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Beschrijving onderzoek 
De toenemende vergrijzing is een groot probleem in onze samenleving. De gemiddelde 
levensverwachting is de laatste 15 jaar met 5 jaar toegenomen(1). Dit uit zich in verouderde 
populatie van patiënten met colorectaal kanker. Meer dan 33% van alle nieuw 
gediagnosticeerde colorectaal tumoren wordt gevonden in patiënten die ouder zijn dan 75 
jaar en 8% in patiënten die ouder zijn dan 85 jaar(2). Bovendien heeft de NKR aangetoond 
dat de incidentie van colorectaal tumoren snel toeneemt in patiënten van 85 jaar en ouder. In 
1990 ging het om 591 nieuwe gevallen en in 2015 om maar liefst 1095 nieuwe gevallen(3).   
 
Electieve chirurgie vormt een hoeksteen voor de curatieve behandeling van het colorectaal 
carcinoom maar grote colorectale resecties worden nauwelijks uitgevoerd bij ouderen door 
het hoge risico op complicaties en de lage overlevingskans. Deze risico’s zijn onlangs 
aangetoond in onderzoek met data van de DSCA(2).  Tevens is onlangs bewezen dat 
oudere patiënten vaker een infectieuze complicatie ontwikkelen na laparoscopische 
colorectale chirurgie(4). 
 
Ondanks dat er meerdere studies zijn gepubliceerd over postoperatieve complicaties bij 
ouderen, wordt er vaak niet of nauwelijks aandacht besteed aan het risico op colorectale 
naadlekkages. Desalniettemin is naadlekkage de meest gevreesde complicatie na een 
colorectale resectie door hoge de mortaliteit en morbiditeit(6).  Wel zijn er twee artikelen 
gepubliceerd die elkaar tegen spreken. Zo laat het ene artikel een verschil in aantal 
naadlekkages zien tussen open en laparoscopische benadering(5), en het andere artikel 
spreekt dit tegen(6). In beide artikelen zijn de resultaten verkregen van cohorten met een 
relatief kleine sample size.  
 
In dit onderzoek richten wij ons specifiek op de incidentie, behandeling en risicofactoren van 
colorectale naadlekkages bij ouderen. Immers hebben Daams et al. een aantal jaar geleden 
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met een questionnaire aangetoond dat Nederlandse chirurgen geneigd zijn om bij de oudere 
patiënt vaker een stoma aan te leggen in geval van naadlekkage(7).    
 


