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Introductie

Er is steeds meer bewijs dat preoperatieve anemie geassocieerd is met een verhoogd risico op een 
gecompliceerd beloop na colorectale chirurgie. In deze studie is onderzocht of het preoperatieve hemoglobine 
(Hb) gehalte samenhangt met de incidentie van naadlekkage, thans de meest gevreesde complicatie na een 
colorectale resectie.

Methode

Dit is een subgroep analyse van de eerder gepubliceerde internationale, prospectieve LekCheck studie. Voor 
deze analyse werden patiënten geïncludeerd die tussen 2016 en 2018 een colorectale resectie ondergingen met 
een primaire anastomose en waarvan de preoperatieve Hb waarde bekend was. De primaire uitkomst van deze 
studie was een naadlekkage binnen 30 dagen postoperatief. De associatie tussen Hb (categorisch) en 
naadlekkage werd geanalyseerd met logistische regressie analyse, waarbij een Hb ?8.5 mmol/L gebruikt werd 
als referentiegroep.

Resultaten

Van de 1.458 patiënten ontwikkelden 124 patiënten (8.5%) postoperatief een naadlekkage. Multivariabele 
logistische regressie toonde dat een verlaagd Hb een significante onafhankelijke voorspeller was van 
naadlekkage. Naadlekkages kwamen het meest voor onder patiënten met een Hb <6.5 mmol/L (28.9%). 
Patiënten in de categorieën met een Hb <7.5 mmol/L hadden een significant verhoogd risico op naadlekkage 
(Tabel 1). De incidentie van naadlekkage was het laagst (4.4%) bij patiënten met een Hb ?8.0 mmol/L.



Tabel 1. Verdeling van het hemoglobine (Hb) gehalte en naadlekkage risico in 1.458 patiënten die een 
colorectale resectie ondergingen met primaire anastomose.

Conclusie

De resultaten bevestigen dat een verlaagd Hb preoperatief geassocieerd is met naadlekkage na colorectale 
resectie. Dit impliceert dat preoperatieve behandeling van een verlaagd Hb mogelijk kan leiden tot minder 
naadlekkages. Het optimaliseren van het Hb (waarbij diagnostiek naar de oorzaak essentieel is) zou derhalve 
een belangrijke component kunnen zijn in een prehabilitatie programma.
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