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Categorie: Colorectaal: maligne

Introductie

Een deviërend stoma word frequent gebruikt om een klinisch relevante naadlekkage te voorkomen na een low 
anterior resectie (LAR). Het hebben van een deviërend ileostoma is een voorspeller voor slechtere functionele 
uitkomsten na continuiteitsherstel. Wij onderzochten of het vroeg opheffen van het stoma (<3 maanden) leidt tot 
betere functionele uitkomsten en kwaliteit van leven.

Methode

De FORCE trial is een prospectieve en gerandomiseerde studie welke heeft uitgezocht of 
bekkenbodemfysiotherapie functionele uitkomsten na rectumresectie verbetert. Patiënten die een LAR 
ondergingen met deviërend ileostoma voor rectumcarcinoom in 17 ziekenhuizen als onderdeel van de FORCE 
trial werden prospectief geïncludeerd en verdeeld in een vroege (<3 maanden) en late (>3 maanden) 
continuiteitsherstel groep. Functionele uitkomsten en kwaliteit van leven werden 1jaar na opheffen stoma 
gemeten middels de Wexner, LARS, EORTC CR29 en FIQL vragenlijsten.

Resultaten

49 van in totaal 95 geanalyseerde patiënten hebben een tijdelijk stoma gekregen, waarvan 44 complete 
vragenlijsten retourneerden en werden geincludeerd. Gemiddelde leeftijd was 62jr vs 59jr (p = 0.29) in de 
vroege vs late groep waarvan 72% (13/18) man in de vroege groep vs 68% (21/31) in de late groep (p = 0.75). 
In 67% (12/18) vs 68% (21/31) was er sprake van neoadjuvante behandeling in de vroege vs late groep (p = 
0.94).



Er was geen significant verschil in darmfunctie gemeten middels LARS (31 vs 30, p = 0.63) en Wexner score 
(6.2 vs 5.8, p = 0.77) tussen de vroege en late groep. Ook kwaliteit van leven gemeten via de FIQL domeinen 
was niet significant verschillend (0.22 < p < 0.83). De groep met vroeg continuiteitsherstel rapporteerde een 
significant beter ‘body image’ na 1 jaar (p < 0.001), ook na correctie voor leeftijd, BMI, geslacht en 
complicaties. Overige QLQ CR-29 items waren niet significant verschillend na 1 jaar.

Conclusie

Vroeg opheffen van een deviërend ileostoma na LAR leidt niet tot betere functionele uitkomsten of algeheel 
kwaliteit van leven. Vroeg continuiteitsherstel kan een positieve invloed hebben op body image.
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