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Introductie

De goudenstandaard voor het diagnosticeren van de ziekte van Hirschsprung (ZvH) is een rectum-zuigbiopt 
(RZB), welke laagdrempelig wordt afgenomen. Het doel van deze studie is om de differentiaaldiagnoses van 
ZvH inzichtelijk te maken, complicaties na RZB en voorspellers van ZvH te identificeren om beter de afweging 
te kunnen maken om een RZB af te nemen. 

Methode

Patiënten verdacht voor de ZvH tussen 2000-2021, waarvoor RZB, werden retrospectief geanalyseerd. De ernst 
van complicaties werd beoordeeld middels Clavien-Dindo. Voorspellers voor ZvH werden getest middels 
multivariabele logistische regressieanalyse.

Resultaten



Honderdvijfenzestig van 510 geïncludeerde patiënten kregen de diagnose ZvH (32%). Vier patiënten (0,78%) 
ontwikkelden mineure complicatie na RZB, zoals aanhoudend rectaal bloedverlies (n=3) en koorts (n=1). 
Voorspellers voor ZvH waren man (OR= 3.13, CI 1.56-6.28, p=0.001), aanwezigheid van syndroom (OR = 
15.35, 2.62-89.92, p=0.002), meconiumpassage >48 uur (OR = 4.66, CI 2.26-9.62, p=0.001) en presenterende 
symptomen: braken (OR = 6.63, CI 3.42-12.86, p<0.001) en groeiachterstand (OR = 6.03, CI 1.78-20.45, 
p=0.004). Beschermende factoren voor ZvH waren hogere leeftijd tijdens afname RZB (OR = 0.995, CI 0.993-
0.998, p<0.001) en prematuriteit (OR = 0.995, CI 0.02-0.59, p=0.008). Deze factoren verklaren 62.5% van 
variantie op het voorspellen van ZvH. Meest voorkomende differentiaaldiagnose was functionele obstipatie 
(n=118, 23%). 

Conclusie

RZB is een veilige procedure met weinig en mineure complicaties. Daarom adviseren wij te continueren met 
laagdrempelig afnemen van RZB bij verdenking ZvH. Bij negatief RZB moet gedacht worden aan functionele 
obstipatie. Voorspellers voor ZvH zijn redelijk betrouwbaar om een goede inschatting te maken welk kind ZvH 
heeft.
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