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Introductie

Achtergrond
Functionele klachten, waaronder fecale incontinentie, treden frequent op na low anterior resectie (LAR) voor 
rectumcarcinoom. Wij onderzochten de effectiviteit van bekkenfysiotherapie (BFT) in vergelijking met 
reguliere zorg in het verbeteren van dergelijke postoperatieve klachten.

Methode

Methode
In een multicenter, gerandomiseerde gecontroleerde studie met 17 deelnemende ziekenhuizen werden patiënten 
na LAR gerandomiseerd tussen BFT of reguliere zorg. Uitgangsmeting vond plaats zes weken na stoma ophef 
of drie maanden na LAR zonder tijdelijk stoma. Verandering in Wexner incontinentie scores drie maanden na 
randomisatie was het primaire eindpunt. Secundaire uitkomsten waren fecale incontinentie-gerelateerde 
kwaliteit van leven (FIQL), colorectaal specifieke kwaliteit van leven, en LARS scores.

Resultaten

Resultaten
Tussen 10-2017 en 03-2020 werden 128 patiënten geïncludeerd waarvan er 106 gerandomiseerd werden (BFT 
n=51, controle n=55); 95 patiënten (BFT n=44, controle n=51) werden geanalyseerd. BFT leidde niet tot grotere 
afname van Wexner scores in niet-geselecteerde patiënten (BFT: -2·3, 95% BI -3·3 tot -1·4, controle: -1·3, 95% 
BI -2·2 tot -0·4, p=0·13). BFT was geassocieerd met minder urgency (OR 0·22, 95% BI 0·06 tot 0·86). Patiënten 
met Wexner scores <16 (zonder nagenoeg complete incontinentie) rapporteerden meer verbetering in 
incontinentie scores na BFT (BFT: -2·1, 95% BI -3·1 tot -1·1, controle: -0·7, 95% BI -1·6 tot 0·2, p=0·045). BFT 
leidde tot relevante verbeteringen in alle FIQL domeinen bij patiënten met tenminste matige incontinentie 
(Wexner?5), terwijl de controle groep verslechterde.



Conclusie

Conclusie
Er werd geen voordeel van BFT in niet-geselecteerde patiënten gevonden. BFT leidt tot een verbetering in 
functie en/of kwaliteit van leven bij patiënten met urgency, tenminste matige incontinentie en zonder nagenoeg 
complete incontinentie.
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