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Introductie

De huidige richtlijnen voor Crohnse perianale fistels bevelen anti-TNF-behandeling aan en stellen voor om 
chirurgische sluiting te overwegen bij patiënten die daarvoor in aanmerking komen. Langetermijnresultaten zijn 
echter niet direct vergeleken.

Methode

Deze multicenter patient preference RCT vergeleek anti-TNF-inductie gecombineerd met chirurgische sluiting 
met alleen anti-TNF-therapie. Patiënten kregen advies over beide behandelstrategieën en werden 
gerandomiseerd als er geen behandelingsvoorkeur was.

Crohnse patiënten ? 18 jaar met een actieve hoge perianale fistel kwamen in aanmerking voor deelname. 
Primaire uitkomst was radiologische (MRI) sluiting na 18 maanden. Secundaire uitkomsten waren klinische 
sluiting, re-interventies, recidieven en PDAI.

Resultaten



Tussen 2013 en 2020 includeerden 7 ziekenhuizen in Nederland en Italië 94 patiënten (60% vrouwen, mediane 
leeftijd 33 jaar), waarvan 32 werden gerandomiseerd. Achtendertig patiënten werden toegewezen aan de 
chirurgisch sluiten behandelstrategie en 56 aan alleen anti-TNF. Radiologische genezing was hoger na 
chirurgische sluiting in de intention-to-treat (ITT) (38% versus 10%; P=0.002) en per-protocol (PP) analyse 
(37% versus 8%; P=0.002). In de ITT was de klinische sluiting niet significant verschillend (68% versus 52%, 
P=0.076) in tegenstelling tot de PP (71% versus 50%; P=0.02). Aanzienlijk minder re-interventies vonden plaats 
na chirurgische sluiting (13% versus 43%; P=0.005). Recidieven waren vergelijkbaar (P=0.8) en kwamen alleen 
voor bij patiënten zonder radiologische genezing. Chirurgische sluiting was geassocieerd met een significant 
lagere PDAI na 18 maanden.

Conclusie

Anti-TNF-inductie gecombineerd met chirurgische sluiting induceert radiologische (MRI) genezing vaker dan 
anti-TNF alleen. Aangezien MRI-sluiting geassocieerd is met verbeterde langetermijnresultaten, suggereren 
deze data dat patiënten met Crohnse perianale fistels moeten worden voorgelicht over deze behandeling.
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