
1



D1 (bulbus) intraperitoneaal
D2 tem Treitz: retroperitoneaal
Treitz tem Bauhin: intraperitoneaal
Ascendens: retroperitoneaal
Transversum: Intraperitoneaal (mesocolon transversum)
Descendens: Retroperitoneaal
Sigmoid: intraperitoneaal (mesocolon sigmoideum)
Rectum: intraperitoneaal tem peritoneale omslagplooi = ongeveer midrectaal
(mesorectum)

- Van belang bij mobilisaties voorafgaand aan anastomose
- Bij anastomoses altijd belangrijk beschrijving tov landmark: bvb afstand tov Treitz of 
afstand tov Bauhin
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Histologische opbouw van digestieve tractus is belangrijk bij aanleg anastomoses: 

Key features: 
1. Slokdarm: geen serosa  altijd alle lagen includeren in sutuur (anders verhoogd 
risico op lekkage)
2. Maag: drie spierlagen  inclusie serosa en tunica muscularis voldoende bij aanleg 
anastomosen
3. Dunne & Dikke darm  inclusie serosa, tunica muscularis en submucosa 
voldoende bij aanleg anastomosen
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Goede vascularisatie is belangrijkste factor voor heling van een anastomose: 
Verloop van de bloedvaten is essentiële kennis 
Gebruik van intraveneus indocyanine groen (ICG) nu courant bij aanleg van 

anastomoses.

4



Groen verkleuring wijst op gunstige perfusie. 
Figuur C en D tonen goede vascularisatie ileocolische anastomose 

https://www.journalofmas.com/viewimage.asp?img=JMinAccessSurg_2019_15_4_35
7_235399_f2.jpg
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Belangrijk: 
- Lekkage van een anastomose kan optreden tot 3 weken na aanleg 
- Kritisch tijdstip rond dag 5
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Inschatten van de viabiliteit: laat geen gedevasculariseerd weefsel achter

Keuze hechtingsdraad:
Gebruik altijd resorbeerbare hechting voor darmanastomoses!
Ken de eigenschappen van hechtingsdraad: 
Vicryl: multifilament, snel resorbeerbaar
PDS: monofilament, traag resorbeerbaar
V-lock: gekarteld 
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Malnutritie: 
Optimaliseer voedingstoestand (naar anabole fase) zo mogelijk

Corticoïden: 
Houdt rekening met de werkingsduur (ifv dosis)

Hypotensie/ shock: 
Vb: geperforeerde diverticulitis (Hinchy III-IV) met diepe shock  Hartmann, geen 
anastomose
Vb: in trauma setting: resecties zonder anastomose noch stoma, relook 24-48u

Tabagisme: 
Belangrijkste risicofactor voor anastomose-ulcus gastrojejunostomie met risico 
perforatie

Compliantie patient: 
Na RYGB groot risisco op naadlekkage gastrojejunostomie indien patient strikt dieet 
niet volgt
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Oriëntatie: 
- Kan belangrijk zijn voor functie: bvb side to end bij TME voor laag rectumcarcinoma 
(reservoirfunctie)
- Kan belangrijk zijn ten einde tractieloze anastomose aan te leggen  end – to –

end

Techniek: 
- Bij malnutritie mogelijks hoger risico op naadlekkage bij mechanische anastomose 
- Mechnische stapling continu in ontwikkeling (geautomatiseerde stapling, Tri-staple

techniek = 3 nietjesrijen, …)
- Geen verschil in lekkage tussen enkellagig en dubbellagig
- Belangrijkste feature bij techniek: gebruik een techniek die je eigen is! 

Richting: 
- Van belang bvb bij ileocaecale resectie met ileocolische anastomose voor crohn: 
altijd isoperistaltisch pertubatie ileum bij colonoscopie veel eenvoudiger!
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Eerste laag: serosa – tunica muscularis – tunica submucosa
Tweede laag: enkel serosa 

 In dacht houden bij dubbellagig het lumen niet te vernauwen!
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Techniek die je kan gebruiken bij kaliberverschil. 
Side – to – side ook mogelijkheid in dat geval
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Heel veel verschillende devices: vaak praktijk gerelateerd gebruik
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Dubbele enterotomie, dan uitvoeren van lineaire stapling, dan sluiten van residuele 
opening 
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Snelle techniek 

Pitfalls: 
- Overriding verticale en horizontale staplerlijn (kritische zone voor ischemie)
- Per definitie anisoperistaltisch…
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Voornamelijk toegepast in colorectale heelkunde 
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