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Introductie

Achtergrond Hoewel chronisch ileoanale pouch dysfunctie en falen (PF) verschillende oorzaken en 
therapeutische behandelingen kent, wordt hier in de kliniek en literatuur nauwelijks onderscheid tussen 
gemaakt. Wij hebben beoogd de verschillende oorzaken en chirurgische behandelingen voor chronisch PF te 
classificeren en het effect van deze behandelingen per oorzaak vast te stellen.

Methode

Methoden Deze retrospectieve studie includeerde alle aaneengesloten volwassen patiënten met een ileo-pouch 
anale anastomose (IPAA) en chirurgisch behandeld voor chronische PF in ons tertiaire ziekenhuis tussen juli 
2014-maart 2021. Patiënten werden geclassificeerd naar aanleiding van een voorgestelde sub-classificatie voor 
chronisch PF.

 



Figuur 1. Sub-classificatie voor chronisch ileoanale pouch dysfunctie en falen 1-3

Resultaten

Resultaten In totaal werden in 50 patiënten 59 procedures voor chronisch PF verricht. Patiënten waren 
grotendeels mannen (64%) met een mediane leeftijd van 45 jaar. De meeste patiënten hadden refractaire colitis 
ulcerosa als indicatie voor hun restauratieve proctocolectomie (68%). Oorzaken voor chronisch PF waren 
septische complicaties (n=25), luminale pouch complicaties (n=12), outlet problemen (n=11), inlet problemen 
(n=1), cuff problemen (n=8) en een retained rectum (n=2). Voor deze indicaties werden 17 pouch-excisies 
uitgevoerd, 10 nieuwe pouches gecreëerd en 32 operaties verricht waarbij de pouch werd geremodelleerd. Er 
trad na 29% van deze procedures naadlekkage op. De proportie technisch succesvolle re-operaties per chronisch 
PF oorzaak varieerde tussen 0-100%, met 75% technisch succes voor septische complicaties.

Conclusie

Conclusie Deze studie introduceert een sub-classificatie voor chronisch PF en bijbehorende chirurgische 
behandeling, toepasbaar op alle geïncludeerde patiënten. Resultaten waren verschillend per chronisch PF-
oorzaak en aansluitend beleid. Chronisch PF werd voornamelijk veroorzaakt door septische complicaties. Re-
operatie voor deze complicatie was in driekwart van de patiënten technisch succesvol.
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