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Beschrijving	  	  
Patiënten	  met	  een	  colon	  carcinoom	  presenteren	  zich	  tot	  in	  30%	  van	  de	  gevallen	  met	  
acute	  symptomen	  als	  obstructie,	  perforatie	  of	  bloeding.(1-‐3)	  Colon	  resecties	  in	  acute	  
situaties	  gaan	  gepaard	  met	  verhoogde	  morbiditeit	  en	  mortaliteit	  ten	  opzichte	  van	  
patiënten	  die	  in	  een	  electieve	  setting	  worden	  geopereerd.	  (2-‐6)	  Over	  het	  algemeen	  
wordt	  na	  een	  colon	  resectie	  een	  primaire	  naad	  gemaakt.	  In	  acute	  setting	  wordt	  echter	  
regelmatig	  voor	  een	  eindstandig	  stoma	  gekozen.	  In	  Nederland	  wordt	  bij	  90%	  van	  de	  
colon	  resecties	  een	  primaire	  naad	  aangelegd	  en	  10%	  van	  de	  patiënten	  krijgt	  een	  
eindstandig	  stoma.	  In	  4%	  van	  de	  primaire	  naden	  wordt	  proximaal	  een	  deviërend	  stoma	  
aangelegd.	  De	  patiënten	  met	  een	  eindstandig	  stoma	  zijn	  voornamelijk	  oudere	  patiënten,	  
patiënten	  bij	  wie	  additionele	  resecties	  worden	  verricht	  en	  acute	  ingrepen.(7)	  .	  Er	  is	  
weinig	  bekend	  over	  de	  besluitvorming	  rond	  het	  maken	  van	  een	  primaire	  naad	  in	  acute	  
colon	  chirurgie	  en	  dit	  beleid	  varieert	  dan	  ook	  per	  kliniek.	  Het	  is	  daarom	  interessant	  te	  
weten	  hoe	  dit	  proces	  in	  Nederland	  gaat.	  Welke	  patiënten	  krijgen	  een	  primaire	  naad	  en	  
welke	  patiënten	  een	  eindstandig	  stoma	  na	  een	  acute	  colon	  resectie.	  En	  verschillen	  de	  
korte	  termijnuitkomsten	  als	  complicaties,	  re-‐interventies,	  opnameduur	  en	  sterfte,	  
tussen	  deze	  twee	  patiëntengroepen.	  


