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Introductie

Het beoordelen van de levensvatbaarheid van de darm kan een uitdaging zijn tijdens acute chirurgische 
ingrepen, vooral als het gaat om intestinale ischemie. Intraoperatieve fluorescentie-angiografie (FA) kan een 
waardevol instrument zijn voor de chirurg om te bepalen of darmresectie noodzakelijk is en om de meest 
geschikte resectiemarges te bepalen. Het doel van deze studie is verslag uit te brengen over het gebruik van FA 
in de acute setting en de invloed ervan op de intraoperatieve besluitvorming te kwantificeren.

Methode

Dit is een multicenter, retrospectieve cohortstudie van patiënten die tussen februari 2016 en februari 2021 een 
FA-geleide abdominale spoed operatie ondergingen in drie colorectale units waar intraoperatieve FA werd 
uitgevoerd om de darmlevensvatbaarheid te beoordelen. Primair eindpunt was verandering van beleid als gevolg 
van de FA-beoordeling. Secundaire eindpunten waren de 30 dagen heroperatie- en mortaliteitspercentages.

Resultaten

Drieënnegentig patiënten werden geïncludeerd met een gemiddelde leeftijd van 66.6 ± 19.2 jaar, en een ASA 
score > II in 85%. Een laparotomie werd uitgevoerd in 71% (n=66/93) van de gevallen. FA resulteerde in een 
verandering van beleid in 29% (n=27/93) van de patiënten. In 78% (n=21/27) van de gevallen van verandering 
van beleid, resulteerde FA in een conservatievere aanpak dan aanvankelijk gepland met behoud van een 
mediaan van 50 cm darm (IQR 70 cm). In 22% (n=6/27), moedigde FA een agressievere aanpak aan, waarbij 
een mediaan van 20cm (IQR 44cm) extra darm werd gereseceerd. Het totale heroperatiepercentage was 12% en 
het sterftecijfer na 30 dagen was 18%.



Conclusie

Het gebruik van intra-operatieve FA in de acute setting beïnvloedt de chirurgische behandeling bij een groot 
gedeelte van de patiënten. Bij 29% van de patiënten verandert FA het chirurgisch beleid en leidt het de 
chirurgen meestal in de richting van darmpreservatie. Prospectieve studies zijn nodig om het beste gebruik van 
de techniek voor deze indicatie te bevestigen en te optimaliseren.
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