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Het algemeen en eeuwenoud principe blijft nog steeds geldig : een ettercollectie 
dient gedraineerd, een medicamenteuze behandeling met antibiotica is slechts zelden 
geïndiceerd

De procedure is vrij eenvoudig in het geval van oppervlakkig gelegen  ontsteking en 
kan dus  op raadpleging of spoeddienst onmiddellijk worden uitgevoerd.
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Hier. voorbeeld van frequent voorkomend oppervlakkig abces.

De drainage onder lokale verdoving zorgt voor verlichting van de pijn, vermijdt  
verdere uitbreiding en andere complicaties maar is slechts een tijdelijke oplossing in 
afwachting van bredere heelkundige excisie.
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Diep gelegen abcessen  voornamelijk abdominaal gelokaliseerd, stellen meer 
problemen o.a. reeds qua diagnostiek met mogelijk  vrij discrete symptomatologie.
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Zeker in de postoperatieve fase kan een diep gelegen abces een diagnostische 
uitdaging betekenen.

Toch kunnen bepaalde klachten of symptomen een nuttige hint zijn  en kunnen een 
belletje doen rinkelen.
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Meerdere intra-abdominale pathologieën kunnen aanleiding geven de vorming van 
diep gelegen abcessen.
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Anamnese en klinisch onderzoek blijven dus belangrijk maar de precieze lokalisatie 
zal bijna steeds gebeuren via specifieke beeldvorming.

Toch kunnen overzichtsopnames ook reeds bijdragen tot de diagnose.
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Bij vermoeden van diep gelegen abces(sen) wordt beroep gedaan op echografie of 
Ctbeeldvorming, beide met hun voordelen en beperkingen..
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De therapeutische aanpak dient te worden bepaald in functie van een aantal criteria 
naast uiteraard de algemene toestand van de patiënt.
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Indien mogelijk kan in eerste instantie een percutane drainage worden uitgevoerd, 
eventueel in combinatie met antibiotherapie en voortgezette spoelingen.

Indien onvoldoende beterschap dient in tweede tijd worden overgegaan tot 
heelkundige drainage, eventueel geassocieerd met bijkomende heelkundige ingreep.

In specifieke gevallen van pelvische abcessen kan een heelkundige drainage gebeuren 
zonder laparotomie.
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Anorectale abcessen vereisen, gezien de specifieke anatomie, een specifieke aanpak.
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De klinische presentatie is meestal vrij duidelijk, de etiologie meestal primair.
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De specifieke anatomie en de cryptoglandulaire etiologie verklaren de verschillende 
klinische presentaties.
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Typisch klinisch beeld
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De benoeming gebeurt  naargelang de ligging van de collectie ten opzichte van de 
anatomische structuren en zo onderscheidt men peri-anale, ischio-rectale, postanale,  
submucosale, intersfincterische en supralevatorische abcesssen.
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De peri-anale en ischio-rectale lokalisaties maken de meerderheid uit.
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De behandeling is heelkundige drainage,  eventueel onder lokale anaestesie.

Antibiotherapie is slechts in specifieke omstandigheden nodig.
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Correcte postoperatieve zorgen en follow-up zijn belangrijk.

21



22



Onvoldoende drainage kan aanleiding geven tot zware complicaties met evolutie  
naar gangreen van Fournier.
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Uitbreiding naar scrotum na onvoldoende drainage peri-anaal.
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Resultaat na debrideren necrotische weefsels bij fasciitis.
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Typisch klinische presentatie ischiorectaal abces.
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De specifieke anatomie verklaart ook de mogelijke uitbreiding van het abces op de 
verschillende niveau’s. 
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Beeldvorming  kan hierbij het klinisch onderzoek aanvullen.
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Ook de verschillende fisteltrajecten worden geclassificeerd naargelang de positie ten 
opzichte van de musculaire structuren.
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Correcte identificatie van alle aanwezige  fisteltrajecten is primordiaal voor de 
behandeling.
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Posterieur hoefijzertraject vertrekkend van dorsaal.

Anterieur radiair traject rechtlijnig naar interne opening.

Uitzondering anterieur op meer dan 3 cm van anale marge
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Identificatie fisteltraject(en)

Behandeling in functie van type fistel maar ook de patient

geslacht

pariteit

antecedenten  bariatrie,  anale heelkunde, bestraling

co-morbiditeit  IBD, diabetes,
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Rol als drain  voorkomt uitbreiding naar diepte 

geleiddraad bij volgende heelkundige stap

veroorzaakt fibrose van traject

niet meer intentioneel als cutting seton gebruikt
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Sfinctersparende technieken in tweede fase zijn complexer en dus minder succesvol 
maar kunnen worden herhaald met gelijkaardige slaagkans.
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Doortrekken en fixeren plug via interne opening naar extern.
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Afdichten interne opening met mucosale flap.
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Onderbreken en afbinden van fisteltraject in de intersfincteriële ruimte.

44


