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Samenvatting
In 1998 is een nieuwe methode voor de behandeling
van prolaberende hemorroïden geïntroduceerd: Procedure for Prolapsectomy and Hemorrhoidopexy
(PPH) ofwel de zogenaamde Longo-methode. Deze
methode maakt gebruik van een circulaire stapler, die
via de anus wordt ingebracht en op de overgang rectum naar anus circulair een reepje slijmvlies en submucosa weghaalt waarmee de plexus haemorrhoidalis
wordt onderbonden en de prolaberende hemorroïden
worden gereponeerd.
Met deze methode werden vanaf mei 2000 tot juli
2003 103 patiënten (waarvan 35 mannen) geopereerd,
50 in Eindhoven en 53 in Veldhoven. Gemiddelde
leeftijd was 51 jaar (range 24-82). Patiënten presenteerden zich in 60% van de gevallen met bloedverlies, in 39% met prolapsklachten, in 10% met
jeuk, en in 4% met pijn; bij alle patiënten waren
graad 3 of 4 prolaberende hemorroïden gezien. Bij 56
patiënten was er al een rubberbandligatie verricht, bij
9 patiënten een chirurgische hemorroïdectomie, bij 1
een rectocele-correctie, bij 1 een subtotale colectomie
en bij 1 een poliepexcisie. Mediane duur van de operatie was 22 (range 9-75) minuten.
Directe complicaties werden gezien bij 28 patiënten
(27%) bestaande uit nabloeding bij 12, waarvoor
doorsteking op de operatiekamer, heftige pijn bij 13,
urineretentie bij 2, en bij 1 patiënt rectumperforatie
met abcesvorming.
De mediane follow-up bedroeg 15 (range 1-75) maanden. Postoperatief hadden 83 (80%) patiënten geen
klachten meer van hemorroïden. Van de 20 patiënten
met klachten en recidief werden 11 (10%) patiënten
opnieuw geopereerd, een klassieke hemorroïdectomie
bij 8, een tweede PPH bij 1 en rubberbandligatie bij
2. Bovendien werden bij 7 patiënten nog asymptomatische resthemorroïden gezien. Twee patiënten bleken
een rectumprolaps te hebben, waarvoor uiteindelijk
een Ripstein rectopexie en een sigmoïdresectie werd
uitgevoerd. Aanhoudend anaal bloedverlies uit de
staplerrij werd poliklinisch gemeld door 5 patiënten.
Zeventien patiënten hadden urge klachten of soiling
(vochtverlies uit de anus) en 5 patiënten hadden aanhoudende pijn tot 6 maanden na de operatie.
Conclusie: Hemorroïdectomie met behulp van de
circulaire stapler is een nieuwe techniek voor de behandeling van prolaberende hemorroïden die in onze
serie leidde tot 80% succes. De behandeling kan gepaard gaan met complicaties zoals nabloeding, pijn
en urge-incontinentie.
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Introductie
Hemorroïden zijn een frequent voorkomend anorectaal probleem. Zij ontstaan door het verslechteren van
het ondersteunende bindweefsel (ligamenten van
Treitz) rond de vasculaire kussens in het anale kanaal
met als gevolg veneuze distensie, erosie, bloeding,
thrombose of prolaps. Oorzaken hiervan zijn onder
andere erfelijkheid, leeftijd, anale sfincter tonus,
dieet, werk, obstipatie en zwangerschap. Hemorroïden worden ingedeeld naar locatie en mate van
prolaps. Eerste graad hemorroïden prolaberen niet,
tweede graad prolaberen onder de linea dentata, echter reponeren spontaan, derde graad prolaberen naar
buiten het anale kanaal en reponeren spontaan, vierde
graad blijven buiten het anale kanaal geprolabeerd.
Klachten kunnen bestaan uit bloeding, pijn, gevoel
dat er iets zit, slijmverlies, jeuk en soiling (vochtverlies uit de anus). De diagnose wordt gesteld met
lichamelijk onderzoek en proctoscopie.
De behandeling is aanvankelijk conservatief en bestaat
uit stoelgangadvies, hygiëne, dieetadvies en laxeren.
Verder worden er vele soorten zalven voorgeschreven;
de werkzaamheid van deze middelen is nooit aangetoond.
Vele chirurgische behandelingen zijn beschreven,
waarvan de meest voorkomende de rubberbandligatie. Helaas zijn grote graad 3 en graad 4 hemorroïden
niet geschikt voor rubberbandligatie vanwege de
pijnklachten en de vele sessies die nodig zijn. De chirurgische hemorroïdectomie bestaat uit het doorsteken en excideren van de hemorroïden. Er bestaan
verschillende technieken om dit te verrichten met
uiteenlopende resultaten. Tot voor kort was dit de
enige techniek om graad 3 tot 4 hemorroïden en anusprolaps te behandelen1.
De nieuwe behandeling is de Procedure for Prolapsectomy and Hemorrhoidopexy (PPH) ofwel de
Longo procedure2. Deze bestaat uit een circulair gestapelde naad net boven het anale kanaal om de
plexus hemorroïdalis te onderbinden, het geprolabeerde slijmvlies omhoog te halen en de anale kussens te reponeren. Deze methode wordt geïndiceerd
bij graad 3 en 4 hemorroïden. Sinds vijfjaar is deze
techniek door de proctologische chirurgen (Croiset
van Uchelen en Repelaer van Driel) in Máxima Medisch Centrum gebruikt. De resultaten van de behandeling worden weergegeven in onderstaande studie.
Patiënten en Methoden
Vanaf mei 2000 tot juli 2003 werden 103 patiënten
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(waarvan 35 mannen, 34%) geopereerd, 50 in Eindhoven en 53 in Veldhoven. De gemiddelde leeftijd
was 51 jaar (range 24-82).
Bij 56 patiënten waren de hemorroïden eerder behandeld met rubberbandligatie, tot in een enkel geval in
tien sessies. Bij negen patiënten werd eerder een
chirurgische hemorroïdectomie verricht. Overige
proctologische ingrepen bestonden uit een rectocele
correctie bij één patiënt, een subtotale colectomie bij
een andere patiënt en in één geval poliepexcisie.
De klachten waarmee de patiënten zich presenteerden
bestonden uit bloedverlies per anum in 60% van de
gevallen, prolapsgevoel in 39%, jeuk in 10% en pijn
in 4%. Bij alle patiënten waren prolaberende hemorroïden gezien, graad 3 (spontaan reponerend n=39) of
graad 4 (niet spontaan reponerend n=64).
Operatietechniek:
Patiënten worden voorbereid met een klysma. Ligging
is in lithotripsiepositie of knipmespositie afhankelijk
van de voorkeur van de operateur. De operatie vindt
bij voorkeur onder spinale anesthesie plaats voor
maximale relaxatie van de bekkenbodemspieren.
Er wordt gebruik gemaakt van een PPH-stapler (Ethicon Endo-Surgery, figuur 1a). Het anoderm wordt opgetrokken en gefixeerd met drie hechtingen aan een

doorzichtig speculum. Hierdoor wordt de anale dilatator ingebracht. Dit reponeert de anusprolaps. Dan
wordt een speciale, gekalibreerde anoscoop ingebracht met aan één zijde een uitsparing om hierdoor
een tabakszaknaad aan te leggen (figuur 1b). Op 5 cm
boven de linea dentata wordt een circulaire tabakszaknaad aangelegd in de mucosa en submucosa van
het rectum, waarbij de muscularis en de vagina gespaard blijven (figuur 1c). Dan wordt de circulaire
stapler ingebracht met het aambeeld voorbij de tabakszaknaad. De draden van de tabakszaknaad worden om de as geknoopt en aangehaald (figuur 1d).
Vervolgens wordt de stapler aangedraaid, vooraf en na
het afvuren, wordt 30 seconden aangehouden voor
hemostase, en de stapler wordt verwijderd. Hierbij ontstaat een circulaire muco-mucosale naad, 2 cm boven
de linea dentata. De uitgestanste doughnuts worden
gecontroleerd. Postoperatief worden laxeermiddelen
(lactulose) voorgeschreven, evenals pijnstilling in de
vorm van paracetamol in combinatie met een
N.S.A.I.D. De operatie vindt plaats in dagbehandeling.
De patiënten werden poliklinisch gevolgd door
klachtenevaluatie en lichamelijk onderzoek. Bij aanhoudende of recidief klachten vond proctoscopie
plaats.

Figuur 1a. Er wordt gebruik gemaakt van een PPH-endo-stapler
(Ethicon Endo-Surgery).

Figuur 1b. De anusprolaps wordt gereponeerd met een dilatator.
Met een speciale gekalibreerde anoscoop wordt een tabakszaknaad aangelegd.

Figuur 1c. Op 5 cm boven de linea dentata wordt een circulaire
tabakszaknaad aangelegd in de mucosa en submucosa van het
rectum.

Figuur 1d. De circulaire stapler wordt ingebracht met het aambeeld voorbij de tabakszaknaad. De draden van de tabakszaknaad
worden om de as geknoopt en aangehaald. Vervolgens wordt de
stapler aangedraaid en afgevuurd.
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Resultaten
De operatie duurde mediaan 22 (range 9-75) minuten.
Directe complicaties werden gezien bij 28 patiënten
(27%). In verband met een directe nabloeding was
doorsteking op de operatiekamer nodig bij 12 patiënten (11%). Bij 13 patiënten (13%) werd extra pijnstilling voorgeschreven of was een verlengde opname in
verband met heftige pijn noodzakelijk. Bij twee patiënten was het nodig na de operatie een urinekatheter in te brengen in verband met een retentieblaas. Bij
één patiënt werd de procedure gecompliceerd door
sacrale abcesvorming op basis van een perforatie van
het rectum, waarvoor diverse drainage procedures en
het aanleggen van een ontlastend stoma werd verricht.
Follow-up was mediaan 15 (range 1-75) maanden.
Postoperatief hadden 83 (80%) patiënten geen klachten meer van hemorroïden. Van de 20 patiënten met
recidief klachten zijn 11 (10%) patiënten gereopereerd; 8 ondergingen een klassieke hemorroïdectomie, bij één patiënt werd een tweede PPH verricht en
bij twee patiënten een rubberbandligatie. Bovendien
werden bij zeven patiënten nog asymptomatische
resthemorroïden beschreven bij poliklinische controle.
Twee patiënten uit deze serie bleken uiteindelijk een
rectumprolaps te hebben, waarvoor een Ripstein rectopexie en een sigmoïdresectie werden verricht. Bij 9
patiënten werden in tweede instantie huidflarden
(marisken) weggehaald. Aanhoudend minimaal anaal
bloedverlies uit de staplerrij werd gemeld door 5 patiënten en werd geverifieerd met proctoscopie. Vijf
patiënten vermeldden poliklinisch dat ze aanhoudende anale pijn hielden sinds de operatie; bij één patiënt
was dit op basis van een fissura ani, bij één op basis
van prostatitis die verdween met antibiotische behandeling, één patiënt had een fors verhoogde sfincterspanning in combinatie met psychosomatische klachten en bij 2 patiënten kon geen oorzaak voor de pijn
worden gevonden. Functionele bekkenbodemklachten
werden gepresenteerd door 17 patiënten (16%); 6 patiënten klaagden over urge klachten en 2 hadden een
loos aandranggevoel, 5 patiënten bemerkten soiling
(vieze broeken), 2 patiënten hadden een verhoogde
defecatiefrequentie, 1 patiënt had incontinentieklachten bij diarree en bij 1 werd er een descensus perinei
gevonden. Deze klachten werden op termijn minder
met ondersteuning in de vorm van dieetmaatregelen
en biofeedbacktraining (bekkenbodemtherapie).
Discussie
Hemorroïden zijn een frequent voorkomend anorectaal probleem. Zij kunnen vervelende klachten geven,
zoals bloedverlies, pijn, gevoel dat er iets zit, slijmverlies, jeuk en soiling. Behandeling is aanvankelijk
conservatief met stoelgangadvies, hygiëne, dieetadvies en laxeren. Voor graad 3 en 4 hemorroïden
(prolaberend) zijn deze adviezen vaak onvoldoende.
Vele chirurgische behandelingen zijn beschreven.
Rubberbandligatie (RBL) is de meest toegepaste behandeling, vooral bij graad 2 en kleine graad 3 hemorroïden. Deze behandeling heeft een lage complicatie frequentie (<2%), die voornamelijk uit trombose, pijn, anale sepsis of bloeding bestaat. Helaas zijn
grote graad 3 en graad 4 hemorroïden niet geschikt
voor RBL vanwege de pijnklachten en de vele sessies
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die nodig zijn. Andere procedures zoals de Lord's
procedure (oprekken van de anus tot 4 vingers) is
verlaten vanwege problemen zoals incontinentie op
de lange termijn. Sclerotherapie kan worden gebruikt
bij de behandeling van eerste en tweede graads hemorroïden. Dit kan echter leiden tot ernstige complicaties. Infrarood coagulatie werkt goed bij kleine
graad 1, 2 en 3 hemorroïden, maar geeft onvoldoende
resultaat bij grote prolaberende hemorroïden.
De chirurgische hemorroïdectomie bestaat uit het
doorsteken en excideren van de hemorroïden. Er zijn
verschillende technieken om dit te verrichten met uiteenlopende resultaten. Als belangrijkste korte termijn
complicaties worden urineretentie (in 20%) en bloeding (in 5%) vermeld, waarbij op langere termijn fissura ani, anale stenose, recidief of incontinentie (in
1%) worden gerapporteerd. Bij een zeer groot percentage patiënten staat de postoperatieve pijn op de
voorgrond1.
Een nieuwe behandeling is de Procedure for Prolapsectomy and Hemorroidopexy (PPH) ofwel de Longo
procedure2. Deze bestaat uit een circulair gestapelde
naad net boven het anale kanaal om de plexus haemorrhoidalis te onderbinden, het geprolabeerde slijmvlies omhoog te halen en de anale kussens te reponeren. Deze methode wordt geïndiceerd bij graad 3 en
4 hemorroïden. Voordelen die van deze techniek worden vermeld, zijn een vermindering van de postoperatieve pijn, een korter ziekenhuisverblijf en een snellere werkhervatting. In onze serie zijn bij 80% van de
geopereerde patiënten de klachten van hemorroïden
zoals bloedverlies, het gevoel dat er iets uit de anus
komt en jeuk over. Van de 20% met restklachten heeft
de helft alsnog een klassieke hemorroïdectomie ondergaan. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de in
de literatuur gepresenteerde series3-8. Vooral graad 4
hemorroïden neigen naar recidiefvorming, mede door
de beperkte resectiemogelijkheid met de PPH-stapler.
Inmiddels is er een nieuwe PPH-stapler ontwikkeld.
De sluittechniek hiervan verloopt sneller en de stapler comprimeert het weefsel beter waardoor een verbeterde hemostase op de staplelijn verkregen wordt.
Aangezien het om dun weefsel gaat (mucosa) in dit
sterk gevasculeerde gebied, blijft het advies om de
staplelijn altijd te controleren op bloedingen. Na een
PPH-procedure kan het nodig zijn om overgebleven
marisken en huidfibromen te reseceren als deze de
patiënt tot last zijn1,4,7.
Directe complicaties bestaan uit nabloeding en pijn.
In verband met een directe nabloeding was doorsteking op de operatiekamer nodig bij 11% in de gepresenteerde serie. Nabloeding wordt in de literatuur gerapporteerd variërend van incidenteel4 tot 12%1. In
onze serie werd bij 13% van de patiënten extra pijnstilling voorgeschreven of was een verlengde opname
in verband met heftige pijn nodig. Slechts vijf patiënten hadden aanhoudende pijn, van wie 2 patiënten
zonder evidente reden. Persisterende pijn was voor de
St. Mark’s Hospital, London een reden om te stoppen
met een studie naar de PPH-techniek, omdat 5 van de
22 patiënten aanhoudende pijn hielden zonder dat
aanvullende diagnostiek (waaronder anorectale manometrie en echografie) afwijkende resultaten opleverden9. Een dergelijk hoog percentage wordt niet in
onze serie gevonden. Hoewel pijn een belangrijk punt
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van aandacht blijft, lijkt de pijn minder te zijn dan na
een klassieke hemorroidectomie1,4-6,8.
In onze serie bevond zich één patiënt bij wie een rectumperforatie tijdens de procedure leidde tot sacrale
abcesvorming, waarvoor diverse drainageprocedures
en het aanleggen van een ontlastend stoma werden
verricht. Deze dramatische complicatie is al eerder
beschreven, waarbij een ernstige infectie in het kleine
bekken leidde tot intensive care opname en het aanleggen van een stoma10,11. Van belang is dan ook om
tijdens de procedure bij het aanleggen van de tabakszaknaad er op te letten alleen de mucosa en submucosa van het rectum te hechten en vóór het
afvuren van de stapler bij vrouwen een vaginaal
toucher te verrichten ter uitsluiting van het fixeren
van de vagina-achterwand in de stapler.
Functionele bekkenbodemklachten werden gepresenteerd bij 16%. Deze klachten verdwenen na een half
jaar, geholpen met dieetmaatregelen en bekkenbodemtherapie met biofeedback. In de literatuur wordt bekkenbodemdysfunctie beschreven als complicatie na
een PPH5,7. Echter, er wordt geen significant verschil
gevonden in bekkenbodemfunctie gemeten met anale
manometrie en rectale compliantie voor en na PPH5.
Wel is er bij histologische controle van het resectiepreparaat circulair en longitudinaal spierweefsel aangetroffen, hetgeen mogelijk een oorzaak voor de verandering in defecatie-aandrang en rectale sensibiliteit
kan zijn5. In hoeverre het gebruik van de 33mm dilatator leidt tot sfincterschade en dientengevolge incontinentie is onbekend. Wel kan het gebruik van anale
spreiders de sfincterfunctie benadelen12. Bij patiënten
die reeds klachten hebben van incontinentie of sfincterschade zou hierom voorzichtigheid moeten worden
betracht bij het gebruik van de PPH-stapler13.
Hemorroïdectomie met behulp van de circulaire stapler is een nieuwe techniek voor de behandeling van
prolaberende hemorroïden, in onze serie leidend tot
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een in 80% succesvolle behandeling. De postoperatieve complicaties zoals nabloeding, pijn en urgeincontinentie, die gepaard gaan met deze procedure,
blijven een niet te onderschatten probleem.
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