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Introductie

De PISA-II-studie toonde aan dat kortdurend anti-TNF met chirurgische sluiting vaker radiologische genezing 
induceert dan anti-TNF alleen na 18 maanden follow-up (FU) als behandeling voor Crohnse perianale fistels. 
Langetermijnresultaten zijn echter niet direct vergeleken.

Methode

In deze FU-studie zijn data van PISA-II-patiënten verzameld tot januari 2022. Primaire uitkomstmaat was 
radiologische genezing en secundaire uitkomsten omvatte klinische sluiting, recidieven, re-interventies, 
incontinentie en een beslissings-spijtschaal.

Resultaten

Lange termijn data zijn verzameld van 91/94 patiënten, 36/38 in de chirurgie arm en 55/56 in de anti-TNF arm. 
Mediane FU was 5 jaar (IQR 4-7). Radiologische genezing was hoger na chirurgische sluiting (39% versus 
18%; P=0.028). Klinische sluiting was vergelijkbaar, maar na significant meer (chirurgische) re-interventies in 
de anti-TNF arm (Figuur 1). Klinische sluiting trad eerder op na chirurgische sluiting (P=0.049). Recidieven 
waren vergelijkbaar (22% versus 35%; P=0.208). 0/24 patiënten met radiologische genezing ontwikkelde een 
recidief versus 27/76 met ooit klinische sluiting. In de chirurgie arm hadden 8 patiënten meer en 10 minder 
incontinentieproblemen versus 7 meer en 10 minder in de anti-TNF arm. De beslissings-spijtschaal toonde dat 
iedereen in de chirurgie arm zijn behandeling de juiste beslissing vond versus 78% in de anti-TNF arm. Iedereen 
in de chirurgie arm zou indien nodig voor dezelfde behandeling gaan, 11% in de anti-TNF arm zou dit niet doen.



Weg naar lange termijn klinische sluiting

Conclusie

Langetermijnresultaten zijn gunstiger na kortdurende anti-TNF-therapie met chirurgische sluiting vergeleken 
met alleen anti-TNF-therapie. Radiologische genezing was hoger na chirurgie en klinische sluiting 
vergelijkbaar, hoewel na re-interventies. Alle chirurgie patiënten vonden een operatie de juiste beslissing en 
zouden opnieuw dezelfde behandeling kiezen.
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