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Introductie

Er is weinig bekend over het naadcomplicaties (naadlekkage en stenose) na behandeling van jonge kinderen 
(onder de drie jaar) met primaire darmanastomosen. Toch word er, deels vanwege de angst voor deze 
complicaties van een primaire anastomose, bij deze groep jonge kinderen vaak besloten om een stoma aan te 
leggen. Echter blijkt uit recent onderzoek dat van de jonge kinderen die behandeld wordt met een stoma, 39% 
een postoperatieve complicatie door maakt die leidt tot een voor heroperatie, IC opname of overlijden (Clavien-
Dindo grade ?III). Als er meer kennis is over welke patiënten de grootste kans hebben een naadcomplicatie te 
ontwikkelen en welke factoren bijdragen aan deze kans, dan zouden mogelijk minder kinderen kunnen worden 
behandeld met een stoma.  

Daarom is het doel van deze studie om de volgende onderwerpen te onderzoeken: (1) de incidentie van 
naadlekkage en stenose (2) Welke aandoeningen lopen het grootste risico op deze complicaties van de 
anastomose? (3) Wat zijn perioperatieve factoren die geassocieerd zijn met deze complicaties van de 
anastomose?

Methode

We hebben retrospectief alle patiënten geïncludeerd die voor de leeftijd van drie jaar een primaire anastomose 
ondergingen tussen 1998 en 2018 in het Amsterdam UMC (AMC en VUmc). Technische risicofactoren 
(resportietijd van de hechtingen, manier van hechten, locatie en type anastomose) werden geëvalueerd middels 
multivariate cox-regressie voor naadstenose. De correlatie tussen naadlekkage en de variabelen geslacht en 
ASA-score ?III werd geëvalueerd middels chi2-testen.

Resultaten



In totaal kregen 477 patiënten een anastomose. De meest voorkomende aandoeningen in ons cohort waren darm 
atresieën (30%), de ziekte van Hirschsprung (29%) en necrotiserende enterocolitis (14%).

Naadstenose ontwikkelde zich in 8% van de patiënten. Naadstenose kwam het meest (14%) voor bij patiënten 
die werden behandled voor necrotiserende enterocolitis. Anastomosen van de dikke darm had een verhoogd 
risico (HR:3.6; 95%-CI: 1.8-7.5) ten opzichte van dunne darm anastomosen. Er waren geen technische 
kenmerken van het aanleggen van de anastomose (type anastomose, resorptietijd van de hechtdraad, wijze van 
hechten) significant geassocieerd met de ontwikkeling van een stenose.

Naadlekkage ontwikkelde zich in 5% van de patiënten. Naadlekkage kwam het meest (6%) voor bij patiënten 
die werden behandeld voor een darmatresie. . ASA-score ?III (p=0.03) en mannelijk geslacht (p=0.03) waren 
significant geassocieerd met het ontwikkelen van een naadlekkage.

Conclusie

Naadcomplicaties komen niet vaak voor na primaire anastomose bij jonge kinderen. Onze resultaten suggereren 
dat patiënten met een ASA-score ?III, mannelijk geslacht en anastomosen in het colon een verhoogd risico 
hebben op naadcomplicaties. Rekening houdend met deze resultaten zou, bij twijfel, vaker een primaire 
anastomose kunnen worden overwogen in plaats van het aanleggen van een stoma. Het identificeren van meer 
patiëntspecifieke factoren, met name binnen de aandoeningen met een hoog risico op naadcomplicaties, kan 
leiden tot een betere keuze tussen of primaire anastomose of het aanleggen van een stoma.
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