISDN groep en 102 in de LIS groep. Voor de meta-analyse worden echter
de originele aantallen patiënten gebruikt (dit geeft mogelijk een onderschatting van het
effect).
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Falen van therapie
In de review wordt het persisteren of recidiveren van fissuren beschreven. Alle zeven
studies (407 patiënten) en de studie van Arslan rapporteerden deze uitkomstmaat. De
gepoolde resultaten tonen een verhoogde kans op falen van therapie na lokaal nitraat in
vergelijking met LIS (RR 2,59 [1,52, 4,43], I2=53%, p=0,04) (Figuur 9.5).
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Figuur 9.5 falen van therapie na lokaal nitraat versus LIS
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Incontinentie
In de review wordt milde incontinentie beschreven. In de studie van Richard (n=90)
werd de Wexner-score gerapporteerd, in de Cochrane van Nelson (2012) wordt het
aantal patiënten in deze studie dat last heeft van incontinentie berekend op basis van
het aantal patiënten dat een Wexner-score van hoger dan nul had. De werkgroep is van
mening dat deze berekening geen juiste weergave geeft van het aantal patiënten dat
daadwerkelijk klachten van (milde) incontinentie heeft. Aangezien de individuele data
niet voorhanden is, wordt de de studie van Richard in de analyse geexcludeerd. In totaal
hadden 0 van de 281 patiënten (0%) na lokaal nitraat en 18 van de 283 (6,4%) na LIS
klachten van incontinentie. De gepoolde resultaten van zeven studies (564 patiënten)
tonen een minder grote kans op milde incontinentie (flatus en soiling) bij het gebruik
van lokaal nitraat in vergelijking met LIS (RR (95%CI): 0,15 (0,05-0,52)). Fecale
incontinentie werd niet gerapporteerd.
Figuur 9.6 Incontinentie na gebruik van lokaal nitraat vs. LIS
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Bijwerkingen
In de review wordt het optreden van hoofdpijn gerapporteerd als bijwerking. De
gepoolde resultaten van zeven studies en de studie van Arslan (581 patiënten) tonen
een fors verhoogd risico op hoofdpijn bij gebruik van lokaal nitraat in vergelijking met LIS
(RR (95%CI): 18,8 [6,12, 35,78]).
Patiënttevredenheid
De uitkomstmaat patiënttevredenheid werd in de Cochrane review niet beschreven.
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In de Cochrane review wordt geen inschatting gemaakt van de bewijskracht per
uitkomstmaat. De bewijskracht voor de uitkomstmaten falen van therapie, incontinentie
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en bijwerkingen zijn met een niveau verlaagd gezien het geringe aantal patiënten
(imprecisie). Tevens wordt niet duidelijk per studie vermeld op welk moment de
uitkomstmaten werden gemeten.
5
Conclusies

Matig
GRADE

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

Matig
GRADE

Fecale incontinentie werd niet gerapporteerd.
Bronnen (Nelson, 2010; Arslan, 2013)

Matig
GRADE

Hoofdpijn komt waarschijnlijk vaker voor bij het gebruik van lokale
behandeling met nitraat bevattende cremes dan na LIS.
Bronnen (Nelson, 2010; Arslan, 2013)
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Calciumantagonisten versus LIS
In de Cochrane review werden twee studies geïncludeerd waarin calciumantagonisten
werden vergeleken met LIS (Ho, 2005; Katsinelos, 2006). Tevens werden twee studies
gevonden die na het uitkomen van deze Cochrane review zijn verschenen (Arslan, 2013;
Suvarna, 2012). In de studie van Ho (2005) werden patiënten gerandomiseerd voor 20
mg orale nifidepine gedurende zes weken of behandeling met LIS. De follow-up bedroeg
vier maanden. Er was echter een groot aantal patiënten dat stopte in verband met
bijwerkingen en blijvende anale pijn. Dit kan een risico op bias geven. In de studie van
Katsinelos werden patiënten gerandomiseerd voor lokale nifedipine 0,5% gedurende
acht weken of LIS. De follow-up van deze studie bedroeg slechts acht weken.
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In de studie van Suverna werden 200 patiënten gerandomiseerd voor 2% diltiazem gel
tweemaal daags voor zes weken (n=100) of LIS onder spinale of algehele anesthesie
(n=100). In beide groepen werd een vezelrijk dieet en warme zitbaden aanbevolen.
Patiënten werden minimaal één jaar gevolgd.
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Falen van therapie
In de Cochrane werden het aantal patiënten dat een persisterende fissuur had zes tot
twaalf weken na de ingreep beschreven. De studie van Suvarna (2012) werd aan de
meta-analyse toegevoegd. In totaal ondergingen 176 patiënten behandeling met een
calciumantagonist en 224 patiënten LIS. Na behandeling met een calciumantagonist
hadden 77 patiënten (43,8%) van de patiënten een persisterende fissuur, in vergelijking
met 11 patiënten (4,9%) na een LIS. De gepoolde resultaten tonen een hogere kans op
persisterende fissuur na behandeling met een calciumantagonist dan na een LIS (drie
studies, 400 patiënten, RR 9,31 [3,37, 5839], I2=54%).
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Er is sprake van heterogeniteit tussen de drie de studies (weinig overlappende
betrouwbaarheidsintervallen). De studie van Ho veroorzaakt een deel van de
heterogeniteit. In deze studie kregen patiënten orale nifedepine, in tegensteling met
lokale toediening in de overige studies. Dit zou een reden kunnen zijn voor klinische
heterogeniteit. De Cochrane auteurs uiten zorg over de kwaliteit van de studie van
Katsinelos, in verband met de ongebruikelijk hoge genezingspercentages. Echter ook
tussen de andere studies is sprake van heterogeniteit. Dit heeft mogelijk te maken met
verschillen in dieetadviezen, dosering van de behandeling of uitvoer van de LIS te
maken. Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om voor deze factoren een
sensitiviteitsanalyse uit te voeren.
Figuur 9.7 Falen van therapie na lokaal calciumantagonist versus LIS
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Incontinentie
Incontinentie werd in twee studies beschreven. Incontinentie kwam bij geen van
patiënten behandeling met een calciumantagonist voor, in vergelijking met 13 patiënten
(9,8%) na een LIS. De gepoolde resultaten van de drie studies tonen een significant
lagere kans op incontinentie na behandeling met een calciumantagonist in vergelijking
met een LIS (twee studies, 264 patiënten, RR 0,08 [0,01, 0,57], I2=0%).
Figuur 9.8 Incontinentie na gebruik van lokaal calciumantagonist vs. LIS
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Bijwerkingen
De door de werkgroep relevant geachte bijwerkingen werden niet gerapporteerd.
De bewijskracht voor de uitkomstmaat falen van therapie is met twee niveaus verlaagd
naar laag, gezien onverklaarde heterogeniteit en beperkingen in de onderzoeksopzet
(hoge percentage loss to follow-up, andere methodologische beperkingen). De
bewijskracht voor de uitkomstmaten incontinentie en hoofdpijn is met een niveau
verlaagd naar matig gezien het geringe aantal patiënten en events (imprecisie).
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Conclusies

Laag
GRADE

Het risico op een persisterende fissuur is mogelijk hoger na behandeling
met een calciumantagonist dan na LIS.
Bronnen (Nelson, 2012; Suvarna, 2012)

Matig
GRADE

Het risico op incontinentie is waarschijnlijk lager na behandeling met een
calciumantagonist dan na LIS.
Bronnen (Nelson, 2012; Suvarna, 2012)
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Botuline toxine versus LIS
In de Cochrane review werden vijf studies opgenomen waarin de resultaten van botuline
toxine behandeling werden vergeleken met LIS (Mentes, 2001; Arroyo, 2005; Iswariah,
2005; Suknaic, 2008; Nasr, 2010). Patiënten in de botuline toxine-groep kregen 10EH
(Suknaic), 20EH (Nasr), 25EH (Arroyo) of 0,3EH/kg (Mentes) botuline toxine toegediend.
De follow-up duur van deze studies bedroeg 4,5 maand (Nasr), zes maanden (Mentes;
Suknaic) of drie jaar (Arroyo). In additie op de Cochrane review werd een studie
gevonden die gepubliceerd werd na de zoekdatum, deze werd aan de meta-analyse
toegevoegd (Valizadeh, 2012). In deze laatste studie werden patiënten gerandomiseerd
voor LIS behandeling onder spinale anesthesie (n=25) of botuline toxine 25EH aan elke
zijde van de fissuur (n=25). Patiënten werden 12 maanden gevolgd. In totaal
ondergingen 202 patiënten met chronische anale fissuren een LIS en 213 patiënten
botuline toxine behandeling.
Falen van therapie
In de Cochrane rapporteerden alle vijf de geïncludeerde studies de genezing van de
fissuur. In de meta-analyse wordt “niet genezen” beschreven. Onder het niet genezen
van een fissuur wordt zowel het niet genezen als het op korte termijn recidiveren van de
fissuur verstaan. In de studie van Valizadeh wordt genezen gedefiniëerd als complete reepithelialisatie van de fissuur en de afwezigheid van symptomen.

25
De gepoolde resultaten tonen dat patiënten na botuline toxine een significant grotere
kans hebben op niet genezen van de fissuur dan patiënten na een LIS (zes studies, 415
patiënten, RR 3,78 [2,49, 5,74], I2=0% p=0,53).
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Incontinentie
Vier studies in de Cochrane review en één meer recente studie rapporteren
incontinentie (flatus en soiling) na de ingreep (Mentes, 2012; Arroyo, 2005; Suknaic,
2008; Nasr, 2010; Valizadeh, 2012). In totaal kwam incontinentie bij 26 patiënten
(14,4%) na LIS en drie patiënten (1,5%) na botuline toxine voor. De gepoolde resultaten
laten een statistisch significant lagere kans op incontinentie na botuline toxine zien (vijf
studies, 371 patiënten, random effects model, RR 0,20 [0,08, 0,49], I 2=0%).
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Figuur 9.9 Incontinentie na botuline toxine versus LIS
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Bijwerkingen
In de Cochrane review worden het aantal bijwerkingen niet gerapporteerd. Dit heeft er
waarschijnlijk mee te maken dat de aard van de complicaties verschillend is en tussen de
studies varieert welke complicaties worden gerapporteerd. De resultaten kunnen
daarom niet gepoold worden. In de studie van Valizadeh werden één week na LIS de
volgende complicaties gemeld: hematoom (4%), bloedingen (zelf limiterend) (8%). Er
waren geen patiënten met abcesvorming, urineretentie of hemorroïdale trombose. Na
botuline toxine werden geen complicaties gemeld.
Patiënttevredenheid
De patiënttevredenheid werd in geen van de studies gerapporteerd.
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De bewijskracht voor de uitkomstmaten falen van de therapie, incontinentie en recidief
werden met een niveau verlaagd naar matig, gezien het om relatief zeldzame
gebeurtenissen gaat en het totaal aantal gebeurtenissen laag was (imprecisie). De
bewijskracht voor de uitkomstmaat bijwerkingen is met twee niveaus verlaagd naar laag,
gezien het geringe aantal events (imprecisie) en inconsistente definities en rapportage
van bijwerkingen (indirectheid).

Conclusies

Matig
GRADE

De kans op een het persisteren/recidiveren van een fissuur is
waarschijnlijk groter na behandeling met botuline toxine dan na LIS.
Bronnen (Nelson, 2012; Valizadeh, 2012)

25
Matig
GRADE

De kans op milde incontinentie is waarschijnlijk lager na botuline toxine
dan na LIS.
Bronnen (Nelson, 2012; Valizadeh, 2012)

Laag
GRADE

Het is onduidelijk of de kans op complicaties na botuline toxine en LIS
verschillend is.
Bronnen (Valizadeh, 2012)
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Overwegingen conservatieve therapie
Op grond van de huidige literatuur ten aanzien van de conservatieve behandeling van
fissura ani is het niet goed mogelijk een eenduidig advies te geven. Wel komen wij tot
een aanbeveling, op grond van interpretatie van de diverse studies. De beschikbare data
uit verschillende studies die de conservatieve behandeling van anale fissuren
bestuderen zijn zeer heterogeen met een grote variatie in ratio’s van genezing voor
dezelfde behandelmodaliteit en ook een grote overlap tussen de genezingskans na
verschillende behandelingen. Deze heterogeniteit zou veroorzaakt kunnen worden door
de inclusie van acute fissuren, inclusie van patiënten die reeds andere behandelingen
hebben ondergaan en daardoor een hoger risico hebben op niet-genezende fissuren en
de verschillen tussen de studies in het bepalen van het eindpunt (genezing). Verder
werd in veel studies additionele behandeling bij de onderzochte behandelmethode
toegestaan, waardoor de vergelijking tussen studies erg lastig is. De resultaten op de
langere termijn zijn incompleet door slechte follow-up en doordat patiënten tijdens
follow-up zoeken naar andere een behandeling.

Gezien de afwezigheid van risico op blijvende incontinentie, verdient starten met een
conservatieve behandeling bij de chronische fissura ani de voorkeur. Hierbij is opvallend
dat de bijwerkingen van lokaal nitraat vaker voorkomen, met name hoofdpijn tot wel
30% bij de behandelde patiënten, met daardoor een lagere therapietrouw. Derhalve
verdient in onze optiek Diltiazem, tweemaal daags in een dosering van 2% als gel, de
voorkeur bij de primaire behandeling. Bij ongeveer 45-70% van de patiënten zal deze
behandeling leiden tot verdwijnen van de fissuur. Indien een patiënt verwezen wordt na
eerdere behandeling met lokaal nitraat, kan overwogen worden te switchen naar
Diltiazem 2%.
Indien de lokale medicamenteuze behandeling faalt, zijn reële opties; botuline toxine,
fissurectomie wel of niet gecombineerd met botulinetoxine of laterale interne
sfincterotomie. Mede gezien het feit dat botuline toxine een reversibel effect heeft op
het sfincterapparaat en derhalve geen risico op blijvende incontinentie, is dit zeer goed
verdedigbaar. In de studie van Berkel, (2014) concluderen de auteurs zelfs dat het
voordeel van botuline toxine op de kans van genezing van de fissuur opweegt tegen de
kans op tijdelijke incontinentie en voeren zij aan dat botuline toxine mogelijke ook een
plaats als eerste lijns behandeling heeft. Een totale hoeveelheid van 20 tot 25 EH
botulinetoxinewordt links en rechts van de fissuur (eventueel anterolateraal) in de
intersfincterische groeve geïnjecteerd (Maria 2000), De behandeling met botulinetoxine
kan na 8 tot 12 weken herhaald.
In de studie van Samim werden de kosten van de behandeling met Diltiazem 2% en
botuline toxine met elkaar vergeleken. De kosten per patiënt van de behandeling met
Diltiazem waren €63,85, in vergelijking met €73,89 voor behandeling met botuline
toxine. In deze vergelijking worden alleen de directe kosten van de behandeling
meegenomen (en bijvoorbeeld niet de kosten van additionele behandeling die nodig
was voor patiënten die niet genazen na de eerste behandeling).
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De aanbevelingen bij deze uitgangsvraag zijn gezamenlijk met de aanbevelingen bij de
uitgangsvraag over chiurgische behandeling van fissura ani in die module samengevat.
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Duur en dosering van de diverse conservatieve behandelingen
Dosering en duur van de behandeling met lokaal nitraat
In de Cochrane review worden vier studies beschreven, die gekeken hebben naar de
dosering en het effect op genezing van de fissuur (Scholefield 2003; Bailey 2002;
Carapeti, 1999; Gagliardi 2010). Op grond van deze studies lijkt 0,2% GTN even
werkzaam als 0,4%. Ook lijkt dosis-escalatie niet zinvol en is een behandelingsduur van
zes weken voldoende.
Calciumantagonisten lokaal versus oraal
In een kleine gerandomiseerde studie van Jonas, (2001) is bij 50 patiënten gekeken naar
de effecten op genezing tussen patiënten die gedurende acht weken 60 mg Diltiazem
tweemaal daags namen versus tweemaal daags Diltiazem 2% lokaal aanbrengen. Van de
patiënten die oraal waren behandeld was 38% na acht weken genezen versus 65% na
lokale behandeling. Tevens waren er ook significant meer patiënten uit de oralegroep
met hoofdpijnklachten.
Er zijn geen studies die hebben onderzocht wat de optimum dosering en/of duur is van
calciumantagonisten lokaal.
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Calciumantagonist na eerdere GTN behandeling
Er is één prospectieve studie waarin is onderzocht of omzetten van ISDN lokaal en falen
van therapie naar lokale calciumantagonisten zinvol is. Hierbij bleek omzetten van ISDN
in Diltiazem 2% tweemaal daags gedurende acht weken 70% van de patiënten na acht
weken klachtenvrij (22/46 genezen (48%); 10/46 (22%) niet genezen maar wel
klachtenvrij). Hoofdpijn werd niet gerapporteerd bij het gebruik van Diltiazem (Griffin,
2002).
Dosering en lokatie van botuline injecties
Op grond van de huidige literatuur kan niet duidelijk gesteld worden wat de optimale
dosering of lokatie van injectie is. De meeste studies hebben 20 tot 25 EH botuline
toxine gebruikt. In een kleine prospectieve in vivo studie (n=50) van Maria, (2000)
worden aanwijzingen gevonden dat het contralateraal plaatsten van twee injecties met
botuline toxine een betere genezing geeft (net rechts en links anterieur bij posterieure
chronische fissura ani). Als pathofysiologisch mechanisme voeren de auteurs fibrose en
ischemie met als gevolg destructie van zenuwuiteinden en modificatie van receptoren
ter plaatste van de fissuur aan (Maria).
Botuline toxine of ISDN als 1e lijns therapie
In de studie van Berkel wordt gerandomiseerd gekeken naar het effect op herstel en
bijwerkingen bij patiënten met een chronische fissura ani die of als eerste lijns therapie
worden behandeld met ISDN 1% viermaal daags (n=33) versus botuline toxine A (60EH
Dysport; n=27) als eerste-lijnstherapie. Na negen weken blijkt 33% van de ISDN groep
genezen terwijl dat 67% van de Dysport groep betreft (p=0.010). Na één jaar follow-up is
er een niet-significant verschil voor het aantal recidieven tussen beide groepen (50% vs.
28%; p=0.286). Ruim 45% van de patiënten die werden behandeld met ISDN gaven aan
hoofdpijn te hebben, waarbij bijna 19% (5/27) van de patiënten na Dysport enige mate
van tijdelijke incontinentie aangaf (vier soiling; één voor faeces). Gezien het
aanvankelijke beter herstel concluderen de auteurs dat Dysport superieur is als eerstelijnstherapie.
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9.3 Chirurgische behandeling chronische fissura ani
Uitgangsvraag
Wat is de beste chirurgische behandeling voor chronische fissura ani?
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Inleiding
Tot op heden wordt in de literatuur de (partiële) laterale interne sfincterotomie (LIS)
aangevoerd als ‘gouden standaard’ met genoemde genezingspercentages van 90 tot
100%, maar ten koste van een risico op ‘soiling’ of incontinentie van flatus (Nelson,
2012; Magdy). Ondanks dat in recente literatuur incontinentie niet meer wordt
beschreven en incontinentie voor vocht en flatus tijdelijk lijkt, wordt geadviseerd een LIS
te bewaren voor therapie resistente fissuren (Nelson 2012; Magdy). Andere chirurgische
behandelingen als fissurectomie en anoplastiek berusten het excideren en aviveren van
de fissuur met een vermeend minder grote kans op postoperatieve incontinentie
(Nelson, 2011).
Operatieve interventies zijn onderhevig aan verschillen in techniek en uitvoering van de
chirurg, anesthesie en patiëntkarakteristieken. Recente studies hebben gekeken naar
verschillende chirurgische technieken en het effect daarvan op genezing en op
incontinentie. Deze richtlijn zal ingaan op de effectiviteit (kans op herstel of recidief) van
en de daadwerkelijke risico’s op incontinentie (en andere bijwerkingen) van de
verschillende chirurgische interventies of modulatie daarvan.

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

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

Samenvatting literatuur
Open vs. gesloten partiele laterale interne sfincterotomie
In de Cochrane van Nelson, 2011 werden vijf gerandomiseerde studies geïncludeerd
waarin de conventionele open partiële laterale interne sfincterotomie volgen Parks
(Mazier, 1972) wordt vergeleken met gesloten (subcutane) partiële laterale interne
sfincterotomie (Boulos, 1984; Kortbeek 1992; Arroyo, 2004; Wiley, 2004; Filingeri, 2005).
In de studie van Boulos, werden patiënten met chronische anale fissuren
gerandomiseerd voor open (n=14) versus subcutane (n=14) partiële laterale interne
sphincterotomie. In de studie van Kortbeek werden patiënten gerandomiseerd voor
open (n=54) of gesloten (n=58) partiële laterale interne sfincterotomie. In de studie van
Arroyo werden respectievelijk 40 en 40 patiënten gerandomiseerd voor open of
gesloten LIS onder lokale anesthesie. In deze studie werd incontinentie gemeten aan de
hand van de Wexner-score. De studie van Wiley randomiseert 41 patiënten voor open
en 28 patiënten voor gesloten sfincterotomie. Tot slot werden in de studie van Filingeri
patiënten gerandomiseerd voor open (n=20) versus gesloten met gebruik van
diathermie (n=20) interne sfincterotomie. In totaal werden 299 patiënten geïncludeerd.
In de studies van Wiley en Kortbeek worden naast de uitkomsten recidief en
incontinentie ook pijnscores en complicaties gerapporteerd. Deze data wordt ook in
deze literatuuranalyse opgenomen.
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Gesloten subcutane partiële sfincterotomie werd verricht met behulp van diathermie.
Door introductie van het Park’s speculum in het anale kanaal verkreeg men zicht op het
linker laterale kwadrant. Een oplossing van 1:150.000 EH adrenaline in fysiologisch zout
faciliteerde de dissectie en zorgde voor minder bloedverlies. Een één cm lange incisie
werd gemaakt langs de linker laterale sfincter marge om zicht op de interne sfincter te
verkrijgen. Een spreider werd daarna geïntroduceerd tussen de anale mucosa en interne
sfincter waardoor er zicht is op het onderste twee-derde deel van de sfincter. Op dat
niveau werd één-derde deel van de interne sfincter in de lengte diathermisch
doorgenomen. De fissuur zelf werd met rust gelaten. De huidincisie werd open gelaten.
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Falen van therapie
In totaal hadden tien patiënten (6%) na open en tien patiënten (6%) na gesloten
sfincterotomie een persisterende fissuur. De gepoolde resultaten laten geen significant
verschil zien in kans van slagen van de behandeling na één van beide behandelingen (RR
0,98 [0,42, 2,33], p=0,82, I2=0,0). Er werd niet gespecificeerd tussen persisteren danwel
recidiveren van de fissuur.
Incontinentie
Alle vijf de geïncludeerde studies rapporteren milde incontinentie (voor flatus). In totaal
werd incontinentie 15 keer (8,9%) gerapporteerd na een open LIS versus 17 (10,1%) keer
na gesloten LIS. De gepoolde resultaten laten geen significant verschil zien in het risico
op incontinentie voor flatus na open versus gesloten LIS (RR 0,88 [0,46, 1,69], p=0,94,
I2=0,0). De follow-up termijn wordt in de review niet duidelijk beschreven.
Complicaties
In de studies van Wiley en Kortbeek werd de uitkomstmaat complicaties gerapporteerd.
De follow-up termijn wordt in de review niet duidelijk beschreven. In de studie van
Wiley werden in totaal 79 patiënten geïncludeerd. Bij vier patiënten werden
complicaties gerapporteerd: in de open groep (n=3) werden twee patiënten
heropgenomen na ontslag in verband met pijn en ontwikkelde één patiënt anorectale
sepsis. In de gesloten groep (n=1) werd één patiënt heropgenomen in verband met pijn.
In de studie van Kortbeek, werden in de open groep bij vijf (8,6%) patiënten (bloeding
(n=3), urineretentie (n=1), gethromboseerd hemorrhoïd (n=1)) en in de gesloten groep
bij vier (7,4%) patiënten (bloeding (n=1), urineretentie (n=2), cellulitis (n=1))
complicaties gerapporteerd (p>0,05).
Patiënttevredenheid
De uitkomstmaat patiënttevredenheid werd niet gerapporteerd in de Cochrane review.
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De bewijskracht voor de uitkomstmaat kans op falen van de therapie is met één niveau
verlaagd gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (in de meeste studies werd
onvoldoende geblindeerd met risico op bias). De bewijskracht voor de uitkomstmaat
incontinentie is met twee niveaus verlaagd gezien beperkingen in de onderzoeksopzet
en heterogeniteit (beoordeling en definitie van incontinentie varieert tussen de studies).
De uitkomstmaat complicaties is met drie niveaus verlaagd gezien beperkingen in de
onderzoeksopzet en ernstige imprecisie (laag totaal aantal events).
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Conclusies

Hoog
GRADE

De kans op falen van de therapie van de fissuur is gelijk na open en
gesloten LIS.
Bronnen (Nelson, 2011)

Matig
GRADE

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

Laag
GRADE

-

Complicaties komen mogelijk even vaak voor na open en gesloten LIS.
Bronnen (Nelson, 2011)
Er werden geen studies gevonden waarin patiënttevredenheid na open en
gesloten LIS werd vergeleken.
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Unilaterale interne sfincterotomie (UIS) vs. bilaterale interne sfincterotomie (BIS)
In de Cochrane van Nelson, 2011 werd één gerandomiseerde studie geïncludeerd waarin
unilaterale (conventionele) interne sfincterotomie wordt vergeleken met bilaterale
interne sfincterotomie. In deze studie werden 219 patiënten met chronische anale
fissuren gerandomiseerd voor unilaterale interne sfincterotomie (n=110) of bilaterale
interne sfincterotomie (n=109).
Chirurgische interventies werden verricht onder lokale anesthesie. Sentinel piles en
ontstekingspoliepen (papilhypertrofie) werden standaard geëxcideerd. Unilaterale
sfincterotomie werd verricht links lateraal en bilaterale sfincterotomie links en rechts
lateraal vanuit steensnede. Een huidincisie van twee à drie mm werd gemaakt waarna
met een gebogen klem wat verder gedilateerd. Op geleide van de wijsvinger die intraanaal werd geplaatst, werd de interne sfincter naar buiten geduwd en gekliefd (geen
vermelding van lengte gekliefde traject). De huid werd open gelaten.
Falen van therapie
In totaal hadden 18 patiënten (16,4%) na UIS en drie patiënten (2,7%) na BIS een
persisterende, dan wel recidief, fissuur. In de Cochrane review werden patiënten die
niet beschikbaar waren voor follow-up (UIS: 5, BIS: 2) beschouwd als patiënten met een
persisterende, dan wel een gerecidiveerde fissuur. De kans op falen van de therapie in
deze studie was significant hoger na BIS dan na UIS (RR 5,95 [1,80, 19,61], p=0,003).
Incontinentie
Na UIS werd incontinentie voor flatus vier keer gerapporteerd (3,6%) in vergelijking met
twee gevallen na BIS (1,8%). Dit verschil was echter niet statistisch significant (RR 1,98
[0,37, 10,60], p=0,42).
Complicaties en patiënttevredenheid
De uitkomstmaten complicaties, patiënttevredenheid werden in deze studie niet
beschreven.
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De bewijskracht voor de uitkomstmaten falen van de therapie van de fissuur en
incontinentie zijn met twee niveaus verlaagd gezien beperkingen in de onderzoeksopzet
(het risico op bias door gebrek aan blindering was hoog) en het geringe aantal patiënten
(imprecisie).
5
Conclusies

Matig
GRADE

Het is waarschijnlijk dat de kans op falen van therapie hoger is na
unilaterale interne sfincterotomie dan na bilaterale interne
sfincterotomie.
Bronnen (Nelson, 2011)

Matig
GRADE

Milde incontinentie lijkt niet vaker voor te komen na bilaterale interne
sfincterotomie dan na unilaterale interne sfincterotomie.
Bronnen (Nelson, 2011)

-

De effecten op complicaties en patiënttevredenheid van unilaterale
versus bilaterale LIS zijn onbekend.
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Fissurectomie vs. LIS
In de Cochrane van Nelson, 2011 werden twee gerandomiseerde studies geïncludeerd
waarin fissurectomie wordt vergeleken met sfincterotomie (Wang, 2005; Mousavi,
2009). In de studie van Wang werden patiënten met chronische anale fissuren die niet
voldoende reageren op conservatieve behandeling gerandomiseerd voor sfincterotomie
(n=50) of fissurectomie (n=50) (Nelson, 2011). In de studie van Mousavi werden
patiënten met chronische anale fissuren gerandomiseerd voor fissurectomie (n=30) of
LIS (n=32). In totaal werden 162 patiënten geïncludeerd.
De studie van Wang is in het Chinees, data zijn door Nelson (2011) opgevraagd. Echter,
daardoor kunnen wij niet achterhalen hoe de fissurectomie is uitgevoerd. In de studie
van Mousavi is de fissurectomie uitgevoerd door één specifieke chirurg, onder algehele
of spinale anesthesie in jack-knife positie. Het hele fissuurcomplex inclusief het
littekenweefsel op het op het niveau van de interne sfincter tot in gezond weefsel werd
geëxcideerd. Er werd hierbij geen sfinterotomie verricht. Hierdoor is er een verse wond
ontstaan ter bevordering van het genezingsproces. Wonden werden open gelaten. Eén
dag postoperatief werden patiënten uit het ziekenhuis ontslagen met de instructie
warme zitbaden te nemen en vezels (laxantia) voor minimaal twee tot drie weken.
Follow-up duur was 18 tot 20 weken.
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Falen van therapie
In totaal hadden tien patiënten (12.5%) na fissurectomie en één patiënt (1,2%) na
sfincterotomie een persisterende danwel recidief fissuur. De gepoolde resultaten geven
een significant hogere kans op falen van de therapie na fissurectomie (RR 6,65 [95%CI
1,21-36,70, p=0,59; I2=0,0).
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Incontinentie
Eén studie rapporteert incontinentie als uitkomstmaat, met een totaal van 62
gerandomiseerde patiënten (Mousavi). Na fissurectomie (n=30) werd bij twee patiënten
incontinentie voor flatus gerapporteerd (6,6%) in vergelijking met géén gevallen na LIS
(n=32). Dit verschil was echter niet statistisch significant (RR 5,32 [95%CI 0,27, 106,54],
p=0,27).
Complicaties en patiënttevredenheid
De uitkomstmaten complicaties en patiënttevredenheid werden in de Cochrane review
van Nelson niet beschreven. Uit de studie van Wang konden hierover geen resultaten
worden opgezocht omdat dit artikel alleen in het Chinees beschikbaar is. In de studie
van Mousavi werd alleen gerapporteerd dat 28 (87,5%) patiënten na fissurectomie en 29
(96,6%) patiënten na een LIS tevreden waren met de ingreep.
De bewijskracht voor de uitkomstmaten falen van de therapie en incontinentie zijn met
twee niveaus verlaagd gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (in beide studies werd
de methode van randomisatie onvoldoende beschreven en was het risico op bias door
onvoldoende blindering hoog) en het geringe aantal patiënten (imprecisie). De
bewijskracht voor de uitkomstmaat patiënttevredenheid is met drie niveaus verlaagd
naar zeer laag gezien beperkingen in de studieopzet en het geringe aantal patiënten.

Conclusies

Matig
GRADE

Het is aannemelijk dat de kans op falen van de therapie hoger is na na
fissurectomie dan na LIS (RR 6,65 [95%CI 1,21-36,70]).
Bronnen (Nelson, 2011)

Matig
GRADE

Het is onduidelijk of de kans op incontinentie na fissurectomie hoger is
dan na sfincterotomie (RR 5,32 [95%CI 0,27, 106,54]).
Bronnen (Nelson, 2011)

25
Zeer laag
GRADE

Het is mogelijk dat patiënten na fissurectomie minder tevreden zijn met
de operatie dan na LIS (87,5% vs. 96,6%).
Bronnen (Nelson, 2011)
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Anoplastiek vs. LIS
Er werd een studie gevonden waarin conventionele LIS wordt vergeleken met V-Y
anoplastiek (Magdy, 2012). Tevens wordt in deze studie een aangepaste LIS in
combinatie met V-Y anoplasty onderzocht. Deze laatste interventie valt buiten deze
richtlijn, daarom worden alleen de resultaten van patiënten die een LIS of V-Y
anoplastiek ondergingen beschreven. In de studie worden patiënten met chronische
anale fissuren, met een hoger dan normale anale druk in rust gerandomiseerd voor LIS
(n=50) of V-Y anoplastiek (n=50).
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De V-Y anoplastiek werd verricht door een V-vormige incisie te maken vanaf de rand van
de fissuur tot circa vier cm vanaf de anus, uit het midden. De V-vormige huidflap
inclusief subcutaan vetweefsel wordt zover gemobiliseerd naar inwendig dat het de
fissuur kan bedekken. Belangrijk was het behoud van voldoende bloedvoorziening naar
de huidflap. De basis van de plastiek werd aan de distale anale mucosa gehecht met
staande vicryl 0 hechtingen.
Falen van therapie
Genezing werd in deze studie gedefiniëerd als compleet herstel: complete
epithelialisatie, danwel volledige verlittekening of geen tekenen van een fissuur meer.
Het aantal patiënten dat genezen was werd gerapporteerd na drie maanden, zes
maanden en één jaar. Na drie maanden waren in de LIS groep 43 patiënten (86%)
volledig genezen in vergelijking met 34 (68%) patiënten na anoplastiek (p=0,005). Ook na
zes maanden (44 (88%) vs. 35 (70%), p=0,001) en één jaar (42 (84%) vs. 24 (48%),
p=0,0001) waren significant meer patiënten genezen na LIS dan na anoplastiek.
Deze studie heeft ook specifiek naar recidieven gekeken op één jaar na de chirurgische
interventie. Significant minder patiënten hadden een recidief na LIS dan na anoplastiek
(2 (4%) vs. 11 (22%) p=0,01).
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Incontinentie
Incontinentie werd in deze studie gemeten aan de hand van het Pescatori
scoringssysteem. Na LIS hadden zeven patiënten (14%) klachten van milde incontinentie.
Er wordt alleen graad A1 en A2 beschreven (maximaal één keer per week incontinentie
voor flatus en vocht). Na anoplastiek waren er geen patiënten met klachten van
incontinentie (p=0,003).
Complicaties
In totaal hadden twee patiënten (4%) na een LIS een complicatie anders dan
incontinentie in vergelijking met zes patiënten (12%) na anoplastiek (p=0,22). De
complicaties die werden gemeld waren: ecchymosis (2 vs. 0), ischemie van de flap (0 vs.
3), flap dehiscentie (0 vs. 2) en sepsis (0 vs. 1).
Patiënttevredenheid
De patiënttevredenheid werd in deze studie gemeten aan de hand van een visuele
analoge schaal (VAS). De gemiddelde patiënttevredenheid was hoger na LIS dan na
anoplastiek (6,6±1,7 vs. 5,7±1,0 p=0,001).
De bewijskracht voor de uitkomstmaten falen van de therapie, incontinentie,
patiënttevredenheid en bijwerkingen is met twee niveaus verlaagd gezien beperkingen
in de onderzoeksopzet (geen blindering) en het geringe aantal patiënten (imprecisie).

Conclusies

Laag
GRADE

Het is mogelijk dat patienten één jaar na LIS vaker herstellen, en minder
vaak een recidief hebben dan na anoplastiek.
Bronnen (Magdy, 2012)
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Laag
GRADE

Het is mogelijk dat patiënten na LIS vaker klachten hebben van milde
incontinentie dan na anoplastiek.
Bronnen (Magdy, 2012)

Laag
GRADE

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

Laag
GRADE

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

5

10

Pneumatische Ballon Dilatatie versus LIS
In de Cochrane review werd één studie geïncludeerd die de methode van anale dilatatie
(pneumatic balloon dilatation) (n=24) vergeleek met LIS (n=25).
Pneumatische Ballon Dilatatatie (PBD) werd verricht in poliklinische setting na 5 mg
midazolam en lokale anesthesie perianaal in vier kwadranten met patiënt in steensnede.
Na lubricatie werd een ballon anaal ingebracht totdat deze nog 10 mm uitstak (diameter
40 mm, lengte 60 mm van Microvasive, Genova, Italië). De ballon werd in snel tempo
geïnsuffleerd tot een druk van 1,4 bar (140 kPa) en ter plaatse zes minuten geïnsuffleerd
gehandhaafd. Hierna volgde desufflatie en verwijderen van de ballon.
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Falen van therapie
Na ballon dilatatie versus open sfincterotomie was er geen significant verschil in het
aantal patiënten dat na behandeling een persisterende fissuur had (vier vs. drie
patiënten, RR= 1,39 [0,35, 5,57]). Eén patiënt uit de LIS-groep had een recidief ten tijde
van de controle op 24 maanden.
Incontinentie
Het aantal patiënten dat 24 maanden na de ingreep nog last had van incontinentie was
niet significant verschillend na dilatatie (n=0) en LIS (n=4) (RR 0.12 [0.01, 2.04]). Vier
vrouwen hadden zes weken na pneumatische ballon dilatatie klachten van onwillekeurig
vochtverlies. Deze klachten waren niet meer aanwezig 12 maanden na de interventie.
Voor de vier patiënten die na LIS persisterende incontinentieklachten hadden, was de
ernst niet gespecificeerd. De trend wees richting minder incontinentie na ballon
dilatatie, precies het omgekeerde effect als in de literatuur gevonden werd na manuele
dilatatie (Nelson, 2011).
Complicaties
In totaal werd er bij vier (12,5%) patiënten na PBD complicaties beschreven (gering
perineaal hematoom (n=2), urineretentie (n=2)). In de groep patiënten die een LIS
hadden ondergaan werd bij zes (24%) patiënten een complicatie beschreven (gering
perineaal hematoom (n=1), urineretentie (n=2), bloeding (n=1), perineale infectie (n=1)).
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Patiënttevredenheid
De uitkomstmaat patiënttevredenheid werd in deze studie niet onderzocht.

5

De bewijskracht voor de uitkomstmaten falen van de therapie en incontinentie werd
met twee niveaus verlaagd gezien beperkingen in de studieopzet (geen blindering) en
het geringe aantal patiënten (imprecisie).
Conclusies

Laag
GRADE

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

Laag
GRADE

Het is mogelijk dat de kans op incontinentie gelijk is na ballon dilatatie en
LIS.
Bronnen (Nelson, 2011)
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Er werden geen studies gevonden waarin de patiënttevredenheid na
ballon dilatatie en LIS werden vergeleken.

Gecontroleerde intermitterende anale dilatatie vs. LIS
Er werd in de Cochrane review één studie gevonden waarin gecontroleerde
intermitterende anale dilatatie (n=20) werd vergeleken met LIS (n=20).
Gecontroleerde intermitterende anale dilatatie werd verricht onder algehele narcose.
Een verstelbaar speculum werd anaal geplaatst en gradueel tot 4,8 cm gedilateerd.
Hierna werd in 20 sec het speculum ontspannen. Deze dilatatie – relaxatie sequentie
werd 15 keer herhaald gedurende vijf minuten. Deze procedure werd intermitterend
verricht om zo een ischemische en/of traumatische sfincter ruptuur ten gevolge van
continue druk te voorkomen.
Falen van therapie
Het aantal patiënten dat twee maanden postoperatief geen genezing liet zien was niet
significant verschillend na gecontroleerde intermitterende anale dilatatie (n=2; 10%) en
na LIS (n=3; 15% (RR=0,67 [0,12, 3,57]).
Incontinentie
Er werd geen postoperatieve incontinentie gerapporteerd voor zowel de patiënten die
waren behandeld met gecontroleerde intermitterende anale dilatatie als voor patiënten
die een LIS hadden ondergaan.
Complicaties
Er werden geen postoperatieve complicaties gerapporteerd voor zowel de patiënten die
waren behandeld met gecontroleerde intermitterende anale dilatatie als patiënten die
een LIS hadden ondergaan.
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Patiënttevredenheid
De uitkomstmaat patiënttevredenheid werd niet gerapporteerd.

5

De bewijskracht voor de uitkomstmaten falen van de therapie en incontinentie werd
met drie niveaus verlaagd gezien beperkingen in de studieopzet (onduidelijkheid over
blindering) en het zeer geringe aantal patiënten en events (imprecisie).

Conclusies

Zeer laag
GRADE

Het is mogelijk dat de kans op persisterende/recidiverende fissuren gelijk
is na behandeling met gecontroleerde intermitterende anale dilatatie en
LIS.
Bronnen (Nelson, 2011)

10
Zeer laag
GRADE

Het is onduidelijk of het risico op incontinentie verschillend is na
gecontroleerde intermitterende anale dilatatie en LIS.
Bronnen (Nelson, 2011)
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Complicaties en patiënttevredenheid na gecontroleerde intermitterende
anale dilatatie versus LIS zijn onbekend.

Overwegingen
Zoals ook eerder beschreven voor de behandeling van acute fissuren en conservatieve
behandelingen voor chronische fissura ani is er met betrekking tot de vraag wat de beste
chirurgische behandeling voor chronische fissura ani is weinig sluitende literatuur
beschikbaar. De gevonden gerandomiseerde studies zijn klein en meestal van matige
kwaliteit. Tevens is vaak niet beschreven of patienten naast chirurgische interventie ook
andere behandelingen (lokaal) kregen voorgeschreven of dat zij al door de huisarts
conservatieve middelen hadden geprobeerd. Hierdoor is het niet mogelijk harde
conclusies te verbinden aan de resultaten van deze studies met betrekking tot
chirurgische interventies in de behandeling van chronische fissura ani.

Een volgend probleem van de literatuur naar de beschreven operatieve interventies
voor de behandeling van chronische fissura ani is dat het vaak maar één of twee studies
betreft, met kleine aantallen patiënten en van matige kwaliteit onder andere door de
kans op bias (Nelson, 2011). Tevens komt de terminologie van de uitkomstmaten niet
tussen alle studies overeen. In sommige studies wordt onder persisteren van de fissuur
ook recidieven en de noodzaak tot operatieve ingreep meegenomen. In de review van
Nelson (2011) is dit ondervangen door alle termen die wijzen op falen van de therapie
(persisteren van de fissuur; recidieven; noodzaak tot operatief ingrijpen) bij elkaar te
nemen en als dusdanig te benoemen. Dit ondervangt echter niet het probleem dat dit
eindpunt op zeer wisselende tijdstippen wordt gemeten, variërend tussen de vier weken
tot 24 maanden.
Incontinentie werd veelal gestratificeerd naar ‘soiling’, incontinentie voor flatus en
incontinentie voor faeces, waar andere studies alleen ‘mild’ en ‘ernstig’ rapporteren.

Richtlijn Proctologie

5

Slechts enkele studies gebruiken hiervoor bestaande en gevalideerde incontinentie
scores. Secundaire eindpunten zoals duur en mate van postoperatieve pijn, infectieuze
complicaties en tijd tot genezing worden maar zelden gerapporteerd. Tevens is de
follow-uptijd in de meeste studies erg kort terwijl wij denken te weten dat het
natuurlijke karakter van een chronische fissura ani predisponeert voor het recidiveren
na een aantal maanden. Slechts een klein aantal studies onderzoekt patiënten tot of na
12 maanden na de chirurgische interventie (Nelson, 2011). Patiënttevredenheidstudies
en kosten-baten analyses, waarin bijvoorbeeld ook ziekteverzuim van werk wordt
meegenomen in deze doorgaans jongen patiëntenpopulatie, zijn niet voorhanden.
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Uitkomsten van een operatie zijn niet alleen onderhevig aan patiëntkarakteristieken en
anesthesie, maar ook door verschillen in techniek en uitvoering van de chirurg. In alle
operatieve studies zijn de interventies uitgevoerd door één chirurg of ‘dedicated team’
met expertise in de verrichting die wordt uitgevoerd. Resultaten zijn hierdoor niet
zonder meer door te trekken naar klinieken waar deze ingrepen ook door meerdere
en/of zelfs niet-proctologisch opgeleide chirurgen worden uitgevoerd.
Wat wel duidelijk wordt, is dat indien wordt over gegaan tot chirurgische interventie de
partiële laterale interne sfincterotomie een effectieve therapie lijkt met een overall lage
kans op falen van de behandeling. De kans op falen van therapie na een LIS wordt,
uitgaande van de studies in deze richtlijn, rond de 10,6% geschat (range 1,2-16,4%). In
geen één recente studie is er sprake van incontinentie voor faeces postoperatief. De
kans op milde incontinentie (voor flatus en/of soiling) wordt rond de 6,5% (range 012,5%) gerapporteerd en tevens lijkt dit van voorbijgaande aard (Nelson 2011). Deze
mate van incontinentie is veel lager dan in oudere literatuur gemeld.
Op basis van de beschikbare literatuur lijkt er geen verschil voor falen van de therapie
en/of kans op complicaties tussen de open en gesloten (subcutane) benadering. De
bilaterale LIS lijkt de beste methode van interne sfincterotomie met slecht 2,7% kans op
falen van de therapie met daarbij een relatief laag percentage kans op (milde)
incontinentie (1,8%).
Ook lijkt er verschil ten aanzien van de lengte van de tomie van de interne sfincter.
Nelson (2011) beschrijft een aantal studies die kijken naar de kans op persisteren van de
fissuur en de kans op complicaties ten aanzien van de uitgebreidheid van de incisie
(lengte gekliefde traject en wijdte van de opening van de anus in narcose). Het klieven
van de interne sfincter tot aan de linea dentata of het bereiken van een opening van de
anus tot circa drie centimeter lijkt het meest effectief.
Echter, door de van oudsher gerapporteerde hoge kans op incontinentie na een LIS is er
een heel scala aan minder invasieve en sfinctersparende ingrepen ontwikkeld, zoals
beschreven in deze richtlijn. De verscheidenheid van dit soort interventies is groot en er
worden steeds weer aangepaste technieken ontwikkeld, die dan vaak maar met één
studie worden onderzocht. Hierdoor blijft de bewijsvoering voor dergelijke chirurgische
interventies vaak van een lage kwaliteit.
Eén zo’n nieuw beschreven techniek is ‘sfincterolysis’. Hierbij wordt de interne sfincter
deels beschadigd door digitale fragmentatie door het uiteendrukken van de
sfinctervezels zonder de huid te incideren (Nelson 2011; Gupta, 2008). De kans op
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wondcomplicaties wordt hiermee voorkomen. Er is 1 studie die sfincterolysis vergelijkt
met LIS (Gupta; Nelson, 2011). In deze studie (n=85) worden geen verschillen gevonden
tussen beide methoden ten aanzien van kans op falen van de behandeling (3/42 na lysis
vs 5/43 na LIS) danwel het risico op incontinentie (0/42 na lysis vs. 1/43 na LIS). Wellicht
een veel belovende techniek waar men de zelde resultaten van LIS zal bereiken met
minder kans op infectieuze postoperatieve complicaties.
De sfinctersparende interventies die in deze richtlijn zijn aangevoerd kunnen worden
verdeeld in gecontroleerde anale dilatatie (pneumatische ballon dilatatie en
gecontroleerde intermitterende anale dilatatie) en daadwerkelijke chirurgische
interventies (fissurectomie en anoplastiek). Fissurectomie lijkt een relatief lage kans te
hebben op falen van therapie (12,5%), terwijl de V-Y anoplastiek een percentage
persisterende fissure laat zien van 52%. Dit percentage ligt lager dan de kans op genezen
dan wanneer alleen met lokale cremes wordt gewerkt (ca 65%).
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Een in Nederland niet veel gebruikte techniek in de behandeling van chronische fissura
ani is de anale dilatatie. De paar kleine studies die naar deze technieken zijn gedaan,
laten echter redelijke resultaten zien. De kans op falen van de therapie ligt voor anale
dilatatie gemiddeld rond de 11%, zonder dat er sprake is van incontinentie na de
ingreep.
Mogelijk is er ook winst te verwachten van het combineren van verschillende
behandelingen. Witte (2010) beschrijft in een prospectieve data set (n=21) een herstel
percentage van 90% door het combineren van botuline toxine injecties met
fissurectomie indien de fissuur persisteerde na voorbehandeling met lokale middelen (8
weken ISDN 1% gevolgd door acht weken Diltiazem 2%). Veertien procent (3/21) van de
patiënten hadden na de ingreep milde incontinentieklachten, waarvan bij één patiënt
van voorbijgaande aard. De drie refractaire patiënten worden uiteindelijk behandeld
met een LIS.
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Ook Lund (2006) suggereert een ‘step-up approach’ voor de behandeling van chronische
fissuren waarin bij elke presentatie van een symptomatische fissuur (ongeacht duur van
symptomen, danwel chronische kenmerken) wordt gestart met een eerstelijns
behandeling (nitraat of calciumantagonist) gecombineerd met vezels voor zes tot acht
weken. Indien de patiënt extreme pijn ervaart wordt dit regime gecombineerd met
analgetica. Indien de patiënt na dit tijdsinterval nog geen genezing laat zien en nog
symptomatisch is wordt er een vervolgbehandeling ingezet. Indien de patiënt forse
verbetering laat zien wordt de lokale therapie nog een keer zes tot acht weken door
gezet. Als daarna de fissuur nog steeds persisteert, worden ook deze patiënten een
vervolgbehandeling aangeboden.
De vervolgbehandeling die Lund beschrijft kan bestaan uit 1) nog door met lokale
middelen, 2) botuline toxine injecties of 3) chirurgische interventie (sfincterotomie of
fissurectomie). De patiënt krijgt op dat moment voorlichting over deze opties en moeten
worden uitgezet tegen de individuele voorgeschiedenis, risico op incontinentie en
voorkeur van de patiënt. Uiteindelijk oppert ook Lund dat patiënten waarbij de fissuur
persisteert na een derde keer toedienen van lokale middelen of botuline toxine
verwezen moeten worden voor chirurgie (niet gespecificeerd). In de review van Lund is
geen plaats voor anale dilatatie. Combinaties van behandelingen of een dergelijk
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hierboven beschreven behandelalgoritme zijn nog niet gerandomiseerd of in een grote
prospectieve setting onderzocht.
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Concluderend uit de resultaten van deze richtlijn kunnen wij stellen dat incontinentie na
een LIS minder vaak voorkomt en minder ernstig lijkt dan in oudere literatuur werd
gesteld. Ondanks deze positieve bevindingen moet de kans op incontinentie niet worden
onderschat en lijkt de consensus toch te omvatten dat een LIS bewaard moet worden
voor chronische fissuren die refractair blijken na behandeling met lokale middelen en/of
behandeling met sfinctersparende chirurgie of anale dilatiatie. Hierbij moet worden
opgemerkt dat men bij vrouwen in verband met een hoger risico op incontinentie zeer
terughoudend dient te zijn met een LIS. Dit is bij alle vrouwen het geval, maar zeker bij
vrouwen na vaginale partus.
Vooral de bilaterale laterale sfincterotomie lijkt veel belovend, zonder grotere kans op
complicaties dan bij een conventionele sfincterotomie. Het aandeel van
sfinctersparende operaties in nog onduidelijk, waarbij de V-Y anoplastiek een wel heel
laag slagingspercentage lijkt te hebben. Nieuwere interventies zoals pneumatische
ballon dilatatie en gecontrolleerde intermitterende anale dilatatie zijn wellicht een goed
alternatief voor sfinctersparende chirurgie. Echter, meer goed opgezet onderzoek is
nodig, ook naar combinaties van therapievormen, de lange termijn effecten,
patiënttevredenheid en kosten-baten analyses.
De aanbevelingen bij dit hoofdstuk zijn samengevat in figuur 9.10 stroomdiagram
behandeling chronische fissura ani

25
Aanbeveling
Conservatieve therapie chronische fissura ani
Behandel een chronische fissura ani bij voorkeur met Diltiazem 2% indien dit nog niet
eerder heeft plaats gevonden (zoals beschreven bij acute fissura ani).

Als eerder gestart is met lokaal nitraat behandeling, kan deze bij falen van therapie
worden omgezet naar Diltiazem 2%.
Botuline toxine kan worden overwogen als alternatieve stap binnen de behandeling, of
als step-up indien lokale therapie faalt, alvorens wordt over gegaan tot chirurgische
interventie.
30
Chirurgische behandeling chronische fissura ani
Gekozen kan worden voor een sfinctersparende operatieve ingreep waarbij
fissurectomie (al dan niet in combinatie met botuline toxine) de voorkeur heeft.
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Een niet sfinctersparende operatie zoals de laterale interne sfincterotomie dient allleen
uitgevoerd te worden bij refractaire chronische fissuren niet reagerend op
bovengenoemde therapieën.
Bij vrouwen dient men zeer terughoudend te zijn met de laterale interne sfincterotomie
De operatie dient te worden uitgevoerd door chirurg met proctologische expertise.
Figuur 9.10: stroomdiagram behandeling chronische fissura ani
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Medline
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Embase
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is hier de nieuwere versie van.

Exclusie, valt buiten
uitgangsvraag.
Exclusie, valt buiten
uitgangsvraag (wel
geïncludeerd bij uitgangsvraag
conservatieve behandeling)
Exclusie: Zie bovenstaande

Exclusie: valt buiten de
vergelijking (transcutaneous
electrical posterior tibial nerve
stimulation)
Hier exclusie: chirurgisch vs.
conservatief, staat bij UV
conservatief
Hier exclusie. Hoort bij UV
conservatief (Botox vs. LIS)

Hier exclusie. Hoort bij UV
conservatief (Botox vs. LIS)
Hier exclusie. Hoort bij UV
conservatief (Botox)
Hier exclusie. Hoort bij UV
conservatief
Hier exclusie. hoort bij UV
conservatief

Hier exclusie. Hoort bij UV
conservatief (Botox vs. LIS)

Evidencetabellen

Conservatieve behandeling
Study
reference
Nelson,
2012
(Cochran
e)
Study
characteri
stics and
results
are
extracted
from the
SR

Study
characteristics
SR and metaanalysis of RCT’s
Literature search
up to January
2010
See Cochrane
review
Study design:
RCT
Setting and
Country:
Source of
funding:
Non-commercial

Patient
characteristics
Inclusion criteria
SR: comparison
non-surgical
therapy vs.
comparison
(surgical,
alternate
medical
therapy,
placebo),
chronic and
acute fissures
(adults and
children)
Exclusion
criteria SR:
75 studies
included

Intervention (I)

Comparison/control (C)

Describe intervention:
see Cochrane review
for details on individual
studies

Describe control:
see Cochrane review for
details on individual
studies

Followup
Endpoint of
followup:
see
Cochran
e
review
for
details
on
individu
al
studies

Outcome measures and effect size
Only pooled effects reported
Persistence of the fissure
Synonym with persistence of anal pain
(persistence and recurrence are difficult to
separate and therefore considered as the
same outcome)
Post treatment minor incontinence
Synonym with incontinence to flatus or
anal seepage
Adverse events
Including headache, allergy/anaphylaxis,
pain, infection, mortality, haemorrhage
GNT vs Placebo
Persistence of the fissure (n=18)
(n I= 848 C=467)
random effects model
OR (95%CI): 0.35 (0.19-0.65) favouring GNT
Heterogeneity (I2): 78%
Adverse events (headache) (n=17)
(n I=765 C=409)
random effects model
OR (95%CI):4.54 (3.01-6.85)
Favouring placebo
Heterogeneity (I2):0.0%.
GNT vs. LIS
Persistence of fissure (n=7)
(n I= 203 C=204)
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Comments

Author conclusions:
Medical therapy may be
applied with marginally
but significantly better
results than placebo. The
risk of such therapies is
not great, being mainly
headache during
GTN/oral CCb use
(however can be
debilitating). GTN, BOTOX
or CCBs might be used in
individuals to avoid
surgical therapy, with
surgery being reserved
for treatment failures.
Late recurrence after
medical therapy is
common.
There is no evidence that
surgery should be used as
a definitive therapy for
fissure in children or
acute anal fissure.
Note:
High reported placebo
response rate (about
33%), partly due to

Fixed effects model
OR (95%CI): 7.49 (4.29-13.07) favouring LIS
Heterogeneity (I2): 41%
Post treatment minor incontinence (n=7)
(total n I= 193 C=191)
Occurrence (I:7 C:15)
Fixed effects model
OR (95%CI): 0.51 (0.22-1.16) favouring GNT
Heterogeneity (I2): 36%
Adverse events (headache)(n=7)
(n I=190 C=191)
Fixed effects model
OR (95%CI):29.09 (10.30-82.04)
Favouring LIS
Heterogeneity (I2):0.0%.
Botox vs. GNT
Persistence of fissure (n=6)
(n I= 166 C=168)
random effects model
OR (95%CI): 0.56 (0.20-1.57) favouring
botox
Heterogeneity (I2): 71%
Adverse events (headache)n=5)
(total n I= 138 C=146)
Occurrence (I:7 C:34)
Fixed effects model
OR (95%CI): 0.22 (0.10-0.49) favouring
botox
Heterogeneity (I2): 65%
Post treatment minor incontinence (n=1)
(n I=50 C=50)
Occurrence: I=3 C=0
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waxing/waning nature 
duration of follow-up is
therefore a major quality
issure in fissure trials, and
only 20% of the included
thrials reported follow-up
>6 months.
GRADE: Persistence:
GNT vs. Placebo
Low: randomization
seldom specified and
follow-up way too short;
variable results
Any surgery vs. any
medical therapy
High: randomisation
method seldom specified
and follow-up too short,
consistant large effect of
surgery across all but one
study.

Fixed effects model
OR (95%CI):7.44 (0.37-147.92)
Favouring GNT
Botox vs. LIS
Persistence of fissure (n=5)
(n I= 188 C=177)
OR (95%CI): 7.20 (3.97-13.07) favouring LIS
Heterogeneity (I2): 47%
Post treatment minor incontinence (n=4)
(n I=166 C=155)
Occurrence: I=0 C=14
OR (95%CI):0.11 (0.02-0.46)
Favouring GNT
Heterogeneity (I2): 0.0%.
GTN versus Calcium Channel Blocker
Persistence of fissure (n=7)
(n I= 181 C=184)
OR (95%CI): 0.88 (0.54-1.42) favouring GTN
Heterogeneity (I2): 28%
Adverse events (n=2)
(total n I= 69 C=71)
Occurrence (I:11 C:13)
OR (95%CI): 3.57 (1.28-9.97) favouring CCB
Heterogeneity (I2): 0.0%
Adverse events (headache) (n=5)
(total n I= 135 C=137)
Occurrence (I:77 C:22)
OR (95%CI): 6.90 (3.89-12.25) favouring
CCB
Heterogeneity (I2): 32%
CCB versus LIS
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Persistence of fissure (n=2)
(n I= 76 C=124)
Occurrence: I:40 C: 4
OR (95%CI): 59.77 (15.47-230.96)
Favouring LIS
Heterogeneity (I2): 64%
Post treatment minor incontinence (n=1)
(n I=32 C=32)
Occurrence: I=0 C=4
OR (95%CI):0.10 (0.01-1
89)
Favouring CCB
Adverse events (headache) (n=1)
(n I=32 C=32)
Occurrence: I=5 C=0
OR (95%CI):13.00 (0
69-245.72)
Favouring LIS
CCB vs. Botox
Persistence of fissure (n=1)
(n I= 25 C=25)
Occurrence: I:10 C:4
OR (95%CI): 3.50 (0.92-13.31) favouring
Botox
Any surgery vs. any medical therapy
Persistence of fissure (n=15)
(n I= 510 C=469)
Occurrence: I:55 C:219
OR (95%CI): 0.11 (0.06-0.23) favouring
surgery
Heterogeneity (I2): 62%
Diltiazem vs. no treatment
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Persistence of fissure (n=1)
(n I= 30 C=30)
Occurrence: I:10 C:25
OR (95%CI): 0.10 (0.03-0.34) favouring
diltiazem
This table is also suitable for diagnostic studies (screening studies) that compare the effectiveness of two or more tests. This only applies if the test is included as part of a test-and-treat
strategy – otherwise the evidence table for studies of diagnostic test accuracy should be used.
Study
reference
Berry, 2013

Study
characteristics
Type of study:
RCT
Setting:
multicentre
Country:
United States,
Argentina, Brazil,
and Mexico
Source of funding:
none

Patient characteristics 2

Intervention (I)

Inclusion criteria:
Age 18-75, single, chronic
posterior anal fissure and
pain during 6 weeks
>50mm on 100-mm VAS.
At least on of criteria:
sentinel skin tag,
hypertrophied
anal papillae, exposed
internal anal sphincter,
fibrotic
fissure margins, or fibrotic
anal sphincter.

NTG 375 mg 0.4%
ointment (containing
1.5 mg active
ingredient) twice
daily.

Exclusion criteria:
Use of medicine (apart
from fiber, fluids, and sitz
bath) for CAF during
study; >1 fissure, fistulain-ano or anal abscess,
IBD, fibrotic anal stenosis,
anal fissure due to
underlying condition,
history of anal surgery;
recent history of migraine
or headache,
hypotension, uncorrected
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Acetaminophen
650mg 30 minutes
before application
(to ensure consistent
prophylaxis for
headache)

Comparison/control
(C) 3
Placebo 375 mg
ointment into the
anal canal twice
daily.
Acetaminophen
650mg 30 minutes
before application
(to ensure consistent
prophylaxis for
headache)

Follow-up
Length of follow-up:
21 days
Loss-to-follow-up:
Intervention:1
(0.8%))
Reasons: unknown
Control: 4 (3.2%)
Reasons: unknown
Incomplete
outcome data:
Intervention: 17
(13.8%)
Reasons:
discontinued study
(due to AE; 6
because of early
symptom relief)
Control: 11 (8.9%)
Reasons:
discontinued study
(due to AE; 3
because of early
symptom relief)

Outcome measures
and effect size 4
Change of VAS from
baseline (mm (sd))(day
14 to 18):
-40.4 (3.1)vs. -34.9 (3.0)
Mean difference
(95%CI):
-5.4 (-12.3,1.4)
P=0.118
Sensitivity analysis
mean difference
(95%CI):
−13.8, –0.6; P = .033
Time to 50mm VAS
improvement (mean
days)
10.7 vs. 13.2; p=0.071
Patient satisfaction
(benefit treatment
outweighs any AE)
95 (77.2%) vs. 102
(82.3%); p=.277
Number of patients

Comments
Patients
had to be willing to
discontinue or avoid
nonprescription
and prescription
medicine (apart from
conservative
care fiber
supplements,
adequate fluid, and
sitz baths)
for the treatment of
CAF for the duration
of the study,
including
nonsteroidal antiinflammatory drugs,
acetylsalicylic
acid (aspirin; except
at low doses for
cardiovascular
prophylaxis
[162 mg/day or ≤325
mg on alternate
days]),
acetaminophen
(paracetamol), and

hypovolemia, increased
intracranial pressure,
inadequate cerebral
circulation,
use of nitroglycerin
or any other nitric oxide
donors, potassium
channel blockers, calcium
channel blockers,
phosphodiesterase
type 5 inhibitors, or any
medications that
could cause a drop in
blood pressure when
given in
combination with nitrates;
and the presence of any
chronic pain requiring
treatment with prohibited
medications.
N total at baseline:
Intervention: 124
Control: 123
Important prognostic
factors:
age ± SD:
I: 46.5 (12.6)
C: 43.4 (13.2)
P= .057
Sex: % M
I: 65 (52.8)
C: 66 (53.2)
P=1
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with ≥1 AE
96 (78.0) vs. 67 (54.0)
Mild: 31 (25.2) vs. 15
(12.1)
Moderate: 41 (33.3) vs.
38 (30.6)
Severe: 24 (19.5) vs. 14
(11.3)
Most frequent:
headache, dizziness,
diarrhea, and nausea

any other analgesic
for the
treatment of
headache or any
other condition.

Headache
Patients with ≥1
headache,
n (%) 86 (69.9) 59
(47.6)

Protocol violations:
Intervention: 35
(28.5%)
Control: 36 (28.8%)
Most of which were
related to the timing
of the administration
of acetaminophen
with respect
to the application of
NTG ointment.

Mild, n (%) 27 (22.0) vs.
16 (12.9)
Moderate, n (%) 39
(31.7) vs. 32 (25.8)
Severe, n (%) 20 (16.3)
vs. 11 (8.9)
Total occurences: 972
vs. 254

Headache mild= no
limitation of usual
activities), moderate
(some limitation of
usual activities),
or severe (inability to
undertake usual
activities).

Baseline VAS, n (%)
Moderate 50–69 mm
I: 57 (46.3)
C:59 (47.2)
Severe ≥ 70 mm
I: 66 (53.7)
C:65 (52.0)
Groups comparable at
baseline? Yes
Diltiazem (CCB) vs. GTN (vasodilator)
Sanei, 2009
Type of study: RCT
Inclusion criteria:
Age >18, CAF
Setting:
Hospital
Exclusion criteria:
Acute anal fissure, local
Country:
pathological disorders
Iran
(Crohn, anal cancer, TB),
presumed pregnancy or
Source of funding:
lactating, allergy to DTZ or
not stated
GTN, clinically
considerable
cardiovascular
abnormalities, chronic
headaches, associated
complications (abces,
fistula)
N total at baseline: 102
Intervention: 51
Control: 51
Important prognostic
factors:
age ± SD:
I: 30.23±28.29
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DTZ topical ointment
2%

GTN topical
ointment 0.2%

Length of follow-up:
12 weeks

3gr per dose
circumferential 1 cm
inside anus every 12
hours for 12 weeks.
No stool softeners or
laxatives were
prescribed.

3gr per dose
circumferential 1 cm
inside anus every 12
hours for 12 weeks.
No stool softeners or
laxatives were
prescribed.

Loss-to-follow-up:
-

If there was no
improvement after 8
weeks, or no healing
after 12 weeks,
patients were
offered LIS.

If there was no
improvement after 8
weeks, or no healing
after 12 weeks,
patients were
offered LIS.

Incomplete
outcome data:
-

I vs. C
Healing defined as
complete skin closure
of fissure, confirmed by
anoscopy.
34 vs. 28, p=0.2
Decrease of symptoms,
n
45 vs. 36, p=0.02
Headache, n
0 vs. 30, p=0.001
Adverse effects
Pruritis: 2 vs. 0
Dissiness: 0 vs. 0
Anal burning: 0 vs. 0

C:29.56±31.22
Sex (m/F ratio)
I: 0.88
C: 0.82

Ala, 2012

Type of study:
RCT
Setting:
Hospital
Country:
Iran
Source of funding:
none

Groups comparable at
baseline? yes
Inclusion criteria:
Chronic anal fissure
Exclusion criteria: acute
anal fissure, IBD,
colorectal cancer, TB,
pregnancy, lactation,
unreliable contraception
in female patients,
significant cardiovascular
disease, history of allergic
reactions to diltiazem of
GTN, patients already
taking DTZ, GTN, beta
adrenergic antagonists,
nitrates or analgeics.
N total at baseline:
Intervention: 36
Control: 25
Important prognostic
factors:
Not described
Groups comparable at
baseline?
unknown
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Diltiazem gel (2%)

Glyceril trinitrate
ointment (0.2%)

Length of follow-up:
8 weeks

2cm on perianal skin
(not inside anus)
gently massage for 1
minute, twice daily
for 8 weeks.

2cm on perianal skin
(not inside anus)
gently massage for 1
minute, twice daily
for 8 weeks.

Loss-to-follow-up:
Incomplete
outcome data:
Intervention:
0
Control:
10: were non
compliant, mostly
due to headache
(underwent surgery)

I vs. C
Healing after 6 weeks,
n(%)
Resolution of
symptoms and absence
of fissure on
examination:
33 (91.66%) vs. 15
(60%), p=0.007
(10 in control group
were non-compliant)
Pain (VAS)
2 weeks:
2.09 vs. 4.12, p<0.001
4 weeks:
2.04 vs. 2.62
6 weeks:
0 vs. 0.6
8 weeks:
0 vs. 0
Headache
0 vs. 25

It could be concluded
that DTZ has been
more effective than
GTN in the treatment
of chronic anal fissure
and has been
associated with fewer
side effects. Hence, it
should be regarded
as a suitable
substitute for GTN.

Complications
Constipation: 2 vs. 12
Nausea/vomiting: 0 vs.
0
Pruritus: 3 vs. 10,
p=0.001
Dermatitis: 0 vs. 0
Rash: 0 vs. 0
Botox vs. LIS
Valizadeh,
2012

Type of study:
RCT
Setting:
Hospital
Country:
Iran
Source of funding:
none.

Inclusion criteria:
Conservative treatment
(high-residue diet, warm
sitz baths, and analgesics)
had failed in these
patients
Exclusion criteria:
complicated fissure
(fistula, stenosis, abscess,
and symptomatic
hemorrhoids), large
sentinel pile, associated
disease (inflammatory
bowel disease,
tuberculosis, malignancy,
prior
pelvic radiotherapy, and
any immunosuppressive
condition),
allergy to local
anesthetics, and patients
who had undergone
previous surgical
procedure in the anal
canal.
N total at baseline:
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LIS with spinal
anesthesia

25 U Botox injected
into each side of the
sphincter. In patients
with posterior
fissure, BT was
injected on each side
of the anterior
midline,
and in patients with
anterior fissure, BT
was injected on
each side of the
posterior midline.

Length of follow-up:
12 months
Loss-to-follow-up:
Incomplete
outcome data:
-

I vs. C
Healing:
complete
reepithelialisation
of fissure and absence
of symptoms. Partial
healing: initiation of
epithelialization and
reduction
of symptoms.
2 months:
22 (88%) vs. 11 (44%),
p=0.01
3 months
23 (92=) vs. 20 (80%),
p>0.05
6 months
22 (88%) vs. 13 (52%),
p=0.005
12 months 23 (92%) vs.
12 (48%), p=0.001
Recurrence (at 6

Recurrence is very
unclearly reported
on. Not reported
when assessed, and
in discussion they
come with numbers
not stated previously
Authors:
Based on these
findings, Botox
therapy might be
considered as the
first therapeutic
approach
in patients with high
surgical risks or those
who
avoid surgery or in
cases with high risk of
future incontinence
(age greater than 40,
women with multiple
vaginal
deliveries,
inflammatory bowel
diseases, prior anal
surgery,

Intervention: 25
Control: 25

months):
Persistence of fissure
whether associated
with symptoms or not
were considered as
recurrent fissure.
3 (12%) vs. 12 (48%),
p<0.05

Important prognostic
factors2:
age ± SD:
I: 36.4±8.5
C: 34.8±8.1
Sex n m/F
I: 8 (32 %)/17 (68 %)
C: 11 (44 %)/14 (56 %)

Incontinence
Cleveland score
2 months:
12 (48 %) vs. 3 (12 %)
p=0.005

Site of fissure
Posterior
I: 20 (80 %)
C: 19 (76 %)

3 months:
5 (20 %) vs. 0, p <0.05

Midline
I: 5 (20%)
C: 6 (24 %)

6 months:
4 (16 %) vs. 0 <0.05
12 months:
1 (4 %) vs. 0, p>0.05

Groups comparable at
baseline? Yes

Complications
Early (after 1 week)
Hematoma: 1 (4%) vs. 0
Hemorrhage (self
limiting) 2 (8%) vs. 0

prior incontinence,
etc.) despite the
higher rate of
recurrence
and reoperation,
cause BT injection is
relatively safe and
leads to no detriment
to continence.
The treatment of
chronic anal fissure
must be
individualized
depending on the
different clinical
profiles of the
patients.
Botulinum toxin
injection has a higher
recurrence rate than
LIS, and LIS provides
rapid and permanent
recovery. However,
LIS carries a higher
risk of anal
incontinence in
patients.

No abcess, fistula,
urinary retention,
hemorrhoid
thrombosis.
CCB vs. LIS
Suvarna, 2012

Type of study:
RCT
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Inclusion criteria:
Not stated

2% diltiazem
ointment. Apply

Left lateral internal
sphincterotomy

Length of follow-up:
1 year

I vs. C

We conclude that
chemical

Setting:
Hospital

Exclusion criteria:
Not stated

Country:
India

N total at baseline: 200
Intervention: 100
Control: 100

Source of funding:
none

Important prognostic
factors:
age ± SD:
I: 40.19±14.06
C:39.58±13.18

ointment (size of a
pea) to anal margin
by using tip of index
finger, 2x daily, 6
weeks.

under spinal/general
anesthesia
Also high fiber diet
and use warm sitz
baths

Also high fiber diet
and use warm sitz
baths

Loss-to-follow-up:
Intervention: 9 (9%)
Reasons:
cooperation
problems
Control: 3 (3%)
Reasons:
cooperation
problems
Incomplete
outcome data:
-

Sex m/f:
I: 44/56
C: 53/47
Groups comparable at
baseline? Yes

Arslan, 2013

Type of study:
RCT
Setting:
Hospital
Country:
Turkey
Source of funding:
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Inclusion criteria:
CAF >2 months, that did
not respond to
conservative regimen
(bulk agents, warm sitz
baths for 3wks)
Exclusion criteria:
Grade 3/4 hemorrhoids,
previous anal surgery,

Patients were
advised to take
warm sitz baths for
10 minutes 3x daily
en then apply 0.25%
ISDN ointment to the
perianal area.
Symptom free
patients after 4

LIS under local
anaesthesia.

Length of follow-up:
12 months
Incomplete
outcome data:
Intervention: 17
Reasons: excluded
during follow-up
due to
noncompliance to

Healing (defined as
complete
disappearance of the
fisusure on
examination).
At 6 weeks
63 (69.23%) vs. 93
(95.87%)
Headache
5 (5.5%) vs. 0, p<0.001
Recurrence (if fissure
reappeared at the same
site, 2 months after
surgery or 2 months
after finishing DTZ
treatment)
6 (10.43%) vs. 0
Incontinence
To flatus
0 vs. 9 (9.27%), p<0.001
To faeces
0 vs. 5 (5.15%) which is
revolved over time,
p<0.001
Fecal incontinence
(wexner continence
grading scale)
0 vs. 6 (5.9%)
Healing (relief or lack of
any symptoms)
4th week:
68 (64.7%) vs. 94
(32.2%), p<0.001

sphincterotomy with
the use of topical 2%
diltiazem may be
considered as the fist
line treatment for
chronic anal fissures,
in spite of the higher
rate of recurrence
and the temporary
anal incontinence. LIS
should be reserved
for the patients who
have failed to
respond to the initial
chemical
sphincterotomy.

Our study showed
that the local
application of ISDN
ointment was highly
effective for CAFs.
This method appears
to be safe, with only
mild side effects.
Although surgical
sphincterotomy had a

none

IBD, cancer, chronic renal
failure, incontinence.
N total at baseline: 247
Intervention: 122
Control: 125
Important prognostic
factors:
Median age:
I: 37
C:34
Sex (m/f)
I: 32/73
C: 21/81
Groups comparable at
baseline? Yes

weeks with
completely
epithelialized
fissures and
involuted skin tags
were considered to
be completely
healed, and adviced
to continue
treatment for 4
more weeks.

the protocol
Control: 23
Reasons: 8 excluded
during follow-up
due to
noncompliance to
the protocol, 15
withdrew their
consent.

If fissure was not
completely cured at
4 weeks, strength
was increased to
0.5% ISDN.

Type of study:
RCT
Setting:
Hospital
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Inclusion criteria:
Chronic fissures
(symptoms >4 weeks)

If there were
persistent symptoms
after 8 weeks LIS was
performed with the
patients consent.

Exclusion criteria:
Hypersensitivity for BTA

2% diltiazem cream
combined 2x daily
for 3 months, with
placebo injection.
In case of persistent

6th month:
81 (77.1%) vs. 99
(97.1%), p<0.001
1 year:
76 (72.4%) vs. 98
(96.1%), p<0.001

healing rate over
90%, this form of
treatment was
associated with
remarkable side
effects such as fecal
incontinence and
bleeding. This ISDN
ointment may be the
treatment of choice
for CAF.

Recurrence at 12
months
5 (4.8%) vs. 1 (1%),
p=0.105
Complications: n (%)
Headache: 7 (6.7) vs. 0
Ecchymosis: 0 vs. 7
(6.9)
Bleeding: 0 vs. 7 (6.9%)
Urinary retention: 0 vs.
4 (3.9)
Perianal wetness: 0 vs.
1 (1%)
No postoperative
haemorrhage, perianal
abcess, fistula.

Fiber rich foods, and
patients with
constipation were
given laxatives and
analgesic agents.
CCB vs. botox
Samim, 2012

8th week:
81 (77.1%) vs. 98
(96.1%), p<0.001

0.2ml botox injection
with botox cream
injected left or right
in the
intersphincteric
groove lateral part of

Length of follow-up:
1 year (median 39
months)
Loss-to-follow-up:
Intervention:8

I vs. C
Pain (decrease >50%),
n(%):
58 (78%) vs. 49 (82%)

In conclusion, the
treatment of chronic
anal fissure remains a
challenge. Although
there is a tendency
toward higher cure

Country:
Netherlands
Source of funding:
none

or diltiazem, cardiac
disease, chronic muscle
disease, pregngnacy, lack
of proficiency in Dutch.
N total at baseline: 134
Intervention: 74
Control: 60
Important prognostic
factors:
age ± SD:
I: 46±14
C:46±16
Sex m/f:
I: 36/38
C: 28/32
Groups comparable at
baseline? Yes

pain after 3 months,
additional treatment
was offered (DTZ,
ISDN, LIS)

the integral anal
sphincter.

Reasons:
Control: 7
Reasons:
Incomplete
outcome data:
-

Healing (epithelisation
or macroscopic healing
of the fissure):
At 4 weeks:
10 (14%) vs. 15 (25%),
p=0.073
3 months:
32 (43%) vs. 26 (43%),
p=0.992
Recurrence (at final
follow-up)
13 (17.6%) vs. 7
(11.7%), p=0.469
Itching
11 (14.9%) vs. 1 (1.7%),
p=0.012
Incontinence
4 weeks:
8 vs. 7, p=0.950
8 weeks:
6 vs. 3, p=0.731
12 weeks:
6 vs. 3, p=0.731
Costs (€)
63.85 vs. 73.89
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rates in the short
term, both BTA and
diltiazem resulted in
equal healing rates in
the long term. When
considering the costs
of treatment,
diltiazem
seems to be more
beneficial compared
with BTA. On the
other hand, when
using BTA, patient
compliance is
guaranteed because
there is
no need to apply the
cream for several
months.
Furthermore, the
incidence of perianal
itching is lower with
BTA treatment. This
study
shows no advantage
of 1 treatment option
compared with the
other. In clinical
practice, comparison
of the advantages
and disadvantages
of each
pharmacological
agent should lead the
clinician to choose
the best treatment
option for the
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patient.
Notes:
1.
Prognostic balance between treatment groups is usually guaranteed in randomized studies, but non-randomized (observational) studies require matching of patients between
treatment groups (case-control studies) or multivariate adjustment for prognostic factors (confounders) (cohort studies); the evidence table should contain sufficient details on
these procedures
2.
Provide data per treatment group on the most important prognostic factors [(potential) confounders]
3.
For case-control studies, provide sufficient detail on the procedure used to match cases and controls
4.
For cohort studies, provide sufficient detail on the (multivariate) analyses used to adjust for (potential) confounders
Risk of bias table for intervention studies (randomized controlled trials)
Study
Describe
Bias due to
Bias due to
reference
method of
inadequate
inadequate blinding
randomisatio
concealment of
of participants to
n1
allocation?2
treatment
allocation?3
(first
author,
publicatio
(unlikely/likely/uncle (unlikely/likely/uncle
n year)
ar)
ar)
Berry,
Interactive
Unlikely
Unlikely
2013
voice
response
system using
a
randomizatio
n schedule
(stratified by
severity of
pain as
indicated by
baseline VAS
score; gender
was chosen as
a stratification
variable
in case there
were gender
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Bias due to
inadequate blinding
of care providers to
treatment
allocation?3

Bias due to
inadequate blinding
of outcome
assessors to
treatment
allocation?3

Bias due to selective
outcome reporting
on basis of the
results?4

Bias due to loss to
follow-up?5

Bias due to
violation of
intention to
treat
analysis?6

(unlikely/likely/uncle
ar)
Unlikely

(unlikely/likely/uncle
ar)
Unlikely

(unlikely/likely/uncle
ar)
Unlikely

(unlikely/likely/uncle
ar)
Unclear (various post
hoc analysis and
sensitivity analysis,
with different results
than analysis of
complete data; high
loss to followup/incomplete data)

(unlikely/likel
y/unclear)
Unlikely (ITT)

Ala, 2012

Sanei,
2009
Suvarna,
2012
Arslan,
2013

1.
2.

5
3.

10

4.
5.

differences in
response to
NTG or
placebo).
Computer
randomized
numbers
table
Computer
randomized
Not described

Unlikely

Unlikely (blinding)

Unlikely (blinding)

Unlikely (blinding)

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Unlikely (blinding)

Unlikely (blinding)

Unlikely (blinding)

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Unclear

Unclear

Unclear

Unclear

Unlikely

Unclear (high loss to
follow-up)
Likely (high loss to
follow-up)

Unlikely

Sealed
Unlikely
Likely (no blinding)
Likely (no blinding)
Likely (no blinding)
Unlikely
Likely (no ITT)
envelopes
containing
randomizatio
n arm
Randomisation: generation of allocation sequences have to be unpredictable, for example computer generated random-numbers or drawing lots or envelopes. Examples of
inadequate procedures are generation of allocation sequences by alternation, according to case record number, date of birth or date of admission.
Allocation concealment: refers to the protection (blinding) of the randomisation process. Concealment of allocation sequences is adequate if patients and enrolling investigators
cannot foresee assignment, for example central randomisation (performed at a site remote from trial location) or sequentially numbered, sealed, opaque envelopes. Inadequate
procedures are all procedures based on inadequate randomisation procedures or open allocation schedules..
Blinding: neither the patient nor the care provider (attending physician) knows which patient is getting the special treatment. Blinding is sometimes impossible, for example when
comparing surgical with non-surgical treatments. The outcome assessor records the study results. Blinding of those assessing outcomes prevents that the knowledge of patient
assignement influences the proces of outcome assessment (detection or information bias). If a study has hard (objective) outcome measures, like death, blinding of outcome
assessment is not necessary. If a study has “soft” (subjective) outcome measures, like the assessment of an X-ray, blinding of outcome assessment is necessary.
Results of all predefined outcome measures should be reported; if the protocol is available, then outcomes in the protocol and published report can be compared; if not, then
outcomes listed in the methods section of an article can be compared with those whose results are reported.
If the percentage of patients lost to follow-up is large, or differs between treatment groups, or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups, bias is likely. If the
number of patients lost to follow-up, or the reasons why, are not reported, the risk of bias is unclear
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Chirurgische behandeling
Study
reference
Nelson,
2011

Study
characteristics
SR and metaanalysis of RCT’s

Study
characteri
stics and
results
are
extracted
from the
SR (unless
stated
otherwise
)

Literature search
up to march
2011
See Cochrane
review for full
study details.

Patient
characteristics
Inclusion criteria
SR: chronic anal
fissure
(>6weeks,
characteristic
features)
Exclusion
criteria SR:
acute fissures,
fissure in
children,
atypical fissures.

Intervention (I)

Comparison/control (C)

Follow-up

See Cochrane review
for full study details.

See Cochrane review for
full study details.

See Cochrane review for
full study details.

Outcome measures and
effect size
See Cochrane review for
full study details.

Comments
Facultative:
“it is common practice
among surgeons
reporting this disease not
to operate on acute
fissures or fissures in
children. “
All drop-outs were
considered to be
treatment failures.

27 studies
included
See Cochrane
review for full
study details.
Evidence table for intervention studies (randomized controlled trials and non-randomized observational studies [cohort studies, case-control studies, case series])1
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Evidence table for intervention studies (randomized controlled trials and non-randomized observational studies [cohort studies, case-control studies, case series])1
This table is also suitable for diagnostic studies (screening studies) that compare the effectiveness of two or more tests. This only applies if the test is included as part of a test-and-treat
strategy – otherwise the evidence table for studies of diagnostic test accuracy should be used.
Study
Study characteristics Patient
Intervention (I)
Comparison/control
Follow-up
Outcome
measures Comments
reference
characteristics 2
(C) 3
and effect size 4
Magdy, 2012
Type of study:
Inclusion criteria:
LIS
V-Y advancement
Length of follow-up:
I vs. C
Its calculation in
RCT
Patients treated for
Performed in the
flap.
1 year
Postoperative anal
relation to the
chronic anal fissure
lithotomy position
Performed by making
incontinence
incontinence rate
Setting:
using the standard
a Vshaped
Loss-to-follow-up:
(determined by the
yielded a large
Hospital
Exclusion criteria:
open technique.
incision from the
Intervention: None
Pescatori Scoring
number reaching
acute fissure,
edges of the fissure
System).
more than

Richtlijn Proctologie

Country:
Egypt
Source of funding:

resting anal pressure
within normal range
or less than the
normal, any degree
of anal
incontinence,
cicatricial
deformation, large
sentinel pile,
inflammatory
bowel disease
hemorrhoids, fistula
in ano and
anal abscesses,
previous surgical
procedure in the anal
canal, age above 80
years, vascular
disease,
scleroderma,
malnutrition, or
coagulopathy.
N total at baseline:
100
Intervention: 50
Control: 50
Important prognostic
factors2:
For example
age ± SD:
I: 33.4±6.6
C: 32.2±7.8
Sex (f/m)
I: 16/34
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Rectal enemas for
cleaning of the colon.
A prophylactic
antibiotic in the form
of third-generation
cephalosporin was
given 2 h
preoperatively. The
operation was
performed with
patients in the
lithotomy position
under general or
spinal anesthesia.

extending
about 4 cm from the
anal verge and away
from the midline.
The V-shaped flap
formed of skin and
subcutaneous fat was
mobilized sufficiently
to allow advancement
into the anal
canal in order to
cover the fissure
defect. Care was
taken to
preserve enough
pedicles to ensure
adequate blood
supply.
The base of the flap
was sutured to the
lower anal mucosa
with interrupted 000
Vicryl Rapide.
Rectal
enemas for cleaning
of the colon. A
prophylactic
antibiotic
in the form of thirdgeneration
cephalosporin was
given 2 h
preoperatively. The
operation was
performed with
patients

Control: None

7 (14 %) vs. 0 p=0.003

Incomplete outcome
data:
-

Fissure healing
(complete healing:
complete
epithelialization scar of
no sign of fissure):
3 months: 43 (86 %) vs.
34 (68 %), p=0.005
6 months: 44 (88 %) vs.
35 (70 %), p=0.001
1 year: 42 (84 %) vs. 24
(48 %), p=0.0001
Length of
postoperative stay
1.1±0.3 vs. 2.8±0.4
p=0.001
Time of relief from pain
(days)
5.1±2.7 vs. 6.9±5.6
p=0.0001
Wound complications
(ecchymoses,
hematoma,
infection, disruption of
flap, and flap necrosis);
I: Ecchymosis (2)
C: Ischemia of flap (3),
disrupted flap (2),
sepsis (1)
Total: 2 (4 %) vs 6 (12
%) p=0.22
Patient’s satisfaction

150 per group which
exceeds the proposed
trial duration.
Secondly, four
surgeons performed
the operations, which
may be a source of
bias. However, they
have almost equal
experience in a trial
to overcome this. The
third limitation is
the inability to double
blind as the different
operations result
in different wounds.

C: 15/35
Duration of
symptoms:
I: 10.8±4.6 (6–22)
C: 10.2±4.0 (6–20)
Previous
conservative therapy
(GTN ointment)
I: 39 (78 %)
C: 42 (84 %)
Groups comparable
at baseline? Yes
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in the lithotomy
position under
general or spinal
anesthesia.

(VAS):
6.6±1.7 vs. 5.7±1.0
p=0.001
Recurrence rate
2 (4 %) vs. 11 (22 %)
p=0.01
Quality of life
(Gastrointestinal
Quality of Life Index
(GIQLI) 0 representing
the worst and a score of
144
(36×4) representing the
best possible result.
120.4±4.8 vs. 118.2±8

Notes:
1.
Prognostic balance between treatment groups is usually guaranteed in randomized studies, but non-randomized (observational) studies require matching of patients between
treatment groups (case-control studies) or multivariate adjustment for prognostic factors (confounders) (cohort studies); the evidence table should contain sufficient details on
these procedures
2.
Provide data per treatment group on the most important prognostic factors [(potential) confounders]
3.
For case-control studies, provide sufficient detail on the procedure used to match cases and controls
4.
For cohort studies, provide sufficient detail on the (multivariate) analyses used to adjust for (potential) confounders
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10
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Risk of bias table for intervention studies (randomized controlled trials)
Study
Describe
Bias due to
Bias due to
Bias due to
Bias due to
Bias due to selective Bias due to loss to
Bias due to
referenc method
inadequate
inadequate blinding
inadequate blinding
inadequate blinding
outcome reporting
follow-up?5
violation of
e
of
concealment of
of participants to
of care providers to
of outcome
on basis of the
intention to treat
randomis
allocation?2
treatment
treatment
assessors to
results?4
analysis?6
ation1
allocation?3
allocation?3
treatment
(first
allocation?3
author,
publicati
(unlikely/likely/uncle (unlikely/likely/uncle (unlikely/likely/uncle (unlikely/likely/uncle (unlikely/likely/uncle (unlikely/likely/uncle (unlikely/likely/uncl
on year)
ar)
ar)
ar)
ar)
ar)
ar)
ear)
Magdy,
Closed
Unlikely
Unlikely (not
Unclear (no blinding) Unclear (no blinding) Unlikely
Unlikely
Unlikely
2012
envelope
blinded, but unlikely
method
to cause bias)
6.
Randomisation: generation of allocation sequences have to be unpredictable, for example computer generated random-numbers or drawing lots or envelopes. Examples of
inadequate procedures are generation of allocation sequences by alternation, according to case record number, date of birth or date of admission.
7.
Allocation concealment: refers to the protection (blinding) of the randomisation process. Concealment of allocation sequences is adequate if patients and enrolling investigators
cannot foresee assignment, for example central randomisation (performed at a site remote from trial location) or sequentially numbered, sealed, opaque envelopes. Inadequate
procedures are all procedures based on inadequate randomisation procedures or open allocation schedules..
8.
Blinding: neither the patient nor the care provider (attending physician) knows which patient is getting the special treatment. Blinding is sometimes impossible, for example when
comparing surgical with non-surgical treatments. The outcome assessor records the study results. Blinding of those assessing outcomes prevents that the knowledge of patient
assignement influences the proces of outcome assessment (detection or information bias). If a study has hard (objective) outcome measures, like death, blinding of outcome
assessment is not necessary. If a study has “soft” (subjective) outcome measures, like the assessment of an X-ray, blinding of outcome assessment is necessary.
9.
Results of all predefined outcome measures should be reported; if the protocol is available, then outcomes in the protocol and published report can be compared; if not, then
outcomes listed in the methods section of an article can be compared with those whose results are reported.
10. If the percentage of patients lost to follow-up is large, or differs between treatment groups, or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups, bias is likely. If the
number of patients lost to follow-up, or the reasons why, are not reported, the risk of bias is unclear
11. Participants included in the analysis are exactly those who were randomized into the trial. If the numbers randomized into each intervention group are not clearly reported, the risk
of bias is unclear; an ITT analysis implies that (a) participants are kept in the intervention groups to which they were randomized, regardless of the intervention they actually
received, (b) outcome data are measured on all participants, and (c) all randomized participants are included in the analysis.
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Hoofdstuk 10

Patiëntenperspectief

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

De werkgroep heeft een aantal aandachtspunten van uit enquête in dit hoofdstuk
samengevat. Tevens zijn suggesties van NPCF meegenomen in het opstellen van de
aanbevelingen.

Overwegingen
Eerste contact huisarts en doorverwijzing
Van de respondenten met klachten was een deel (n=233 (41%)) nooit naar een huisarts
en/of specialist geweest. Een ruime meerderheid van deze groep (61%) heeft of had
langer dan 6 maanden last van de klachten. Mensen die niet naar een huisarts en/of
specialist zijn geweest proberen vaak zelf de klachten te verminderen met
laxeermiddelen (17%), extra voedingsvezels (34%) of crèmes van de drogist/apotheek
(59%). Slechts 18% geeft aan zelfs niets te hebben geprobeerd.

De voornaamste reden om niet naar de arts of huisarts te gaan waren dat de klachten
niet ernstig genoeg waren of de respondent er niet voldoende last van had (39%), dat de
respondent eerst wilde proberen zelf van de klacht af te komen (36%). Ook geeft 14%
aan dat ze het moeilijk vinden om met de klachten naar de arts te gaan.
Van de respondenten is 59% (n=337) met de klachten naar de huisarts geweest. Van
deze respondenten gaf 56% aan dit niet moeilijk te vinden, 36% vond dit een beetje
moeilijk en 8% heel moeilijk.
Op de vraag binnen hoeveel tijd men vindt dat men terecht zou moeten kunnen bij een
specialist, antwoord 30% dat dit binnen 1 week zou moeten zijn. In 39% van de gevallen
vindt men dat dit binnen 2 weken zou moeten kunnen. Na verwijzing kon bijna een
kwart van de deelnemers (24%) binnen 1 week terecht bij de specialist in het ziekenhuis.
Nog eens 25% kon terecht binnen 1 tot 2 weken. Voor 35% van de deelnemers geldt dat
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zij binnen 2 tot 4 weken terecht konden. Van de deelnemers kon 13% binnen 4 tot 8
weken terecht en 3% kon na langer dan 8 weken terecht.
De werkgroep is van mening dat het, omdat het voor patiënten moeilijk is met hun
klachten naar de (huis) arts te gaan het belangrijk is de drempel te verlagen,
bijvoorbeeld door duidelijkheid te verschaffen over wat de specialist bij dit soort
klachten kan betekenen.

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

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

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

Literatuur
Patiëntenfederatie NPCF. Rapport ‘Input voor richtlijn aandoeningen aan endeldarm en anus’ (oktober 2014).
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Bijlage 1 Begrippen en afkortingen
BIS
CCB
CRC
DG-HAL
DTZ
EUS
GTN
HAL
HELP
HRA
ISDN
LIFT
LIS
MM
PBD
PPH
RBL
RR
SH
THD
THD
UIS
VAS

Bilaterale interne sfincterotomie
Calcium kanaal blokkers
Colorectaal carcinoom
Dopplergeleide ligatie van hemorroïdale arteriën
Diltiazem
Endoscopic Ultrasound
Nitroglycerine / Glyceryl Trinitrate
Haemorrhoidal artery ligation
Lasertherapie
Hoog-risico adenomen
Isosorbidedinitraat
Ligatie van het intersfincterische fisteltraject
(partiële) laterale interne sfincterotomie
Miligan Morgen procedure (open hemorrhoïdectomie)
Pneumatische Ballon Dilatatatie
Procedure for prolaps and hemorrhoids
Rubberbandligatie
Relatief Risico
Stapled Hemorrhoidopexy
Transanale Hemorroïdale de-arterialisatie
Transanale Hemorroïdale de-arterialisatie
Unilaterale interne sfincterotomie
Visual analoge scale
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Bijlage 2 Indicatoren
Inleiding
In de gezondheidszorg zijn kwaliteit en transparantie belangrijke onderwerpen. Dit is terug
te zien in de ontwikkeling van richtlijnen voor medisch handelen en indicatoren om dit
handelen te kunnen meten. Deze indicatoren zijn in opdracht van de NVVH opgesteld bij de
richtlijn Proctologie. Het is aan de NVvH om, conform de hieromtrent geldende afspraken,
te bepalen of, en welke indicatoren een plaats moeten krijgen in de te registreren
indicatoren.

Doel van de indicatorenset
Het doel van deze indicatorenset is een stimulans te geven aan professioneel handelen in de
zorg voor patiënten met hemorroïden, fissuren en cryptoglandulaire fistels en zo te komen
tot steeds betere patiëntenzorg.

Overzicht indicatoren
Er werden drie indicatoren ontwikkeld; twee structuurindicatoren en
De drie indicatoren zijn:
Indicator
1
Beschikbaarheid MRI (met fistelprotocol) / endoanale
echografie voor fistels
2
Beschikbaarheid colonoscopie voor bloedverlies per anum
3
Bij de primaire behandeling van fissura ani middels botuline
toxine injectie bestaat de mogelijkheid dit poliklinisch te
doen

een procesindicator.
Type
structuur
Structuur
proces

Factsheets indicatoren
In de richtlijn staat dat MRI de beeldvormende techniek van eerste keus bij perianale fistels,
en dat endoanale echografie mits hiermee voldoende ervaring is een alternatief is. Bij
perianale fistels en zeker bij complexe fistels is het van belang dat de desbetreffende
specialist beschikt over de mogelijkheden voor het vervaardigen van een MRI of endoanale
echografie. Van belang is dat er in het ziekenhuis of buiten het ziekenhuis (vastgelegde
afspraken) het mogelijk is op indicatie beeldvorming te vervaardigen (met MRI volgens het
fistel protocol:zie hoofdstuk fistels voor verdere onderbouwing en uitwerking van het
fistelprotocol).
Beschikbaarheid MRI (met fistelprotocol) / endoanale echografie voor fistels
Operationalisatie
In centra waar patiënten met fistels operatief behandeld worden
moet een MRI en/of endoanale echografie beschikbaar zijn (met
MRI met instellingen volgens het fistelprotocol (voor toepassing
bij fistels)) of zijn er vastgelegde afspraken (SLA) over de
beschikbaarheid van beeldvorming in een andere instelling.
(ja/nee)
Teller
Niet van toepassing
Noemer
Niet van toepassing
Type indicator
Structuur
In- en exclusiecriteria
Niet van toepassing
Kwaliteitsdomein
Veiligheid, effectiviteit, patiëntgerichtheid
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Meetfrequentie
Verslagjaar
Rapportagefrequentie

Een maal per jaar
Eens per kalenderjaar
Een maal per jaar

Toelichting
1.
Achtergrond en variatie in zorg
Doel van deze indicator is de beschikbaarheid van endoanale echografie of MRI met de juiste
instelling voor patiënten waarvoor dat nodig is te verbeteren. In de huidige situatie is
beeldvorming niet altijd beschikbaar, of worden voor MRI niet de optimale instellingen
gebruikt.
2.
Definities
MRI met instellingen volgens het fistelprocotol: zie de module aanbevelingen voor MR
scanprotocol in de richtlijn proctologie.
3.
Registreerbaarheid
De gegevens die nodig zijn voor het registreren van deze indicator zijn relatief gemakkelijk
uit te vragen, door eens per kalenderjaar aan de betreffende instellingen te vragen of zij een
MRI en/of endoanale echografie beschikbaar hebben en of de MRI voor het maken van
scans voor fistels ingesteld staat conform het fistelprotocol.
4.
Mogelijke verstorende factoren
De indicator lijkt robuust, er zijn geen voor de hand liggende verstorende factoren aan te
wijzen.
5.
Mogelijke ongewenste effecten
De werkgroep verwacht geen ongewenste effecten van de indicator.

Beschikbaarheid colonoscopie voor bloedverlies per anum
Operationalisatie
In een centra waar patiënten met hemorroïden behandeld
worden moet een colonoscopie uitvoerbaar zijn of zijn er
vastgelegde afspraken (SLA) over de beschikbaarheid voor het
doen van een colonoscopie in een andere instelling.
(ja/nee)
Teller
Niet van toepassing
Noemer
Niet van toepassing
Type indicator
Structuur
In- en exclusiecriteria
Niet van toepassing
Kwaliteitsdomein
Veiligheid, effectiviteit, patiëntgerichtheid
Meetfrequentie
Een maal per jaar
Verslagjaar
Eens per kalenderjaar
Rapportagefrequentie Een maal per jaar

Toelichting
1.
Achtergrond en variatie in zorg
Doel van deze indicator is de beschikbaarheid van het kunnen aanvragen/uitvoeren en van
een colonoscopie. In de huidige situatie is een colonoscopie in de meeste klinieken
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uitvoerbaar. Indien dit niet mogelijk is moet de mogelijkheid bestaan dit extern uit te
voeren/aan te vragen.
2.
-

Definities

3.
Registreerbaarheid
De gegevens die nodig zijn voor het registreren van deze indicator zijn relatief gemakkelijk
uit te vragen, door eens per kalenderjaar aan de betreffende instellingen te vragen of zij
intern of extern een colonoscopie kunnen uitvoeren of laten uitvoeren.
4.
Mogelijke verstorende factoren
De indicator lijkt robuust, er zijn geen voor de hand liggende verstorende factoren aan te
wijzen.
5.
Mogelijke ongewenste effecten
De werkgroep verwacht geen ongewenste effecten van de indicator.

Indicator 3 bij de primaire behandeling middels botuline toxine injectie bestaat de
mogelijkheid dit poliklinisch te doen
Voor patiënten met een fissura ani behoort botuline toxine injecties tot de
behandelingopties.
Bij de primaire behandeling middels botuline toxine injectie bestaat de mogelijkheid dit
poliklinisch te doen
Operationalisatie
Botuline toxine injecties
Teller
Aantal patiënten behandeld poliklinisch
Noemer
Aantal patiënten behandeld met botuline toxine
Type indicator
Proces
Exclusiecriteria
Botuline toxine injectie in combinatie met fissurectomie
Kwaliteitsdomein
Effectiviteit, patiëntgerichtheid
Meetfrequentie
2x /jaar
Verslagjaar
1x/jaar
Rapportagefrequentie 1x/jaar
Toelichting
1.
Achtergrond en variatie in zorg
Bij fissura ani waarbij botuline toxine injectie voor de eerste keer wordt toegepast, zonder
fissurectomie,
kan gekozen worden voor een poliklinische behandeling. Het voordeel hiervan is dat patiënt
niet onder narcose of spinale anesthesie hoeft, en dat er geen opname aan de behandeling
gekoppeld is. Tevens zijn de kosten van poliklinische behandeling lager.
2.
Definities
Botuline toxine injectie zonder fissurectomie
3.
Registreerbaarheid
De registratie van deze indicator zal moeten worden gedaan aan de hand van een steekproef
van codering van de behandeling. Het voorstel is om een steekproef te nemen van 20
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patiënten die botuline toxine behandeling hebben ondergaan. Deze steekproef wordt
genomen aan de hand van de DBC registratie, en DOT codering.
4.
Mogelijke verstorende factoren
Er zijn geen voor de hand liggende verstorende factoren aan te wijzen.
5.
Mogelijke ongewenste effecten
De werkgroep verwacht geen ongewenste effecten van de indicator.
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Bijlage 3 Kennislacunes
Inleiding
Tijdens de ontwikkeling van de richtlijn proctologie’ is systematisch gezocht naar
onderzoeksbevindingen die nuttig konden zijn voor het beantwoorden van de
uitgangsvragen. Een deel (of een onderdeel) van de uitgangsvragen is met het resultaat
van deze zoekacties te beantwoorden, een groot deel echter niet. Door gebruik te
maken van de evidence-based methodiek (EBRO) is duidelijk geworden dat op het
terrein van de behandeling van hemorroiden, fistels en fissuren nog lacunes in de
beschikbare kennis bestaan. De werkgroep is van mening dat (vervolg)onderzoek
wenselijk is, om in de toekomst een duidelijker antwoord te kunnen geven op vragen uit
de praktijk. Om deze reden heeft de werkgroep de belangrijkste lacunes in kennis
geprioriteerd.
De werkgroep heeft de volgende top vier van lacunes in kennis geprioriteerd, waarvoor
nader onderzoek het meest dringend is:
1.
Het is onvoldoende onderzocht of rubberbandligatie, sclerotherapie en
lasertherapie bij patiënten met graad 1 en 2 hemorroïden tot meer of minder
complicaties en nadelige effecten leiden op zowel de korte en langere termijn (>1
jaar). Grotere RCT’s met voldoende patiënten en duidelijk gedefinieerde inclusie
en exclusie criteria zijn nodig om ook minder voorkomende complicaties te
kunnen vergelijken zijn nodig.
2.
Het is onvoldoende onderzocht of incisie met exprimatie van het stolsel bij
patiënten met een getromboseerde hemorroïd in de acute fase tot minder / meer
pijn reductie leidt dan een conservatief beleid en/of een acute excisie van het
getromboseerde hemorroïd. Tevens is er nauwelijks onderzoek verricht naar
schade/complicaties na een acute hemorrhoïdectomie. Er is behoefte aan goed
opgezet gerandomiseerd onderzoek. Het gebrek aan beschrijving van een
combinatiebeeld (tegelijk optreden van getromboseerde interne en externe
hemorroïden) in de huidige literatuur wordt gezien als een lacune.
3.
Het is onvoldoende onderzocht welk percentage van de externe sfincter bij een
fistulotomie geklieft kan worden zonder de continentie te verstoren.
4.
Het is onvoldoende onderzocht of een transanale mucosa verschuivingsplastiek na
een periode van setondrainage een hoger succespercentage heeft dan een
transanale mucosa verschuivingsplastiek zonder voorafgaande seton.
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Bijlage 4 Implementatieplan bij de richtlijn proctologie
Inleiding
Dit implementatieplan is onderdeel van de richtlijn proctologie. In de richtlijn staan
adviezen ten aanzien van de behandeling en diagnostiek van hemorroïden, fistels en
fissuren. Dit implementatieplan is opgesteld ter bevordering van de implementatie van
de richtlijn proctologie. Voor het opstellen van dit plan is een inventarisatie gedaan van
de mogelijk bevorderende en belemmerende factoren voor het naleven van de
aanbevelingen. Daarbij heeft de richtlijncommissie een advies uitgebracht over het
tijdspad voor implementatie, de daarvoor benodigde randvoorwaarden en de acties die
door verschillende partijen ondernomen dienen te worden.
Werkwijze
De werkgroep heeft per aanbeveling geïnventariseerd:
per wanneer de aanbeveling overal geïmplementeerd moet kunnen zijn;
de verwachtte impact van implementatie van de aanbeveling op de zorgkosten;
randvoorwaarden om de aanbeveling te kunnen implementeren;
mogelijk barrières om de aanbeveling te kunnen implementeren;
mogelijke acties om de implementatie van de aanbeveling te bevorderen;
verantwoordelijke partij voor de te ondernemen acties.
Voor iedere aanbevelingen is nagedacht over de hierboven genoemde punten. Echter
niet voor iedere aanbeveling kon ieder punt worden beantwoord. Er kan een
onderscheid worden gemaakt tussen “sterk geformuleerde aanbevelingen” en “zwak
geformuleerde aanbevelingen”. In het eerste geval doet de richtlijncommissie een
duidelijke uitspraak over iets dat zeker wel of zeker niet gedaan moet worden. In het
tweede geval wordt de aanbeveling minder zeker gesteld (bijvoorbeeld “Overweeg om
…”) en wordt dus meer ruimte gelaten voor alternatieve opties. Voor “sterk
geformuleerde aanbevelingen” zijn bovengenoemde punten in principe meer uitgewerkt
dan voor de “zwak geformuleerde aanbevelingen”.

Implementatietermijnen
Voor “sterk geformuleerde aanbevelingen” zonder belangrijke knelpunten voor
implementatie geldt dat zij zo spoedig mogelijk geïmplementeerd dienen te worden.
Voor de meeste “sterk geformuleerde aanbevelingen” betekent dat dat zij komend jaar
direct geïmplementeerd moeten worden en dat per juni 2016 dus iedereen aan deze
aanbevelingen dient te voldoen.
Voor de volgende aanbevelingen dient echter een langer implementatietermijn van drie
jaar aangehouden te worden, wat dus betekent dat per januari 2018 iedereen aan deze
aanbevelingen dient te voldoen:
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Bij H2
Voor patiënten jonger dan 50 jaar met bloedverlies per anumzonder risico-indicatoren
voor CRC* of verdenking op inflammatoir darmlijden kan endoscopie achterwege
worden gelaten.
Voor patiënten jonger dan 50 jaar met bloedverlies per anum, met risico-indicatoren
voor CRC* of verdenking op een inflammatoir darmlijden dient een colonoscopie
verricht te worden (gelijk de NHG standaard).
Bij persisterend bloedverlies per anum na behandeling voor vermeende hemorroïden
moet laagdrempelig een colonoscopie gedaan worden.
*Risico-indicatoren voor CRC bij patiënten met bloedverlies per anum (veranderd defecatiepatroon, ontlasting
vermengd met bloed, afwezigheid perianale afwijkingen, CRC familie<70e jaar).

Deze aanbeveling kan mogelijk niet overal direct worden ingevoerd vanwege een gebrek
aan beschikbaarheid van colonoscopie. In de huidige praktijk zijn er centra die voor deze
indicatie een sigmoïdoscopie gebruiken.

Bij H 4.2
Bij graad 3 hemorroïden kan eerst gekozen worden voor een behandeling middels RBL.
Indien er na maximaal vier behandelingen geen effect is, kan een
hemorrhoïdectomie/pexie gekozen worden.
Bij graad 3 en 4 circulaire hemorroïden kan gekozen worden voor de SH, vanwege
minder pijnklachten kort na de operatie, mits voldoende ervaring met deze techniek. Als
alternatief kan een CH overwogen worden.
Deze aanbeveling stelt dat SH kan worden uitgevoerd mits er voldoende ervaring is met
deze techniek. Afspraken over het opdoen van deze ervaring moeten nog worden
gemaakt, en er moet voldoende tijd zijn om deze ervaring daadwerkelijk op te doen.
De implementatie van bovenstaande aanbeveling kent daarom een langere
implementatietermijn (drie jaar).

Impact op zorgkosten
Veel aanbevelingen brengen geen of nauwelijks gevolgen met zich mee voor de
zorgkosten. Een aantal aanbevelingen doet dit echter wel. In onderstaande tabel wordt
per module beschreven welke aanbevelingen een mogelijk effect met zich meebrengen
op de zorgkosten en welk effect dit is.
Aanbeveling

Verwachtte impact op zorgkosten

Het is niet nodig de gedraineerde Dit levert door verminderde wondzorg en
abcesholte op te vullen met een gaas.
thuiszorg mogelijk een kostenbesparing op.

Te ondernemen acties per partij
Hieronder wordt per partij toegelicht welke acties zij kunnen ondernemen om de
implementatie van de richtlijn te bevorderen.
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Alle direct betrokken wetenschappelijk verenigingen/beroepsorganisaties (NVvH,
NVMDL, NVDV, NVvR)
bekend maken van de richtlijn onder de leden;
publiciteit voor de richtlijn maken door over de richtlijn te publiceren in
tijdschriften en te vertellen op congressen;
ontwikkelen van gerichte bijscholing/trainingen;
ontwikkelen en aanpassen van patiënteninformatie/keuzehulpen;
controleren van de toepassing van de aanbevelingen middels audits en de
kwaliteitsvisitatie;
gezamenlijk afspraken maken over en opstarten van continu modulair onderhoud
van de richtlijn;
NVvH / WCP: Afspraken over waar ervaring / opleiding voor SH kan worden gedaan
(aangewezen klinieken).
De lokale vakgroepen/individuele medisch professionals
het bespreken van de aanbevelingen in de vakgroepsvergadering en lokale
werkgroepen;
het volgen van bijscholing die bij deze richtlijn ontwikkeld gaat worden;
aanpassen lokale patiënten informatie op grond van de materialen die door de
verenigingen beschikbaar gesteld zullen worden;
afstemmen en afspraken maken met andere betrokken disciplines om de
toepassing van de aanbevelingen in de praktijk te borgen.
De systeemstakeholders (onder andere zorgverzekeraars, (koepelorganisaties van)
ziekenhuisbestuurders, IGZ)
Van de bestuurders wordt verwacht dat zij bij de betrokken medisch professionals
nagaan of zij kennis hebben genomen van de nieuwe richtlijn proctologie en deze
toepassen in de praktijk.
Van zorgverleners wordt verwacht dat zij de zorg die in deze richtlijn wordt
voorgeschreven zullen vergoeden. De “sterk geformuleerde aanbevelingen” in deze
richtlijn kunnen, na verloop van de aangegeven implementatietermijnen door
zorgverzekeraars worden gebruikt voor de inkoop van zorg.
Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten
Toevoegen van richtlijn aan richtlijnendatabase. Daarbij opnemen
implementatieplan op een voor alle partijen goed te vinden plaats.
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