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NEDERLANDSE SAMENVATTING
Ziekten aan de dikke darm en de endeldarm worden ook wel colorectale ziekten genoemd. 
Deze ziekten kunnen bij de geboorte aanwezig zijn zoals het geval is bij congenitale 
anorectale malformatie, een aandoening waarbij het laatste stuk van de darm niet goed is 
aangelegd. Colorectale ziekten kunnen ook later in het leven aan het licht komen, zoals bij 
colitis ulcerosa, een ziekte waarbij er ontstekingen ontstaan in de dikke darm. Deze diagnose 
wordt meestal gesteld op jongvolwassen leeftijd. Afhankelijk van de ernst van de ziekte wordt 
een behandeling gekozen. In sommige gevallen is alleen met geneesmiddelen behandelen 
voldoende, terwijl in andere gevallen er een operatie moet plaatsvinden om het leven van 
de patiënt te redden.

Bij bijvoorbeeld een milde vorm van een anorectale malformatie zit de anus niet op de goede 
plek en is deze iets naar voren verplaatst. Hierdoor kan obstipatie ontstaan. Soms is het dan 
mogelijk om alleen geneesmiddelen te gebruiken die de ontlasting verdunnen en hoeft deze 
patiënt geen operatie te ondergaan. Bij ernstigere vormen van anorectale malformaties kan 
bijvoorbeeld de het laatste stuk van de darm aangesloten zijn op de blaas of de plasbuis. In dit 
geval kan het pasgeboren kind zijn ontlasting niet op de normale manier kwijt raken en moet 
er binnen 48 uur na de geboorte een operatie plaatsvinden waarbij een stoma (kunstmatige 
opening van de darm in de buik) wordt aangelegd, zodat de ontlasting naar buiten kan. In 
een later stadium, tussen drie en zes maanden oud, wordt dan vervolgens een operatie 
uitgevoerd om de anatomie weer te corrigeren waarna weer drie maanden later het stoma 
op kan worden geheven, zodat de ontlasting weer via de anus het lichaam kan verlaten. Er 
zijn dus verschillende vormen van anorectale malformaties waarbij de milde vormen soms 
behandeld kunnen worden met geneesmiddelen, terwijl bij de ernstigere vormen altijd een 
operatie noodzakelijk is.

Een ander voorbeeld van een colorectale ziekte, dat zowel met geneesmiddelen als met 
een operatie behandeld kan worden afhankelijk van de ernst van de ziekte, is colitis ulcerosa. 
Hierbij komen er ontstekingen in de dikke darm voor, die met ontstekingsremmende 
geneesmiddelen kunnen worden behandeld. Soms werken die geneesmiddelen niet of niet 
meer goed en worden die ontstekingen zo heftig dat een patiënt er erg ziek van kan worden. 
In een dergelijk geval moet de ontstoken dikke darm eruit worden gehaald. Het operatief 
verwijderen van de dikke darm heet ook wel een colectomie.

 Nog een voorbeeld van een ziekte waarbij de dikke darm eruit moet worden gehaald is 
familiaire adenomateuze polyposis. Dit is een erfelijke aandoening waarbij er heel veel 
poliepen in de dikke darm zijn. Poliepen zijn een voorstadium van kanker en kunnen uiteindelijk 
kwaadaardig worden. Omdat het bij deze erfelijke aandoening om zoveel poliepen gaat, is 
het onmogelijk om de darm volledig te controleren met een kijkonderzoek van de dikke 
darm. Daarom wordt al, op relatief jonge leeftijd, de dikke darm verwijderd, zodat daarmee 
voorkomen wordt dat de poliepen kwaadaardig worden.
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Na het verwijderen van de dikke darm, voor welke reden dan ook, moet er een stoma worden 
aangelegd om de ontlasting kwijt te kunnen raken. Een stoma kan erg vervelend zijn voor 
patiënten, ze kunnen gaan lekken, patiënten zijn bang voor geuroverlast en ze schamen 
zich ervoor. Bij bovengenoemde colorectale ziekten zijn het ook nog vaak jonge mensen, in 
een kwetsbare en onzekere fase van hun leven. In sommige gevallen kiezen jongere, maar 
zeker ook oudere, patiënten er dan voor om een ileo pouch-anale anastomose aan te laten 
leggen. Hierbij maakt de chirurg een soort opvang reservoir voor ontlasting van het laatste 
stuk van de dunne darm, het ileum, en deze wordt op het anale kanaal vastgehecht. Dit 
opvangreservoir zorgt ervoor dat patiënten geen stoma meer nodig hebben en de ontlasting 
weer via de anus naar buiten kan. Voor veel patiënten kan dit een goede oplossing zijn om 
van hun stoma af te komen.

Ook al is het doel van de behandeling van deze colorectale ziekten om optimale klinische 
uitkomsten te creëren, soms is dit niet het geval en hebben patiënten ook nadien problemen 
met de ontlasting. Dit kan bijvoorbeeld ontlastingsincontinentie zijn, wat ook wel fecale 
incontinentie wordt genoemd. Ontlastingsincontinentie is een slopende aandoening, wat 
een groot effect kan hebben op de kwaliteit van leven. Mensen durven niet meer naar buiten 
of naar hun werk te gaan, omdat ze bang zijn ontlasting te verliezen. Hierdoor wordt hun 
sociale leven beperkt. Daarnaast is er een groot taboe op ontlastingsincontinentie. De meeste 
mensen praten er niet over met hun vrienden of familie en sommigen durven het hier ook niet 
met hun dokter erover te hebben. Toch is de schatting dat ongeveer 8% van de mensen last 
heeft van ontlastingsincontinentie. Dit kan oplopen tot 50% in verpleegtehuizen.

Om beter de pathofysiologie, de kennis van zieke organen, te begrijpen, is het nodig om de 
fysiologie, de kennis van normale levensprocessen te begrijpen. De dikke darm is het laatste 
deel van het maagdarmstelsel en de hoofdfunctie is het opnemen van water, vitamines en 
voedingsstoffen en het laatste overgebleven materiaal te verplaatsen naar de endeldarm. 
De endeldarm is een opslagreservoir voor ontlasting. Er zijn verschillende continentie 
mechanismes voor het ophouden van ontlasting. Rondom het anale kanaal zitten twee 
sluitspieren, de binnenste en de buitenste anale sluitspier (Figuur 1). Zij zorgen voor genoeg 
druk in het anale kanaal zodat de ontlasting niet zomaar naar buiten kan komen. Boven de 
sluitspier zit de puborectale spier, een van de spieren van de bekkenbodem. Deze vormt een 
lus rondom de endeldarm. Als deze spier samenknijpt wordt de hoek van het anale kanaal 
kleiner, dus scherper, waardoor er geen ontlasting meer langs kan. Bij het ontspannen van 
de spier wordt de hoek groter, de endeldarm is dan een rechte buis, waardoor de ontlasting 
gemakkelijk kan worden kwijt geraakt (Figuur 2).
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Figuur 1   |   Anatomie van het de endeldarm en het anale kanaal. 
Aangepast  van Clinical Surgery, by Henry et al, February 2012 3rd edition, Saunders-Elsevier.

Figuur 2   |   Schematische weergave van de hoek van het anale kanaal door de puborect ale sp ier in rust  (A) 
en tijdens ontlast ing (B). Het laatst e resulteert in een vergroting van de hoek van het anale kanaal, dus een 
minder scherpe hoek, waardoor de ontlast ing makkelijk kan worden kwijtgeraakt. anorect ale hoekAnatomie 
van het de endeldarm en het anale kanaal. 
Aangepast  van Harrison’s Principles of Internal Medicine, by Jameson et al, August  2018, 20th edition, 
McGraw-Hill Education.

Er werd altijd gedacht dat de binnenst e sluitsp ier alleen onwillekeurig, dus niet bewust , 
kon aansp annen. De buitenst e anale sluitsp ier en de puborect ale sp ier zouden alleen 
willekeurig, dus bewust , konden worden aansp annen. Echter, recent onderzoek van onze 
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onderzoeksgroep heeft laten zien dat de buitenste anale sluitspier ook onwillekeurig kan 
aanspannen. Dit wordt geregeld door een reflex (een automatische reactie van het lichaam), 
de anale-externe sfincter continentie reflex, ofwel buitenste anale sluitspier reflex. Maar de 
kennis van deze bovengenoemde mechanismes voor continentie verklaarden nog niet alles. 
Er zijn namelijk patiënten waarvan deze spieren niet goed werken, maar die wel hun ontlasting 
konden ophouden. Dit geeft aan dat er waarschijnlijk nog meer, tot nu toe onbekende, 
continentie mechanismes aanwezig zijn. We veronderstelden dat mogelijk ook de puborectale 
spier een grote rol speelt. Dit hebben we onderzocht in het eerste deel van dit proefschrift. In 
het tweede deel van het proefschrift gaan we dan weer terug naar patiënten met colorectale 
ziekten en hebben we hun klinische uitkomsten onderzocht, in relatie tot problemen met de 
ontlasting en de continentie mechanismes.

DEEL I — FECALE CONTINENTIE MECHANISMEN
In het eerste deel hebben we de fysiologie van continentie proberen te doorgronden. Dit 
hebben we onderzocht bij gezonde proefpersonen en patiënten.

De puborectale spier maakt een lus rondom de endeldarm en zorgt bij aanspannen voor 
de hoek in het anale kanaal, zodat de ontlasting in de endeldarm blijft. In Hoofdstuk 2 
laten we zien dat de puborectale spier naast willekeurig aanspannen, ook onwillekeurig 
(automatisch) kan aanspannen. Voor deze studie hebben we metingen gedaan bij gezonde 
proefpersonen, wat inhield dat er een ballon in de endeldarm werd geplaatst en tegelijkertijd 
de druk werd gemeten ter hoogte van de puborectale spier. Tijdens het vullen van de ballon, 
wat vaste ontlasting nabootst, werd gezien dat de druk ter hoogte van de puborectale spier 
hoger werd en dat dit heel lang kon worden vastgehouden, langer dan mensen deze spier 
willekeurig aanspannen kunnen. Ook zagen we dat de hoek in het anale kanaal kleiner werd, 
dus scherper, wat dus door de puborectale spier moet worden veroorzaakt. Omdat dit 
onwillekeurig aanspannen gebeurt na het langzaam vullen van de ballon, lijkt het geïnitieerd 
te zijn na verwijding ter hoogte van de puborectale spier. Dit nieuwe mechanisme, die we 
de puborectale continentie reflex noemen, reguleert de continentie van ontlasting via het 
onwillekeurig aanspannen van de puborectale spier. Dit is de eerste studie ter wereld die het 
onwillekeurige aanspannen van de puborectale spier beschrijft.

In Hoofdstuk 3 proberen we een uitleg te geven waarom meer mensen last hebben van 
incontinentie voor vloeibare ontlasting dan voor vaste ontlasting. In deze studie hebben we 
de karakteristieken van zowel de in hoofdstuk 2 genoemde puborectale continentie reflex 
onderzocht als de eerder beschreven buitenste anale sluitspier reflex. Tijdens het vullen van 
de ballon, wat vaste ontlasting nabootst, zagen we zowel verhoging van de druk ter hoogte 
van de buitenste anale sluitspier als de puborectale spier. Voor vaste ontlasting zagen we dus 
gelijktijdige activatie van beide continentie reflexen. Echter, na het inbrengen van alleen water 
in de endeldarm zagen we onmiddellijke activatie van de buitenste anale sluitspier reflex, 
maar geen activatie van de puborectale continentie reflex, zelfs niet nadat 1000 ml water was 
ingebracht. Hierdoor kunnen we concluderen dat de buitenste anale sluitspier reflex zowel 
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voor vaste als vloeibare ontlasting wordt geactiveerd, terwijl de puborectale continentie reflex 
alleen voor vaste ontlasting wordt geactiveerd.

Iemand zou bezwaar kunnen maken tegen deze bevindingen, omdat je je kunt voorstellen 
dat het water wat in de endeldarm wordt gebracht verder naar boven gaat de dikke darm 
in. Toch zien we alsnog een effect van de buitenste anale sluitspier reflex, maar niet van de 
puborectale continentie reflex. Dit bewijst indirect dat de buitenste anale sluitspier reflex 
geactiveerd wordt door contact, omdat ook een kleine hoeveelheid water al reactie geeft. Dit 
in tegenstelling tot de puborectale continentie reflex, waarbij een kleine hoeveelheid water 
alleen niet genoeg is om deze reflex te activeren. Samengevat zijn er dus twee onwillekeurige 
(automatische) mechanismes voor vaste ontlasting, terwijl er maar één onwillekeurig 
mechanisme voor vloeibare ontlasting is. Het kapot gaan van één mechanisme leidt dus 
eerder tot incontinentie voor vloeibare ontlasting dan continentie voor vaste ontlasting, wat 
mogelijk het verschil verklaart waarom er meer mensen last hebben van incontinentie voor 
vloeibare ontlasting.

We hebben de regulatie van de puborectale continentie reflex verder onderzocht. De 
pudendus zenuw is een van de grote zenuwen in het bekkenbodemgebied, maar er is geen 
overeenstemming in de literatuur of de pudendus zenuw ook de puborectale spier reguleert. In 
de studie in Hoofdstuk 4 zagen we dat het willekeurig aanspannen van de puborectale spier 
verminderd was als er zenuwschade was aan de pudendus zenuw. Omgekeerd zagen we dat 
zenuwschade van de pudendus zenuw geen verband had met het onwillekeurig aanspannen 
van de puborectale spier, geregeld door de puborectale continentie reflex. Onze conclusie 
is dus dat het willekeurig aanspannen van de puborectale spier wordt gereguleerd door de 
pudendus zenuw, terwijl het onwillekeurig aanspannen niet wordt gereguleerd door deze 
pudendus zenuw. In een andere studie van onze onderzoeksgroep zagen we dat de buitenste 
anale sluitspier reflex ook niet wordt gereguleerd door de pudendus zenuw. Patiënten met 
pudendus neuropathie, een ziekte waarbij deze zenuw verdoofd is geworden, leidt dus niet 
direct tot volledige incontinentie. Als de pudendus zenuw niet werkt blijft het onwillekeurig 
aanspannen, gereguleerd door beide continentie reflexen, nog functioneren, maar het 
willekeurig samenknijpen van deze spieren is dan sterk verminderd tot volledig onmogelijk. 
Er is meer onderzoek nodig om uit te zoeken door welke exacte zenuw het onwillekeurig 
aanspannen wordt gereguleerd. Als dat bekend is, dan kan geprobeerd worden om tijdens 
operaties in het bekkenbodemgebied, of bij het anale kanaal, te voorkomen dat deze zenuw 
per ongeluk wordt beschadigd.

DEEL II — EVALUATIE VAN COLORECTALE ZIEKTEN
Problemen met de ontlasting kunnen voorkomen als er een afwijking is aan de anatomie, bij 
bijvoorbeeld patiënten met congenitale anorectale malformaties waarbij de afwijking te zien is 
bij de geboorte, of bij patiënten die operaties ondergaan aan de dikke darm en de endeldarm. 
In het tweede deel van dit proefschrift hebben we de focus gelegd op patiënten met zulke 
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colorectale ziekten en de klinische uitkomsten en hebben we problemen met ontlasting 
onderzocht, met de mogelijkheid deze patiënten beter te maken.

Congenitale anorectale malformaties is een ziekte waarbij het laatste stukje van de darm 
niet goed is aangelegd. Ernstige vormen zijn gemakkelijk te herkennen doordat bijvoorbeeld 
de anus van een pasgeboren kind volledig afwezig is. Echter kunnen milde vormen lastig te 
herkennen zijn voor ouders of verloskundigen omdat de anus maar iets naar voren is geplaatst. 
Omdat deze aandoening zeldzaam is, valt het een dokter ook niet vaak op. Tot nu toe werd 
altijd gedacht dat deze aandoening vaker voorkomt bij jongens dan bij meisjes. Echter, we 
merkten in onze kliniek op dat we ongeveer evenveel jongens als meisjes zagen en dit hebben 
we bevestigd in de studie van Hoofdstuk 5. Hiermee kunnen we ook uitleggen waarom er 
altijd gedacht werd dat het vaker bij jongens voorkomt. Meisjes hebben namelijk vaker een 
milde vorm van een congenitale anorectale malformatie, die moeilijker is om vast te stellen 
en soms helemaal niet herkend wordt. In tegenstelling tot de meisjes hebben jongens vaker 
een vorm waarbij geen anale opening zichtbaar is, die daardoor gemakkelijker te herkennen 
zijn. Het aantal meisjes dat een anorectale malformatie heeft wordt dus onderschat, door een 
late of gemiste diagnose. Milde vormen van anorectale malformaties kunnen echter leiden 
tot ernstige chronische verstopping van de darm, ook wel obstipatie. Een voorbeeld hiervan 
is een meisje van 6 jaar dat onbegrepen buikpijnklachten had, door meerdere dokters werd 
gezien en uiteindelijk naar een psychiater werd gestuurd. Bij een psychiatrisch onderzoek 
hoort ook een lichamelijk onderzoek, om te kijken of er mogelijk lichamelijke oorzaken zijn 
van de klachten. Bij dit lichamelijk onderzoek ontdekte de psychiater dat de anus niet op de 
normale plek leek te zitten en dacht daardoor aan een anorectale malformatie, en stuurde 
het meisje naar een gespecialiseerd kinderchirurg. Uiteindelijk bleek haar buikpijn gebaseerd 
te zijn op obstipatie door de anorectale malformatie, waarvoor zij een correctie operatie 
onderging en laxeermiddelen kreeg waarna de buikpijn was verholpen. Samengevat, we raden 
artsen aan om bij patiënten met onbegrepen chronische obstipatieklachten, te overwegen of 
het mogelijk een milde vorm van een anorectale malformatie zou kunnen zijn.

Een anorectale malformatie kan samengaan met andere aangeboren aandoeningen, 
zoals aangeboren hartafwijkingen. Er werd altijd gedacht dat de meest ernstige vormen 
van anorectale malformaties de meeste kans hebben op hartafwijkingen. In Hoofdstuk 6 
tonen we echter aan dat er evenveel hartafwijkingen voorkomen bij milde als bij ernstige 
vormen van anorectale malformaties en dat er zelfs in de ernst van de hartafwijkingen geen 
verschil is. De kinderen waarbij een hartafwijking werd vastgesteld nadat de diagnose van de 
anorectale malformatie was gesteld, waren niet ouder dan drie maanden, waarschijnlijk omdat 
de hartafwijkingen hiervoor al aan het licht kwamen. Meer dan de helft van de hartafwijkingen 
bij de kinderen met congenitale anorectale malformaties werden de eerste keer gemist bij 
een algemeen lichamelijk onderzoek. Als patiënten een operatie ondergaan is het van groot 
belang om te weten of diegene een hartafwijking heeft, omdat er anders complicaties zouden 
kunnen optreden tijdens de narcose. Daarom raden we aan de hand van deze studie aan om 
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alle kinderen tot drie maanden oud met congenitale anorectale malformaties te screenen 
voor hartafwijkingen, in ieder geval voor een operatieve interventie.

Patiënten met een anorectale malformatie hebben nog steeds meer problemen met de 
ontlasting dan mensen met een normaal aangelegd laatste stuk van de darm. Zulke problemen 
kunnen bijvoorbeeld obstipatie zijn, maar ze kunnen ook vaker naar het toilet moeten dan 
gezonde mensen, of last hebben van incontinentie voor ontlasting. Ontlastingsincontinentie 
kan bij 60% van de jonge kinderen met een anorectale malformatie voorkomen. Het is lastig 
om te voorspellen welk kind op latere leeftijd continent zal kunnen worden. Tot nu toe is 
alleen bekend dat de vorm van een anorectale malformatie een grove voorspelling kan 
geven voor de groep, waarbij voor iedere patiënt apart helaas geen voorspelling kan worden 
gemaakt. Patiënten met een milde anorectale malformatie hebben over het algemeen betere 
uitkomsten voor continentie voor ontlasting ten opzichte van de ernstige vormen.

Omdat deze patiënten veel last hebben van ontlastingsincontinentie veronderstelden wij dat 
ze mogelijk niet de continentie reflexen hebben, die we beschreven hebben in het eerste 
deel van dit proefschrift. Met dit in onze gedachten hebben we de studie in Hoofdstuk 7 
uitgevoerd. We vonden dat de meeste patiënten met een anorectale malformatie wel de 
continentie reflexen hebben, ongeacht de vorm van anorectale malformatie. Dus milde 
en ernstige vormen kunnen beide continentie reflexen hebben. Omdat ze nog steeds last 
hadden van incontinentie voor ontlasting met wel werkende continentiemechanismen, 
hebben we nog verder onderzocht wat dan de oorzaak van incontinentie was. We vonden 
dat bijna iedere patiënt last had van dyssynerge defecatie. Dyssynerge defecatie is het 
tegenstrijdig aanspannen van de bekkenbodemspieren en de anale sluitspieren, terwijl 
iemand probeert zijn ontlasting kwijt te raken. Omdat deze spieren aanspannen, kan de 
ontlasting er niet langs en blijft dit voor het grootste deel zitten in de endeldarm en krijgen ze 
last van obstipatie. Als dit vaker gebeurt en de ontlasting lang in de endeldarm blijft, kan er 
uiteindelijk overloopincontinentie ontstaan. Dit is letterlijk dat de dunne ontlasting langs de 
geobstipeerde ontlasting loopt, wat niet meer opgehouden kan worden. Dyssynerge defecatie 
kan worden behandeld met bekkenbodemfysiotherapie, om zo beter te leren hoe je de 
bekkenbodemspieren moet gebruiken en kunt ontspannen. Met de huidige studie vonden we 
dat de aanwezigheid van de continentie reflexen een voorspeller was voor goede uitkomsten 
na bekkenbodemfysiotherapie voor de behandeling van dyssynerge defecatie. Daarom raden 
we aan om bij patiënten met anorectale malformaties te meten of ze de continentie reflexen 
hebben, en te kijken of er sprake is van dyssynerge defecatie, om zo te kunnen voorspellen 
bij welke patiënt bekkenbodemfysiotherapie effectief is.

Problemen met de ontlasting zoals incontinentie kan ook voorkomen bij patiënten die chirurgie 
hebben ondergaan bij de dikke darm, de endeldarm of het bekkenbodemgebied. Een 
voorbeeld hiervan zijn patiënten die de dikke darm laten verwijderen waarbij dan een pouch 
van het laatste stuk van de dunne darm wordt aangelegd, zodat ze de ontlasting weer kunnen 
kwijtraken via de anus en niet via een stoma. In Hoofdstuk 8 zagen we dat tot een derde van 
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de patiënten die deze operatie heeft ondergaan last had van ontlastingsincontinentie, die 
voor een vermindering in de kwaliteit van leven zorgde. Om te voorkomen dat deze patiënten 
incontinent worden na de operatie hebben we uitgezocht welke specifieke eigenschappen 
van de operatie minder incontinentie voor ontlasting veroorzaakten. We vonden dat hoe hoger, 
dus verder van de anus, de naad was gelegd (de naad is het stuk van de ene darm op de 
andere darm), hoe beter de uitkomsten van continentie voor ontlasting waren. Een geniete 
naad, dus met een nietjesapparaat, was beter dan een handgelegde naad, met hechtdraad, 
maar een geniete naad ligt ook altijd hoger dan een handgelegde naad. Deze operatie kan 
in verschillende procedures worden uitgevoerd, bijvoorbeeld alles in één keer; de zieke darm 
verwijderen, de pouch, het opvang reservoir, maken en deze aansluiten in 1 fase. Ook kan het 
in 2 fases worden uitgevoerd; eerst de zieke darm verwijderen, en in de tweede fase de pouch 
maken en deze aansluiten. Of een variant van 2 fases met eerst de zieke darm verwijderen 
en de pouch maken, en in de tweede fase de pouch aansluiten. Ook kan het in 3 fases 
worden uitgevoerd; eerst de zieke darm verwijderen, in de tweede fase de pouch maken en 
in de derde fase de pouch aansluiten. In het onderzoek van dit proefschrift vonden we dat de 
operatie als die in 3 fases werd uitgevoerd, betere uitkomsten had, dan als hij in 2 fases werd 
uitgevoerd. We denken dat bij een 3 fase operatie het weefsel beter kan genezen voordat er 
weer ontlasting langs komt, dus dat er daarom betere uitkomsten zijn.

CONCLUSIES
Het fundamentele onderzoek in het eerste deel van dit proefschrift laat zien dat de puborectale 
spier ook onwillekeurig kan aanspannen om continentie voor ontlasting te handhaven. Dit 
onwillekeurig aanspannen wordt gereguleerd door de puborectale continentie reflex. Deze 
reflex wordt alleen geactiveerd bij vaste ontlasting, niet bij volledig vloeibare ontlasting. In 
tegenstelling tot de puborectale continentie reflex, wordt de buitenste anale sluitspierreflex 
wel geactiveerd bij vaste én vloeibare ontlasting. Daarnaast vonden we dat het willekeurig 
aanspannen van de puborectale spier wordt gereguleerd door de pudendus zenuw, maar 
dat het onwillekeurig aanspannen, de puborectale continentie reflex, niet door deze zenuw 
wordt gereguleerd. Dit betekent dat mensen die schade aan de pudendus zenuw hebben 
niet per definitie volledig incontinent hoeven te worden, omdat er een andere zenuwbaan is 
die het onwillekeurig aanspannen reguleert. De exacte zenuwbaan blijft nog onbekend en er 
is meer onderzoek nodig om dit uit te zoeken.

De studies in het tweede deel van dit proefschrift laten een belangrijke klinische boodschap 
zien dat patiënten met verschillende colorectale ziekten nog steeds verbeterd kunnen worden 
ten aanzien van hun klinische uitkomsten. De diagnose van milde anorectale malformaties 
blijft lastig te stellen en zolang de diagnose niet bekend is, wordt er niet optimaal behandeld. 
Dit kan leiden tot ernstige verstopping van de darm. Dit komt vaker voor bij meisjes, omdat 
meisjes vaker een milde vorm van anorectale malformatie hebben waarbij wel een anale 
opening wordt gezien dan bij jongens waarbij dan geen anale opening wordt gezien. Een 
milde vorm is bij meisjes dus lastiger om te herkennen en als de aandoening niet herkend 
wordt, wordt deze ook niet behandeld. Naast de anorectale malformaties kunnen deze 

11

JaraJonkers_BNW.indd   157JaraJonkers_BNW.indd   157 17/07/2020   09:57:3817/07/2020   09:57:38



158    |     Chapter 11

patiënten ook last hebben van andere aangeboren afwijkingen: ongeveer 17% heeft ook 
een hartafwijking. Daarom moeten patiënten met anorectale malformaties voor de operatie 
gescreend worden voor hartafwijkingen. We vonden echter geen nieuwe hartafwijkingen 
bij kinderen die ouder waren dan drie maanden, waarschijnlijk omdat de hartafwijkingen 
hiervoor al aan het licht kwamen. Dus we raden screening aan voor patiënten jonger dan drie 
maanden ten tijde van de diagnose anorectale malformatie. Het is bekend dat patiënten met 
anorectale malformaties last kunnen hebben van ontlastingsincontinentie, door dyssynerge 
defecatie. Aanwezigheid van de continentie reflexen kunnen goede uitkomsten voorspellen 
na behandeling met bekkenbodemfysiotherapie. Patiënten die verwijdering van de dikke 
darm ondergingen, met aanleggen van een opvangreservoir (pouch) kunnen ook last krijgen 
van ontlastingsincontinentie en het voorkomen hiervan is van groot belang. Bij deze laatste 
patiënten groep heeft een geniete, hogere naad betere continentie uitkomsten. Daarnaast 
blijkt de operatie procedure uitgevoerd in drie fases de beste uitkomsten te hebben. 
Verder onderzoek naar de aanwezigheid van de continentie reflexen bij deze verschillende 
karakteristieken van operatie kan helpen bij het begrijpen van het continentie mechanisme 
en mogelijk het voorkomen van ontlastingsincontinentie bij deze jonge patiëntengroep.

Samengevat, met dit proefschrift zijn we een klein beetje dichterbij het begrijpen van het 
mechanisme van continentie voor ontlasting en mogelijk het voorkomen, voorspellen en 
behandelen van de patiënten met verschillende colorectale ziekten en ontlastingsincontinentie.
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