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Introductie

Bij een laag anterieure resectie kan een tijdelijk stoma aangelegd worden. Het primaire doel van deze studie was 
het onderzoeken van de invloed van een tijdelijk stoma op de lange-termijn functionele uitkomsten. Secundair 
werd er gekeken naar het effect van de tijd tot continuïteitsherstel.

Methode

Dit betreft een multicenter, cross-sectionele studie. Patiënten met een laag anterieure resectie tussen 2009-2015 
vanwege een rectum- of rectosigmoidcarcinoom werden geïncludeerd. Exclusiecriteria waren overlijden, een 
permanent stoma en/of intellectuele beperking. Functionele uitkomsten werden gemeten middels de Rome IV 
criteria voor obstipatie en incontinentie en de low anterior resection syndrome (LARS) score.

Resultaten

Van de totale studiepopulatie (n=656, 86% respons) was er bij 32% een tijdelijk ileostoma aangelegd en bij 20% 
een tijdelijk colostoma. Patiënten met een tijdelijk ileostoma toonden significant meer obstipatie, incontinentie 
en ernstige LARS (Figuur 1). Patiënten met een tijdelijk colostoma hadden meer ernstige LARS (Figuur 1). Na 
correctie voor hoogte van de anastomose, geslacht, leeftijd, follow-up, radiotherapie en naadlekkage werd er 
geen significante associatie gevonden tussen een tijdelijk ileo- of colostoma en obstipatie of incontinentie. Een 
tijdelijk ileostoma was wel geassocieerd met ernstige LARS na correctie (OR=2.00, 95%CI=1.20-3.33). De tijd 
tot continuïteitsherstel was niet geassocieerd met obstipatie, incontinentie of ernstige LARS.



Figuur 1

Conclusie

Patiënten met een tijdelijk stoma hebben op de lange termijn meer obstipatie, incontinentie en ernstige LARS. 
Dit lijkt echter met name gerelateerd aan de onderliggende redenen voor het aanleggen van het tijdelijk stoma: 
naadlekkage, radiotherapie en/of een lage anastomose. De tijd tot continuïteitsherstel beïnvloed de lange-termijn 
functionele uitkomsten niet.
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