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SAMENVATTING

Een re tro spec tie ve stu die wordt voor ge steld bij 100 paar den die in de pe ri o de 1994-2001 wer den aan-

gebo den met in car ce ra tie van dun ne darm door heen het fo ra men omen ta le.

Bij 10 er van werd er om uit een lo pen de re de nen een pre o pe ra tie ve eu tha na sie uit ge voerd. Een ex plo ra -

tie ve la pa ro to mie ge beur de bij de ove ri ge 90. Eén er van stierf spon taan tij dens de ex plo ra tie; 10 an de re

wer den ge ëuthanaseerd om wil le van te uit ge brei de let sels of om wil le van een niet te stel pen bloe ding; bij 79

paar den werd ui tein de lijk de ope ra tie vol tooid. Bij 11 er van was een twee de ope ra tie nood za ke lijk. Een een -

vou di ge re po si tie van de be klem de darm de len was mo ge lijk bij 35 paar den; een re sec tie werd uit ge voerd bij 

de ove ri ge 44. Vie ren veer tig paar den (49%) van de 90 die ge o pe reerd wer den, heb ben ui tein de lijk de kli -

niek ver la ten; hier on der 6 van de 11 die een her ope ra tie on der ging en. Het over le vings per cen ta ge van de 35

ge val len die geen re sec tie on der ging en was 60%; het over le vings per cen ta ge van de 44 met re sec tie en ana -

sto mo se was 52%. Uit de na vraag 1 tot 7 jaar na ont slag uit de kli niek bleek dat alle 35 paar den waar van in -

lich ting en wer den be ko men, de ope ra tie met min stens 9 maan den over leefd had den; 16 er van ver toon den

tij dens de on der zoeks pe ri o de één of meer de re ko lie kaan val len; bij 14% er van ge beur de er om die re den ui t -

einde lijk eu tha na sie.

De ge mid del de leef tijd was 9,46 jaar; rui nen, heng sten en warm bloed paar den wa ren dui de lijk meer ver -

te gen woor digd. Een me dio-la te ra le in car ce ra tie werd ge di a gnos ti ceerd bij 98% van de ge val len. Een ne ga -

tie ve cor re la tie werd vast ge steld tus sen ener zijds het over le vings per cen ta ge en an der zijds de leng te van het

ge re se ceerd darm deel, de af stand tus sen de woon plaats van de ei ge naar tot de kli niek, en het tijd sin ter val

sinds het be gin van de symp to men.

ABSTRACT

A re tro spec ti ve stu dy was per for med on 100 hor ses with in car ce ra ti on of the small in tes ti ne through the omen -

tal (epiploic) fo ra men at the Fa cul ty of Ve te ri na ry Me di ci ne of Ghent Uni ver si ty in Bel gi um du ring the pe ri od

1994-2001. Pre o pe ra ti ve eu tha na sia was done in 10 hor ses for dif fe rent re a sons and an ex plo ra ti ve la pa ro to my

was per for med in 90. Of the se nin ety hor ses, 1 died spon ta ne ous ly du ring sur gi cal in ter ven ti on, 10 un der went eu -

tha na sia be cau se of the ex tent of the le si ons or a fa tal he morrha ge, and sur ge ry was com ple ted on the ot her 79. A

se cond in ter ven ti on was ne ces sa ry in 11 of the se 79 hor ses. Sim ple re duc ti on and re po si ti on of the small in tes ti ne

was pos si ble in 35 of them, and a re sec ti on fol lo wed by an in tes ti nal ana sto mo sis was re qui red in the ot her 44. For -

ty-four (49%) of the ori gi nal 90 hor ses in which sur ge ry was ac com plis hed were di schar ged from the cli nic. Six of

the se 44 were re-ope ra ted. The sur vi val rate in the group of hor ses that un der went sim ple re duc ti on was 60% and in 

the group that un der went re sec ti on and ana sto mo sis it was 52%.
After di schar ge from the cli nic, 9 of the ori gi nal 44 hor ses were lost for fol low-up, and the re mai ning 35 sur vi -

ved for at le ast 9 months. Du ring the fol low-up pe ri od (1 to 7 ye ars), 16 hor ses had one or more bouts of co lic, for

which re a son 5 of them (14%) un der went eu tha na sia.

In this stu dy the mean age of the hor ses with in car ce ra ti on of the small in tes ti ne through the omen tal fo ra men

was 9.46 ye ars. Gel dings, ma les and ri ding hor ses were clear ly more re pre sen ted. Du ring sur gi cal in ter ven ti on a
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me dio-la te ral in car ce ra ti on was ob ser ved in 98% of the hor ses. A ne ga ti ve cor re la ti on was ob ser ved be tween the

sur vi val rate and the length of the in car ce ra ted in tes ti nal seg ment, on the one hand, and be tween the sur vi val rate

and the dis tan ce to the cli nic (du ra ti on af ter on set of symp toms) on the ot her.

INLEIDING

Het fo ra men omen ta le, ook het fo ra men epiploi -

cum of het fo ra men van Win slow ge naamd, be vindt

zich cra ni o dor saal in het rech ter bo venk wa drant van

de buik en vormt de eni ge ver bin ding tus sen de buik -

hol te en de bur sa omen ta lis. Het fo ra men wordt dor -

saal be grensd door de vena cava cau da lis, vent raal

door de vena por tae en het omen tum mi nus, cau daal

door de pan cre as en cra ni aal door de ba sis van de pro -

ces sus cau da tus van de le ver.

Door heen het fo ra men kan er darm mi gre ren. Deze

raakt ge lei de lijk aan be klemd; er ont staan cir cu la toi re 

stoor nis sen met stu wing, even tu eel ne cro se van de

darm wand. Bij na al tijd zijn je ju num en/of ileum in

het pro ces be trok ken (Tur ner et al., 1984; Va sey,

1988; Engel bert et al., 1993; Mur ray et al., 1994;

Vachon en Fi scher, 1995; Grul ke et al., 2000) en zeer

uit zon der lijk het co lon (Foer ner et al., 1993; Steen -

haut et al., 1993; Scher zer, 1998; Ma ri ën, 1999; Se gu ra 

et al., 1999).

Twee vor men wor den on der schei den: de la te ro-

 me di a le en de me dio-la te ra le in car ce ra tie. Bij de la te -

ro-me di a le in car ce ra tie mi greert de darm lus van uit de 

rech ter pe ri to ne a le hol te door heen het fo ra men tot in

de bur sa omen ta lis; de be klem de darm de len be vin den 

zich bin nen de ruim te om slo ten door de bur sa omen -

ta lis. Bij de me dio-la te ra le in car ce ra tie duwt de mi -

gre ren de darm lus de bur sa omen ta lis voor zich uit

door heen het fo ra men. Door de toe ne men de druk gaat 

de bur sa ui tein de lijk scheu ren. De be klem de darm de -

len be vin den zich daard oor aan de rech ter zij de niet

be dekt door omen tum (Tur ner et al., 1984).

Incar ce ra tie van dun ne darm door heen het fo ra men 

omen ta le is in de kli niek Gro te Huis die ren van de

Uni ver si teit Gent (Bel gië) naast de vol vu lus me sen te -

ri a lis/no do sus ver uit de meest voor ko men de oor zaak

van dun darm ko liek en wordt ge zien bij 6,9% van de

paar den die om wil le van ko liek symp to men wor den

ge o pe reerd (Steen haut et al., 2001). De kli ni sche

symp to men van een paard met in car ce ra tie van darm

door heen het fo ra men omen ta le zijn niet een dui dig.

Niet te min zijn een vroeg tij di ge di ag no se, een promp te

chi rur gi sche in ter ven tie en een nauw ge zet te en door -

ge dre ven post ope ra tie ve be han de ling es sen tieel voor

een goed re sul taat. Om de voor uit zich ten op over le -

ven na ope ra tie zo ob jec tief mo ge lijk in te schat ten,

groe peer den Grul ke et al. (2000) aan de hand van

meer de re kli ni sche pa ra me ters de paar den in klas sen

vol gens de graad van erg heid van ko liek symp to men

en de graad van shock.

Voor deze stu die wer den door Ver ten ten (2002) de

ge ge vens ver za meld van 100 ko liek paar den die om -

wil le van een in car ce ra tie van dun ne darm door heen

het fo ra men omen ta le voor on der zoek en be han de ling 

wer den aang ebo den. De kli ni sche pa ra me ters, per -

ope ra tie ve be vin ding en en re sul ta ten wor den be spro -

ken en ge toetst aan de gegevens uit de literatuur.

MATERIAAL EN METHODEN

De me di sche dos siers wer den na ge zien van 100

paar den die in de pe ri o de ja nu a ri 1994 - juni 2001 met

ko liek symp to men teng evol ge van een in car ce ra tie

van dun ne darm door heen het fo ra men omen ta le wer -

den aang ebo den. De di ag no se werd ge steld, het zij tij -

dens au top sie, het zij tij dens een chi rur gi sche in ter -

ven tie.

De bij zon der ste kli ni sche pa ra me ters wer den per pa -

ti ënt in een com pu ter be stand ing evoerd (Mi cro soft

Access 2000) en verd er ge a na ly seerd (Mi cro soft Excel

2000). Naast al ge me ne pa ra me ters, zo als de leef tijd, het

ge slacht en het ras, wer den ook kli ni sche pa ra me ters ge -

no teerd, zo als hy dra tie toe stand, aus cul ta tie en per cus sie 

van het ab do men, maag son da ge, rec taal on der zoek, ab -

do mi no cen te sis, zuur-base even wicht, bloe dwaar den

en echog ra fisch on der zoek.

Tien paar den wer den ge ëuthanaseerd om wil le van

de slech te al ge me ne toe stand en/of de fi nan ci ële im -

pli ca ties van een ope ra tie. De di ag no se van een in car -

ce ra tie door heen het fo ra men omen ta le werd dan ge -

steld tij dens au top sie. Bij 90 paar den ge beur de er een

ex plo ra tie ve la pa ro to mie. Ge ge vens be tref fen de de

wij ze van in car ce ra tie, het be klem de darm deel, de

ge bruik te opera tie tech niek, het re sul taat en een even -

tu e le her ope ra tie wer den ge no teerd.

Na ope ra tie wer den de paar den 24 uren ge vast waar -

na ge do seer de hoe veel he den wa ter wer den ver strekt.

Na 48 uren werd hooi in klei ne hoe veel he den en meer -

de re ma len per dag ge voerd. Afhank elijk van de al ge -

me ne toe stand en de res pons op de be han de ling wer den

post ope ratief in min de re of meer de re mate ver schil lende
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far ma ca toe ge diend, zo als NSAID’s, an ti bi o ti ca, in fu -

sen met een elek tro ly ten oplos sing, pro ki ne ti ca, spas -

mo ly ti ca, en an de re. Ter pre ven tie van hoef be vang en -

heid wer den de hoe ven van de mees te paar den da ge lijks

meer de re ma len en lang du rig ge doucht in een bad met

cir cu le rend wa ter en werd ace tyl pro ma zi ne ge ïn jec teerd.

Er werd re gel ma tig met de paar den ge stapt. Ge ge vens

be tref fen de de post ope ra tie ve be han de ling en com pli -

ca ties tij dens de hos pi ta li sa tie wer den ge no teerd.

Op ba sis van de ge ge vens uit de me di sche dos siers

wer den de paar den zo als bij Grul ke et al. (2000) on -

der ver deeld in klas sen vol gens de graad van erg heid

van de symp to men en vol gens de graad van shock

(Ta bel 1 en 2). Aang ezien deze clas si fi ca tie re tro -

spectief ge beur de, kon den al leen de in de dos siers ver -

mel de pa ra me ters ge han teerd wor den. De graad van

erg heid van de ko liek symp to men werd be paald aan

de hand van de ma ni fes ta tie van pijn en van de be vin -

ding en bij rec taal on der zoek, aus cul ta tie en echog ra -

fisch on der zoek van de buik. De graad van shock

werd be paald op ba sis van de hart- en adem ha lings -

fre quen tie, de he ma to criet en de ca pil lai re vul lings -

tijd. Noch de ar te ri ële sys to li sche bloed druk, noch het 

lac taat- en ureum ge hal te wer den im mers in deze stu -

die be paald. Het over le vings per cen ta ge bin nen de

ver schil len de klas sen werd nagegaan.

Ui tein de lijk ver lie ten 44 paar den de kli niek. Eén

tot 7 jaar na ont slag uit de kli niek werd een uit ge brei de

vra gen lijst naar de ei ge naars ge stuurd. Twin tig on der

hen stuur den de lijst vol le dig ing evuld te rug; de ove ri -

gen wer den te le fo nisch ge con tac teerd. Ui tein de lijk

kon de ge zond heids toe stand van 35 paar den na ont -

slag uit de kli niek ach ter haald wor den.

RESULTATEN

De ge mid del de leef tijd be droeg 9,46 ± 0,97 met als

ui ter sten 1,5 en 26 jaar. De leef tijd van 3 paar den werd 

niet ver meld (Fig. 1).

De ge slachts ver de ling en de verd eling vol gens het ras

wor den weer ge ge ven in res pec tie ve lijk Fi guur 2 en 3.

Hoe wel de aan doe ning ge du ren de het gan se jaar

voor kwam, was de pre va len tie iets ho ger in de maan -

den no vem ber, de cem ber en ja nu a ri (Fig. 4).

In de loop der ja ren nam het aan bod van paar den

met in car ce ra tie van dun ne darm door heen het fo ra -

men omen ta le sys te ma tisch toe. In 1994 wa ren er

slechts 9 pa ti ënten, in 2000 ech ter 23 pa ti ënten (Fig. 5).

De helft van de pa ti ënten was af kom stig uit Vlaan -

de ren, 28% uit Wal lo nië, 14% uit Frank rijk, 6% kwa -

men van de rand van Brus sel en 2% uit het Groot her -

tog dom Luxem burg (Fig. 6).

Bij 72 paar den werd de voe dings toe stand ver meld;

bij 67 er van was deze nor maal; 3 paar den wa ren te

ma ger, 2 te vet.
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Ta bel 1. Pa ra me ters die de graad van shock be pa len (uit Grul ke et al., 2000).
Ta ble 1. Cli ni cal and che mi cal va ri a bles used for pro gnos tic eva lu a ti on of shock.

Kli ni sche en bi oche mi sche pa ra me ters
Cli ni cal and che mi cal va ri a bles

     

Graad I

Le vel I

Graad II

Le vel II
Graad III

Le vel III

Graad IV

Le vel IV

Hart fre quen tie (sla gen/min)

He art rate (be ats/min)

<60 60-80 80-100 >100

Adem ha lings fre quen tie (aan tal/min)

Res pi ra to ry rate (breaths/min)

<25 25-35 35-45 >45

Arte ri ële sys to li sche bloed druk (mmHg)

Arte ri al blood pres su re 

>110 90-110 70-90 <70

He ma to criet (%)

Pac ked cell vo lu me

<45 45-55 55-65 >65

Lac taat (mg/dl)

Lac ta te

<75 <75 75-100 >100

Ureum (mg/dl)

Ureum

<40 40-55 55-70 >70



De ge mid del de adem ha lings fre quen tie be droeg 35 

± 4 met als ui ter sten 12 en 90 adem be we ging en per

mi nuut. Bij 34 paar den werd een ver sterkt ve si cu lair

adem ge ruis ge aus cul teerd. De adem ha lings fre quen -

tie werd niet vermeld bij 16 paarden.

De pols fre quen tie be droeg ge mid deld 70 ± 4 met

een sprei ding van 24 tot 128 sla gen per mi nuut. De

pols was goed ge sla gen bij 39 paar den en dra de rig bij

28 paar den. Het pols vo lu me werd bij 33 paar den niet

aangegeven.

De kleur van de mu co sae werd ver meld bij 63 pa -

ti ën ten. Deze was nor maal roze bij 25 er van, ge stuwd

bij 26 en bleek bij 12 paar den.

De rec ta le tem pe ra tuur be droeg ge mid deld 37,5 ±

0,2°C en va rieer de van 35,1 tot 39,4°C.

Bij 66 van de 78 on der zoch te paar den was de aus -

cul ta tie van het hart nor maal; bij 12 wa ren er hart rit me -

s toor nis sen te ho ren.

De tur gor van de huid was nor maal bij 37 paar den

en ver min derd bij 19 paar den. Bij 44 an de re paar den

werd de tur gor van de huid niet ge no teerd.

De ca pil lai re vul lings tijd bij 83 paar den was ge -

mid deld 3,1 ± 0,2 se con den met een sprei ding van 1

tot 8 seconden.

De buik span ning was nor maal bij 9 en ver hoogd bij 

55 van de 64 on der zoch te paar den. De len den re flex

was po si tief bij 10 paar den en ne ga tief bij 48. Bij de

ove ri ge 42 werd deze niet aangegeven.

Bij aus cul ta tie van het ab do men hoor de men bij 7

paar den nor ma le darm ge lui den; bij 33 paar den wa ren

deze ver min derd, bij 56 af we zig. Infor ma tie hier om -

trent werd niet ge ge ven bij de ove ri ge 4 paar den. Per -

cus sie en ge lijk tij di ge aus cul ta tie van de buik wer den

uit ge voerd bij 50 paar den. Bij 25 er van wer den hoog -

to ni ge ge lui den ge hoord, ping ge lui den bij 13 en bei de 

ge lui den bij 3 die ren. Bij 9 paar den wer den er bij

auscultatie geen abnormaliteiten vastgesteld.

De pH van ve neus bloed ge me ten bij 62 paar den

was ge mid deld 7,34 ± 0,02 en va rieer de tus sen 7,06

en 7,45.

De par ti ële druk van CO2 in het ve neus bloed van

57 die ren va rieer de tus sen 5,6 mmHg en 65,9 mmHg

met een ge mid del de van 44,6 ± 2,0 mmHg. De par ti ële

druk van O2 in het ve neus bloed van 52 paar den be -

droeg ge mid deld 39,7 ± 6,2 mmHg met als ui ter sten

21,7 mmHg en 144,0 mmHg.

Het ge mid deld zuur-base-even wicht be droeg -0,2

± 1,1 met een mi ni ma le waar de van -17 en een maxi -

ma le waar de van 11. Bij 66 paar den was er een nor -
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Ta bel 2. Pa ra me ters die de erg heid van de ko liek symp to men be pa len (uit Grul ke et al., 2000).
Ta ble 2. Cli ni cal va ri a bles used for eva lu a ti on of se ve ri ty of co lic symp toms. 

Ergheid van symptomen

Deg ree of co lic

symp toms

Graad I

Le vel I

Graad II

Le vel II

Graad III

Le vel III

 

  Rec taal on der zoek

   Rec tal exa mi na ti on

on der zoek mo ge lijk / ma tig

ge di la teer de dun darm de len

exploration possible / localized

distended loops

on der zoek deels mo ge lijk / erg

ge di la teer de dun darm

ex plo ra ti on par ti al ly pos si ble /

se ve re ly dis ten ded loops

on der zoek on mo ge lijk / ex -

treem ge di la teer de dundarm

exploration impossible /

 extremely distended loops

  Darm ge lui den

   Abdo mi nal sounds

normaal

normal

gedeeltelijk verminderd

partially decreased

volledig afwezig

completely decreased or absent

  Darm di la ta tie

   Dis ten ded in tes ti ne

afwezig

absent

gedilateerde dundarm delen

 localized distended loops

extreem gedilateerde dundarm

extremely distended loops

  Pijn

   Pain

matig tot afwezig

mild to absent

matig / afwezig na pijnstillers

mild / absent with analgesics

zeer erg / soms zelfs depressie

 excited or depressed
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Fig. 1. Sprei ding van de leef tijd van 97 paar den met
in car ce ra tie van dun ne darm door heen het fo ra men
omen ta le.
Dis tri bu ti on of age of 97 hor ses with in car ce ra ti on of
small in tes ti ne through the omen tal fo ra men.

Fig. 2. Ge slachts ver de ling van de on der zoch te paar -
den.
Sex dis tri bu ti on of the hor ses exa mi ned.

Fig. 3. Ver de ling van de on der zoch te paar den vol -
gens het ras.
Dis tri bu ti on by breed of the hor ses exa mi ned.

Fig. 4. Aan tal in car ce ra ties door heen het fo ra men
omen ta le per maand.
Dis tri bu ti on of in car ce ra ti ons per month.

Fig. 5. Sprei ding van het aan tal in car ce ra ties vol gens
de op een vol gen de ja ren.
Dis tri bu ti on of the num ber of in car ce ra ti ons over the
suc ce si ve ye ars.

Fig. 6. Ver de ling van de paar den vol gens de streek
van her komst.
Dis tri bu ti on of the hor ses by re gi on of ori gin.

Fig. 7.  Zuur-base-even wicht in het bloed van 99 paar -
den met in car ce ra tie door heen het fo ra men omen ta le.
Acid-base sta tus in the blood of 99 hor ses with in car ce -
ra ti on of small in tes ti ne through the omen tal fo ra men.

Fig. 8.  He ma to criet van 100 paar den met in car ce ra -
tie van dun ne darm door heen het fo ra men omen ta le.
Pac ked cell vo lu me of 100 hor ses with in car ce ra ti on of
small in tes ti ne through the omen tal fo ra men.



maal even wicht (-5 tot 5), bij 17 paar den was dit te

laag (<-5) en bij 16 paar den te hoog (>5). Een maal

werd dit ge ge ven niet ge no teerd (Fig. 7).

De he ma to criet was ge mid deld 43 ± 2 en va rieer de

tus sen 26 en 65 (Fig. 8).

Echog ra fisch on der zoek van het ab do men ge beur de

bij 38 paar den. Vie ren der tig maal wer den ge di la teer -

de dun darm de len ge zien; de darm mo ti li teit was ver -

min derd of af we zig bij 20 paar den. De hoe veel heid

vrij buik vocht was toe ge no men bij 25 die ren.

Een buik punc tie ge beur de bij 36 paar den. Bij 29

er van werd se ro he mor ra gisch vocht ge pre le veerd, bij

4 an de re hel der vocht en bij 1 troe bel vocht. De buik -

punc tie was ne ga tief bij 2 paar den. Het ge mid deld

aan tal leu ko cy ten in het buik vocht van 17 paar den be -

droeg 8 377 ± 7 538 met als ui ter sten 600 en 65 000

leu ko cy ten per mm3. Het ei wit ge hal te in het buik -

vocht van 4 paar den was ge mid deld 24,5 ± 6,5 g/l met

als uiterste waarden 12 en 30 g/l.

Een maag son da ge ge beur de bij 66 paar den. Bij 46

er van werd geen maag in houd ge col lec teerd of be -

droeg de hoe veel heid min der dan 2 li ter. Bij 20 paar -

den was de hoe veel heid gro ter dan 2 li ter en was er dus 

spra ke van een re flux (Fig. 9).

Rec taal on der zoek werd uit ge voerd bij 97 paar den. 

Bij 82 er van wer den ge di la teer de dun darm de len ge -

voeld. Met uit zon de ring van 2 paar den gaf het

echo g rafisch en rec taal on der zoek ana lo ge re sul ta -

ten.

Ne gen tig van de 100 pa ti ënten on der ging en ui tein de -

lijk een chi rur gi sche ing reep. Het aan tal ge o pe reer de

paar den per chi rurg, het aan tal twee de ope ra ties en de

res pec tie ve lij ke over le vings per cen ta ges wor den weer -

gege ven in Ta bel 3. Eén paard stierf bij het be gin van

de ope ra tie ve ing reep, op het ogen blik van ex plo ra tie

van de buik hol te. Bij 7 die ren ge beur de er per ope ra -

tie ve eu tha na sie om wil le van uit ge brei de, ir re ver si -

be le let sels, bij 3 an de re om wil le van rup tuur van de v.

cava cau da lis of v. por tae tij dens re po si tie. Bij 79

paar den werd de ope ra tie ve ing reep ui tein de lijk vol -

tooid.

Bij 47 paar den werd de rich ting van de in car ce ra tie

ver meld: 46 me dio-la te raal, 1 la te ro-me di aal.

Bij 1 paard was het du o de num ge ïncarcereerd, bij

11 paar den al leen het je ju num, bij 44 het je ju num

en/of het ileum. Bij de ove ri ge paar den werd dit ge ge -

ven niet ge no teerd.

De duur van de ope ra tie werd bij 72 paar den ge no -

teerd. Deze be droeg ge mid deld 117 ± 10 mi nu ten en

va rieer de van 10 mi nu ten tot 240 minuten.

Bij 35 paar den ge beur de er een een vou di ge re po si tie

van de be klem de darm de len. Bij 23 er van werd de dar m -

in houd tot in het cae cum ge mas seerd en ver vol gens via

een cae co to mie ge ëvacueerd; bij de 12 ove ri ge ge beur -

de er al leen ont gas sing van het cae cum door punc tie

met een dik ke naald. Bij 44 paar den werd een re sec tie

uit ge voerd. De eva cu a tie van darmin houd bij paar den

die re sec tie on der ging en, ge beur de meest al via het proxi -

maal dar mui tein de. Uit zonder lijk werd bij ko mend een

cae co to mie uit ge voerd. Uit ein de lijk wer den er twee -

maal een zij-aan-zij ana sto mo se zon der re sec tie, 23

maal een eind-aan-eind ana sto mo se met re sec tie en 19 

maal een eind-aan-zij ana sto mo se met re sec tie aan-

ge legd. De ge mid del de leng te van het ge re se ceerd

darm deel be droeg 4,4 ± 1,2 me ter en va rieer de van 29

cm tot 13 me ter. Drie paar den stier ven tij dens de re co -

ve ry om wil le van een car di o vas cu lai re shock. Het

over le vings per cen ta ge in func tie van de ge bruik te

chi rur gi sche tech niek wordt weer ge ge ven in Ta bel 4.

Elf paar den on der ging en een twee de ope ra tie: in vier

gevallen om wil le van een pa ra ly ti sche ileus, twee maal

om wil le van een ste no se ter hoog te van de re sec tie -
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Ta bel 3.  Aan tal ope ra ties, twee de ope ra ties en res pec tie ve lij ke slaag per cen ta ges van de ver schil len de chi rur gen.
Ta ble 3. Num ber of sur gi cal in ter ven ti ons, se cond la pa ro to mies and suc cess rate of the dif fe rent sur ge ons.

Chi rurg

Sur ge on

Aantal

Number

% Tweede operatie

Second laparotomy

% Overlevend

Survivors

%

A (1994-2001) 43 47,7% 6 14% 22 51%

B (1994-2001) 24 26,6% 3 13% 12 50%

C (1997-2001) 14 15,5% 2 14% 6 43%

? 9 10,0% 0 - 4 44%



plaats, twee maal om wil le van een co lon ver plaat sing en

tel kens een maal om wil le van een ga stro du o de ni tis, een

se cun dai re dun darm vol vu lus en een strang ula tie van de

dun ne darm door heen een me sen te ri um scheur.

De ge mid del de ver blijfs duur van de 44 paar den die 

de kli niek ui tein de lijk ver lie ten, be droeg 17,4 ± 2,9

da gen met als ui ter sten 5 en 45 dagen.

Het kor te ter mijn over le vings per cen ta ge van de 90

ge o pe reer de paar den op het ogen blik van ont slag uit

de kli niek be droeg 49%. Hie ron der be von den zich 6

van de 11 paar den die een her ope ra tie on der ging en.

Het over le vings per cen ta ge van de 35 paar den waar bij 

er geen re sec tie ge beur de, was 60%. Het over le vings -

per cen ta ge van de 44 paarden met anastomose was

52%.

Alle 35 paar den waar van in lich ting en kon den be -

ko men wor den, over leef den de ing reep met min stens

9 maan den. Zes tien on der hen ver toon den tij dens de

on der zoeks pe ri o de (1 tot 7 jaar na de ing reep) één of

meer de re aan val len van ko liek. Op het ogen blik van
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Fig. 9. De ge me ten hoe veel heid re flux bij 66 paar den
met in car ce ra tie door heen het fo ra men omen ta le.
Vo lu me of na so gas tric re flux in 66 hor ses with in car ce -
ra ti on of small in tes ti ne through the omen tal fo ra men.

Fig. 10. Evo lu tie van het over le vings per cen ta ge van
de be han del de paar den in de pe ri o de 1994-2001.
Sur vi val rate of the hor ses tre a ted for in car ce ra ti on of
in tes ti ne through the omen tal fo ra men over the ye ars
1994-2001.

Fig. 11. Over le vings per cen ta ge van de paar den vol -
gens de maand van chi rur gi sche in ter ven tie.
Sur vi val ra tes ac cor ding to the month of sur gi cal in ter -
ven ti on.

Fig. 12. Per cen ta ge van over le ven de en niet-over le -
ven de paar den na in car ce ra tie van dun ne darm
door heen het fo ra men omen ta le in func tie van de
erg heid van ko liek symp to men (aan tal over le ven de
en niet-over le ven de paar den van graad 1: n=0/1*;
graad 2: n=34/30; graad 3: n=10/25). *Dit ene paard
werd ge ëuthanaseerd om wil le van de fi nan ci ële im -
pli ca ties van een ope ra tie.
Per cen ta ge of sur vi ving and non-sur vi ving hor ses in
cor re la ti on to the se ve ri ty of co lic symp toms (num ber of
sur vi vors and non-sur vi vors; gra de 1: n=0/1*; gra de 2:
n=34/30; gra de 3: n=10/25). *In this hor se sur gi cal in -
ter ven ti on was not per for med for fi nan ci al re a sons.

¬   Fig. 13. Per cen ta ge van over le ven de en niet-over -
le ven de paar den na in car ce ra tie van dun ne darm
door heen het fo ra men omen ta le in func tie van de
erg heid van shock (aan tal over le ven de en niet-over -
le ven de paar den van graad 1: n=15/9; graad 2:
n=26/34; graad 3: n=3/13).
Per cen ta ge of sur vi ving and non-sur vi ving hor ses in
cor re la ti on to the se ve ri ty of shock (num ber of sur vi vors
and non-sur vi vors; gra de 1: n=15/9; gra de 2: n=26/34;
gra de 3: n=3/13).

(vo lu me of na so gas tric re flux in li ters)



de na vraag wa ren er nog 22 paar den aan we zig bij de

ei ge naar. Eénen twin tig on der hen pres teer den op het

ni veau van voor heen. In de loop van de ja ren (1 tot 7

jaar) wer den 4 van de 35 paar den ver kocht; bij ko men -

de ge ge vens wa ren niet be kend; bij 9 an de re ge beur de

er eu tha na sie of slach ting om uiteenlopende redenen,

waarvan 5 omwille van koliek. 

Het over le vings per cen ta ge van de paar den af kom -

stig uit Vlaan de ren be droeg 54%, van die af kom stig uit

Wal lo nië 35% en van die uit Frank rijk 29% (Ta bel 5).

Een ver ge lij king van ge mid del de waar den van

enk ele pa ra me ters tus sen over le ven de en niet-over le -

ven de die ren wordt weer ge ge ven in Tabel 6.

Het over le vings per cen ta ge be ke ken bin nen een

be paald jaar van de on der zoeks pe ri o de schom mel de

zeer sterk en va rieer de tus sen 67% in 1996 en 22% in

2001 (Fig. 10); het over le vings per cen ta ge vol gens de

maan den van de ver schil len de ja ren was gro ter in de

pe ri o de au gus tus/fe bru a ri en, met uit zon de ring van

de maand juni, het minst goed in de periode maart/juli

(Fig. 11).
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Ta bel 4. Meest ge bruik te chi rur gi sche tech nie ken bij paar den met in car ce ra tie van darm door heen het fo ra men omen -
ta le en het res pec tie ve lijk over le vings per cen ta ge.
Ta ble 4. Sur gi cal tech ni ques used in 79 hor ses with in car ce ra ti on of the small in tes ti ne through the omen tal fo ra men and their
res pec ti ve sur vi val rates.

Techniek

Sur gi cal tech ni que

Aantal

Number

Over le vend

Sur vi vors

%

  Punc tie en de com pres sie van cae cum

    Cae cal punc ti on and de com pres si on of gas

12 7 58%

   Cae co to mie / uit spoe len dar min houd

       Cae co to my and la va ge of in tes ti nal con tents

23 14 61%

       Zij-aan-zij ana sto mo se / geen re sec tie

       Side to side ana sto mo sis wit hout re sec ti on

2 1 50%

       Eind-aan-eind ana sto mo se / met re sec tie

        End to end ana sto mo sis with re sec ti on

23 10 43%

       Eind-aan-zij ana sto mo se / met re sec tie

        End to side ana sto mo sis with re sec ti on

19 12 63%

Ta bel  5. Over le vings per cen ta ge van 100 paar den met in car ce ra tie door heen het fo ra men omen ta le vol gens de streek
van her komst.
Ta ble 5. Sur vi val rates of hor ses with small in tes ti nal in car ce ra ti on through the omen tal fo ra men in re la ti on to the re gi on of ori gin.

Streek van her komst

Re gi on of ori gin

Aan tal

Num ber

Over le vend

Sur vi vors

Vlaan de ren (Flan ders) 50 27   (54.0%)

Wal lo nië / Brus sel (The Wal loon pro vin ces / Brus sels) 34 12   (35.3%)

Frank rijk (Fran ce) 14 4   (28.6%)

Groot her tog dom (Grand Duchy of) Luxem burg 2 1   (50.0%)



Na on der ver de ling van de 100 paar den met in car -

ce ra tie van darm door heen het fo ra men omen ta le vol -

gens de graad van erg heid van kli ni sche symp to men

en vol gens de graad van shock op ba sis van de ge re -

gis treer de pa ra me ters stel de men vast dat het over le -

vings per cen ta ge voor bei de groe pen af nam met een

toe ne men de graad van erg heid van kli ni sche symp to -

men en van shock (Fig. 12 en 13). 

DISCUSSIE

De ge ge vens van deze re tro spec tie ve stu die heb -

ben be trek king op paar den die om wil le van een in car -

ce ra tie van dun ne darm door heen het fo ra men omen -

ta le voor on der zoek en be han de ling aan de kli niek

van de Fa cul teit Dier ge nees kun de van de Uni ver si teit 

van Gent wer den aang ebo den. Een ver ge lij king met

an de re stu dies moet met de no di ge om zich tig heid ge -

beu ren om dat deze soms plaats von den in an de re om -

stan dig he den wat tijd, kli maat, streek en huis ves ting

be treft. Daar en bo ven wer den de be vin ding en van

deze stu die niet sta tis tisch ver werkt; ze moe ten daar -

om eer der als een ten dens dan als een vast staand ge ge -

ven wor den be schouwd.

De be we ring van Whe at (1975) en van Vachon en

Fi scher (1995) dat het fo ra men omen ta le door atro fie

van de pro ces sus cau da tus van de le ver met toe ne -

men de ou der dom in om vang ver meer dert en dat daar -

om de leef tijd van paar den met een in car ce ra tie van

dun ne darm door heen het fo ra men omen ta le mi ni -

maal 7 jaar be draagt, wordt in deze stu die niet be -

vestigd. Ne ge nen twin tig paar den van de 100 wa ren

jong er dan 7 jaar. Mur ray et al. (1994) be schre ven een

in car ce ra tie van dun ne darm door heen het fo ra men

bij een veu len van 4 maan den oud. Door Steen haut et

al. (2001) kon, met uit zon de ring van veu lens jong er

dan één jaar die sig ni fi cant min der ver te gen woor digd

wa ren, geen op val lend ver schil aang etoond wor den

voor de an de re leef tijds klas sen. Schmid et al. (1998)

kon den even min een sig ni fi cant ver band aan to nen

tus sen de groot te van het fo ra men omen ta le en de leef -
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Ta bel 6. Ge mid del de waar den van enk ele kli ni sche en che mi sche pa ra me ters van over le ven de en niet-over le ven de paar -
den na cor rec tie van een in car ce ra tie van darm door heen het fo ra men omen ta le.
Ta ble 6. Com pa ri son of mean va lu es of some cli ni cal and che mi cal va ri a bles in sur vi vors and non-sur vi vors af ter cor rec ti on of
an in car ce ra ti on of the small in tes ti ne through the omen tal fo ra men.

Pa ra me ters

Va ri a bles

Over le vend

Sur vi vors

Niet-over le vend

Non-sur vi vors

   Leef tijd (ja ren)

     Age (ye ars)

8,8 ± 0,8 9,9 ±1

  Hart fre quen tie (sla gen per min)

     He art rate (be ats/min)

62 ± 3 77 ± 4

  Tem pe ra tuur (°C)

     Tem pe ra tu re

37,5 ± 0,1 37,5 ± 0,2

  Adem ha lings fre quen tie (aan tal per min)

     Res pi ra to ry rate (breaths/min)

33 ± 3 38 ± 4

  Ca pil lai re vul lings tijd (sec)

     Ca pil la ry re fill time

2,7 ± 0,2 3,5 ± 0,2

  Zuur-base even wicht (%)

     Acid-base sta tus

39 ± 1 47 ± 2

  Base ex ces (meq/lit)

     Base ex cess

1,1 ± 0,9 -1,4 ± 1,2

  Leng te ge re se ceer de darm (me ter)

     Length of re sec ted bo wel

3,8 ± 0,6 5,3 ± 0,8



tijd of het ge wicht van het dier. De ge mid del de leef tijd 

van 9,4 jaar stemt daar en te gen wel over een met de ge -

mid del de leef tij den van res pec tie ve lijk 9,5 en 8,6 jaar

ge von den door Engel bert et al. (1993) en Steen haut et

al. (2001).

In een vroe ge re stu die van Steen haut et al. (2001)

be tref fen de de pe ri o de 1986-1994 werd in de zelf de

kli niek vast ge steld dat rui nen met in car ce ra tie van

dun ne darm door heen het fo ra men omen ta le sig ni fi -

cant meer en mer ries sig ni fi cant min der ver te gen woor -

digd wa ren. In deze stu die be tref fen de de pe ri o de

1994-2001 zijn rui nen even eens meer ver te gen woor -

digd. Ook Vachon en Fi scher (1995) stel den een vier -

maal ho ge re pre va len tie vast bij de ruin. Edwards

(1981), Tur ner et al. (1984) en Va sey (1988) daar en te -

gen stel den geen re la tie vast tus sen het ge slacht en de

pre va len tie van in car ce ra tie van dun ne darm door -

heen het fo ra men omen ta le.

Het warm bloed paard was in deze stu die ver uit het

meest voor ko mend ras. Dit be ves tigt de vroe ge re stu -

die van Steen haut et al. (2001) waar bij het warm -

bloed paard sig ni fi cant meer ver te gen woor digd was.

Va sey (1988) en Vachon en Fi scher (1995) von den

een ho ge re pre va len tie bij vol bloe den. Tur ner et al.

(1984) en Engel bert et al. (1993) daar en te gen von den

geen ras pre dis po si tie. Deze zeer uit een lo pen de vast -

stel ling en wor den ver klaard door het feit dat in onze

streek het warm bloed paard ver uit het meest voor -

komt, dat de ei ge naars vaak een ster ke emo ti o ne le

band heb ben met dit type paard, en dat daar om snel ler

voor be han de ling zal door ge stuurd wor den. Vol bloe den

daar en te gen zijn hier veel min der ver te gen woor digd;

ook hun eco no mi sche waar de is zeer be perkt.

Zo als in de vo ri ge stu die van Steen haut et al.

(2001) werd deze aan doe ning iets va ker ge zien in de

win ter pe ri o de. Dit is in te gen stel ling met de ten dens

naar een ho ge re pre va len tie van ko liek in het voor jaar

die in de zelf de stu die werd vast ge steld. De op na me

van koud, even tu eel be vro ren voer zou hierin een rol

kunnen spelen.

Het aan tal paar den met in car ce ra tie van dun ne

darm door heen het fo ra men omen ta le nam toe in de

loop van de ja ren; dit sluit aan bij de vroe ger ge maak te 

vast stel ling dat het aan tal aang ebo den paar den met

ko liek in de zelf de kli niek jaar lijks in aan tal ver meer -

der de (Steen haut et al., 2000).

Aang ezien de kli niek zich cen traal in Vlaan de ren

be vindt, is het lo gisch dat de helft van de pa ti ënten uit

deze streek af kom stig was.

Ge ge vens be tref fen de de voe dings toe stand, adem -

ha lings fre quen tie, pols fre quen tie, kleur van de mu -

co sae, rec ta le tem pe ra tuur, hart rit mes toor nis sen,

huid tur gor, ca pil lai re vul lings tijd, buik span ning en

aus cul ta tie van het ab do men kwa men over een met

deze uit an de re stu dies (Va sey 1988). Een ma tig ver -

hoog de adem ha lings- en pols fre quen tie wor den ver -

klaard door on rust om wil le van pijn en on rust tij dens

het trans port. Ook in ge val van he mor ra gi sche in far -

ce ring van de darm of in ge val van een in wen di ge

bloe ding kan de pols ver hoogd zijn. Een ge stoor de

cir cu la tie be paalt het uit zicht van het mond slijm vlies; 

dit va rieert van bleek tot donk er. Enke le uit zon de -

ring en bui ten be schou wing ge la ten bleef de ge mid -

del de rec ta le tem pe ra tuur bin nen de nor ma le gren zen. 

De aan we zig heid van hart rit mes toor nis sen kan het

ge volg zijn van shock. Ook een ver min der de huid tur -

gor en ver leng de ca pil lai re vul lings tijd zijn een in di -

ca tie van een ge stoor de cir cu la tie en dus van shock.

De ver hoog de buik span ning wordt ver klaard door

op sta pe ling van vocht en in houd in de ge di la teer de

darm de len proxi maal en ter hoog te van de ob struc tie.

Di la ta tie ont staat door een op sta pe ling van vloei ba re

dar min houd, maar kan ook het ge volg zijn van tym pa nie.

Bij erge di la ta tie zijn de dar men niet lang er bij mach te

om te con tra he ren; er ont staat een pa ra ly ti sche ileus

met ver min de ring of af we zig heid van darm ge lui den.

Gas bel len on der hoge span ning die zich bo ven de

vloei ba re, di kwijls ge se kwes treer de in houd van de

pa ra ly ti sche darm lus sen be vin den, ma ni fes te ren zich

tij dens per cus sie als hoog to ni ge ge lui den of ping ge -

lui den.

De ge mid del de waar den van de pa ra me ters be -

paald op ve neus bloed wa ren over het al ge meen niet

af wij kend. De pH was eer der aan de lage kant. Dit

wordt ver klaard door het feit dat bij een ko liek pa ti ënt

de pro duc tie van melk zuur dui de lijk toe neemt. Op

enk ele uit zon de ring en na was de par ti ële druk van

CO2 en O2 nor maal. Het zuur-base-even wicht va rieer -

de tus sen -17 en 11. Dit is in over een stem ming met an -

de re stu dies waar er even eens spra ke is van me ta bo le

aci do se en res pi ra toi re al ka lo se (Engel bert et al.,

1993). In te gen stel ling tot de stu die van Va sey (1988), 

die meest al een he mo con cen tra tie vast stel de, was er

hier zo wel spra ke van een he mo con cen tra tie (41/100) 

als van een he mo di lu tie (17/100). Iets minder dan de

helft van de paarden had een normale hematocriet.

Echog ra fisch on der zoek werd sys te ma tisch ver -

richt sinds ja nu a ri 2000. De tech niek is een be lang rij ke

on der zoeks met ho de ge wor den bij het di a gnos ti ce ren

van ko liek pa tho lo gie. Bij de over gro te meer der heid

van de al dus on der zoch te paar den wer den ge di la teer -

de dun ne dar men vast ge steld. Ande re be lang rij ke be -
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vin ding en zijn de af we zig heid of ver min de ring van

de darm mo ti li teit en de aan we zig heid van vrij buik -

vocht. Het ge bruik van een echo graaf laat een snel le re 

be slis sing tot ope ra tie toe bij paar den met strang ula tie 

of ob struc tie die geen dui de lij ke ko liek symp to men

ver to nen of waar bij geen ge di la teer de dun darm lus -

sen wor den ge voeld (Kloh nen et al., 1996).

Rec taal on der zoek is nog steeds de met ho de bij uit -

stek om ge di la teer de dun darm lus sen te voe len. Deze

zijn meest al een in di ca tie voor een dring en de chi rur -

gi sche in ter ven tie. Voor al strak ge span nen en met

vocht ge vul de dar men zijn rec taal goed te pal pe ren.

Rec taal on der zoek kan ne ga tief zijn bij on vol le di ge

ob struc tie, bij ab sorp tie van vocht uit de darm, wan -

neer de dar men zich in de bur sa omen ta lis be vin den of 

he le maal voor aan in de buik lig gen en dus on be reik -

baar zijn voor pal pa tie (Tur ner et al., 1984; Li ve sey et

al., 1991). Kopf (1982) be weer de dat een dui de lij ke

pijn re ac tie bij trac tie op de vent ra le cae cum band tij -

dens rec taal on der zoek een in di ca tie was voor een in -

car ce ra tie van dun ne darm door heen het fo ra men

omen ta le. Engel bert et al. (1993) kon den deze pijn -

res pons bij de paar den in hun stu die zel den of niet uit -

lok ken. Deze test wordt dan ook als niet specifiek

beschouwd voor een incarceratie doorheen het fo ra -

men.

Het buik vocht dat men be kwam na ab do mi no cen -

te sis was, zo als in an de re stu dies (Tur ner et al., 1984;

Li ve sey et al., 1991), meest al se ro he mor ra gisch ver -

kleurd. Het aan tal leu ko cy ten en het ei wit ge hal te wa -

ren in de stu die van Tur ner et al. (1984) al tijd ver -

hoogd. Dat is in te gen stel ling met deze stu die en met

de be vin ding en van Li ve sey et al. (1991) waar bij

soms ook nor ma le aan tal len van leu ko cy ten wer den

vast ge steld. Het be perkt aan tal be pa ling en van het ei -

wit ge hal te in deze stu die laat niet toe dui de lij ke con -

clu sies te trek ken. Vol gens Vachon en Fi scher (1995)

was het ei wit ge hal te in de buik van paar den met in car -

ce ra tie door heen het fo ra men omen ta le in 96% van de

ge val len ges te gen; een ver hoogd ei wit ge hal te werd

door hen als de bes te in di ca tor be schouwd om over te

gaan tot ope ra tie. Bij een zeld za me la te ro-me di a le in -

car ce ra tie be vindt de be klem de darm lus zich bin nen

de ruim te ge vormd door de bur sa omen ta lis; het se ro -

he mor ra gisch vocht wordt in de bur sa op ge sta peld en

komt der hal ve niet in de buik hol te te recht. Bij ab do -

mi no cen te sis heeft even tu eel geaspireerd buikvocht

dan ook een normale kleur. Dit kan aanleiding geven

tot het niet onderkennen van een levensbedreigende

situatie.

Ref lux is ver uit het meest pa thog no mo nisch te ken

voor ob struc tie van de dun ne darm (Va sey, 1988). Een 

bij son da ge van de maag ge he vel de hoe veel heid

vocht van meer dan 2 li ter wordt als ab nor maal be -

schouwd. Zeer uit een lo pen de be vin ding en wor den in

de li te ra tuur ver meld. Tur ner et al. (1984) stel den re -

flux vast bij 14% van de paar den met in car ce ra tie

door heen het fo ra men omen ta le, Vachon en Fi scher

(1995) bij 48% en Steen haut et al. (2001) bij 14%. De

pH va rieer de tus sen 5,0 en 7,2 en was ho ger dan nor -

maal. In deze stu die werd bij 20% van de paar den een

re flux van meer dan 2 li ter geheveld.

Ne gen tig paar den werden ui tein de lijk ge o pe reerd;

11 er van on der ging en een twee de operatie.

In deze stu die kwam de me dio-la te ra le in car ce ra tie 

ver uit het meest voor. Dit stemt over een met de be vin -

ding en van Hus kamp (1977), Edwards (1981), Schei -

de mann (1989), Li ve sey et al. (1991), Vachon en Fi -

scher (1995) en Steen haut et al. (2001). Tur ner et al.

(1984) en Va sey (1988) daar en te gen von den voor al

een la te ro-me di a le in car ce ra tie. Een mo ge lij ke ver -

kla ring voor deze te geng estel de be vin ding en zou de

nog al ver war ren de be na ming kun nen zijn om de ver -

plaat sing van dun ne darm door heen het fo ra men

omen ta le te be schrij ven. Een me dio-la te ra le in car ce ra -

tie wordt ook als een links-rechts of re tro gra de ver plaat -

sing ver meld; de la te ro-me di a le in car ce ra tie wordt dan

een rechts-links of nor mog ra de ver plaat sing ge noemd.

Per ope ra tie ve eu tha na sie ge beur de bij 11% van de

paar den die een ope ra tie on der ging en, drie maal om -

wil le van een fa ta le ver bloe ding ter hoog te van het fo -

ra men omen ta le. Rup tuur van de v. cava cau da lis of de 

v. por tae werd even eens be schre ven door Li ve sey et

al. (1991) en Vachon en Fi scher (1995). De rup tuur

ont staat meest al door ma ni pu la tie tij dens re po si tie

van de be klem de darm de len maar kan ook spon taan

op tre den. Ma nu e le di la ta tie van het fo ra men is daar -

om te gen aang ewe zen. In die ge val len waar de re po si -

tie van darm moei lijk of on mo ge lijk is, wordt eerst via 

een en te ro to mie de in houd van het be klem de darm deel

ver wij derd of wordt een en te rec to mie uit ge voerd. Na

het slui ten van de en te ro to mie won de, of van de dar m -

ui tein den, in ge val van en te rec to mie, gaat men over

tot re po si tie. Tot slot wordt de ei gen lij ke ana sto mo se

aangelegd. 

In deze stu die ge beur de een twee de ope ra tie bij

12% van de paar den. Door Vachon en Fi scher (1995)

werd een twee de, en zelfs een der de ope ra tie bij 27%

van de ge val len uit ge voerd. French et al. (2002) von -

den dat paar den met in car ce ra tie door heen het fo ra -

men omen ta le vier maal meer kans had den om een

twee de ope ra tie te on der gaan dan an de re. Een over le -

vings per cen ta ge van 55% in deze stu die en van 50%

in die van Vachon en Fi scher (1995) be ves tigt het be -
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lang van een bij ko men de ope ra tie, niet al leen voor het 

stel len van een di ag no se, maar ook voor het uit voe ren

van een aang epas te be han de ling. Zo als ook vast ge -

steld door Vachon en Fi scher (1995) wa ren in deze

stu die pa ra ly ti sche ileus en ste no se ter hoog te van de

plaats van ana sto mo se de meest voor ko men de com pli -

ca ties die ge zien wer den tij dens een twee de ope ra tie.

Het kor te ter mijn over le vings per cen ta ge na ope -

ratie van 49% is dui de lijk be ter dan het over le vings per -

cen ta ge van 36% in een voor gaan de stu die be tref fen de

de pe ri o de 1986-1994 en be ko men in de zelf de kli niek 

(Steen haut et al., 2001). Ook in de stu die van Grul ke

et al. (2000), die min of meer in de zelf de pe ri o de ge -

beur de en daar en bo ven bin nen de zelf de lands gren -

zen, werd een slaag per cen ta ge van 46% be reikt.

Noch tans zijn in de loop der ja ren de re sul ta ten van de

ko liek chi ru gie in het al ge meen en van de in car ce ra tie

van dun ne darm door heen het fo ra men omen ta le in het 

bij zon der dui de lijk ver be terd door de meer ef fi ci ënte

ope ra tie tech nie ken en door de meer ac cu ra te pe ri o pe -

ra tie ve be han de ling van shock. De re sul ta ten be ko -

men door Engel bert et al. (1993), Sieb ke et al. (1995)

en Vachon en Fi scher (1995) in een vroe ge re pe ri o de

be droe gen res pec tie ve lijk reeds 74%, 60% en 64%.

Een een dui di ge ver kla ring voor het min der goe de re -

sul taat in deze stu die is niet di rect te ge ven. Het laat tij -

dig door stu ren van de pa ti ënt en een on vol doen de se -

lec tie van de paar den die voor ope ra tie in aan mer king

ko men, zou den het slaag per cen ta ge in onze kli niek in

be lang rij ke mate ne ga tief kun nen be ïnvloed heb ben.

De tijds duur tus sen het be gin van de ko liek symp to -

men, de aank omst in de kli niek en het ogen blik van

ope ra tie wor den in de me di sche dos siers van de pa ti ën -

ten niet ver meld. Toch wordt vast ge steld dat paar den

af kom stig uit Vlaan de ren, de streek waar de kli niek

zich be vindt, een dui de lijk ho ger over le vings per cen -

ta ge heb ben dan paar den af kom stig van meer ver af ge -

le gen stre ken. Dit be ves tigt de stel ling dat het re sul -

taat in aan zien lij ke mate kan be ïnvloed wor den door

het vroeg tij dig door ver wij zen van paar den die voor

ope ra tie in aan mer king ko men. 

Het lang eter mijn over le vings per cen ta ge van de 35

paar den, waar van in for ma tie kon wor den ing ewon nen

na ont slag uit de kli niek, was 9 maan den na ope ra tie nog

steeds 100%. In de loop van de daar op vol gen de pe ri o de

(1 tot 7 jaar) daal de dit percen ta ge om uit een lo pen de

re de nen tot 71%. Onge veer de helft van de paar den

ver toon de één of meer de re ma len ko liek symp to men.

Bij 16% er van ge beur de er om die re den eu tha na sie.

Ook Proud man et al., (2002a) von den dat het over le -

vings per cen ta ge van paar den na ope ra tie van een in -

car ce ra tie van dun ne darm door heen het fo ra men

omen ta le in de loop van de ja ren ge staag daal de om re -

de nen van ko liek. Door Engel bert et al. (1993) en

Vachon en Fi scher (1995) wer den lang eter mijn over -

le ving per cen ta ges aang ege ven van res pec tie ve lijk

75% en 70%. Sterf te na ope ra tie om wil le van ko liek -

symp to men va rieer de van 9,4 tot 20%; de hoog ste fre -

quen tie werd ge zien bij paar den met dun darm pa tho -

lo gie (Duchar me et al., 1983; Pas coe et al., 1983;

Whi te en Les sard, 1986). 

Een ver schil tus sen de ge mid del de leef tijd, rec ta le

tem pe ra tuur en adem ha lings fre quen tie van de over le -

ven de en niet-over le ven de die ren werd niet vast ge -

steld. Daar en te gen wa ren de pols fre quen tie en de ca -

pil lai re vul lings tijd bij de niet-over le ven de pa ti ënten

ver hoogd. Ook de he ma to criet was ge mid deld ho ger

dan nor maal. Dit wijst erop dat niet-over le ven de

paar den pre o pe ra tief een min der goe de al ge me ne

con di tie heb ben die ge ken merkt wordt door een min

of meer erge graad van hemoconcentratie. 

Het over le vings per cen ta ge na ope ra tie tus sen de op -

een vol gen de ja ren on der ling was aan erge schom me -

ling en on der he vig. De bes te re sul ta ten wer den be ko -

men in 1996 (67%) en 2000 (52%), het slecht ste

re sul taat in 2001 (22%), het jaar waar in de re trospec tie -

ve stu die werd af ge slo ten. Hoe wel in de loop van de

ja ren steeds be te re re sul ta ten zou den kun nen ver -

wacht wor den, is dit in deze stu die niet het ge val. Het

in scha ke len van een nieu we chi rurg met min der er va -

ring in de ko liek chi rur gie en met iets min der goe de re -

sul ta ten ten op zich te van de an de re chi rur gen kan dit

slechts ge deel te lijk ver kla ren. Free man et al. (2000)

stel den vast dat paar den ge o pe reerd door een chi rurg

met be perk te er va ring van min der dan 9 ko lie ko pe ra -

ties, min der kans had den om te over le ven. Het over le -

vings per cen ta ge per maand ligt in het na jaar en de

win ter bo ven het ge mid del de en is het laagst in de pe -

ri o de april/juni. Aang ezien in 2001 de stu die werd af -

ge slo ten na de eer ste jaar helft, kan dit mo ge lijk een

ver kla ring zijn voor het min der goe de re sul taat in dat

spe ci fiek jaar.

Het al of niet uit voe ren van een cae co to mie om gas

en/of dar min houd te eva cu e ren had in ver ge lij king tot

het een vou dig punc te ren van het cae cum geen ne ga -

tie ve in vloed op het over le vings per cen ta ge. Dit was

wel het ge val bij het al of niet uit voe ren van een darm -

re sec tie, aang ezien paar den die een darm re sec tie on -

der ging en, min der kans had den om te over le ven. Bij

re sec tie is de ope ra tie duur im mers aan zien lijk lang er.

Phil lips en Walm sley (1993) en Steen haut et al.

(2000) von den een ne ga tie ve cor re la tie tus sen de ope -
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ra tie duur en het over le vings per cen ta ge van paar den

die om di ver se re de nen een ex plo ra tie ve la pa ro to mie

on der ging en. Ook Proud man et al. (2002b) von den

een sig ni fi cant ver min der de kans tot over le ven bij

een toe ne men de tijds duur tus sen het ont staan van de

ko liek symp to men en het ogen blik van de ope ra tie, en

bij een lang ere duur van de ing reep zelf. Een over le -

vings per cen ta ge van 60% van de paar den die geen re -

sec tie on der ging en, ligt in deze stu die niet te min be -

dui dend la ger dan de glo ba le re sul ta ten van an de re.

Een ver kla ring voor deze vast stel ling zou kun nen zijn 

dat men tij dens het uit wen dig, ma cros co pisch be oor -

de len van de be klem de darm de len een ver keer de

inschat ting maakt om trent hun leef baar heid. Het is be -

kend dat de se ro sa zij de van de darm er vrij wel nor maal

kan uit zien ook in aan we zig heid van uit ge brei de let -

sels, zelfs van ne cro se van de mu co sa. De aan we zig -

heid van vrije O2-ra di ca len in de vil li van de darm kan

er mis schien even eens toe bij dra gen dat na re po si tie

en tij dens de fase van her stel en her be vloei ing bij ko -

men de be scha di ging van de mu co sa kan op tre den

(Duchar me et al., 1992). Een ob jec tie ve met ho de om

de leef baar heid van de darm vast te stel len zou hier ze -

ker nut tig zijn. In de stu die van Vachon en Fi scher

(1995) en van Proud man et al. (2002a) ge beur den er

een re sec tie en een ana sto mo se bij res pec tie ve lijk

84% en 90% van de paar den, in onze stu die slechts bij

47%.

De over le vings kans van paar den na het aan leg gen

van een je ju no je ju na le eind-aan-eind ana sto mo se

was in deze stu die dui de lijk min der goed dan na het

aan leg gen van een je ju no(ileo)cae ca le eind-aan-zij

ana sto mo se. Free man et al. (2000) en van den Boom

en van der Vel den (2001) daar en te gen von den dat de

over le vings kans van paar den die een je ju no je ju na le

eind-aan-eind ana sto mo se on der ging en om wil le van

een strang ula tie van dun ne darm van di ver se oor -

sprong be ter was dan na een je ju no cae ca le eind-

 aan-zij of zij-aan-zij ana sto mo se. Het feit dat darm de -

len met enigs zins ver schil len de func tie aan el kaar

ver bon den wor den, zou vol gens hen de re den zijn

waar om met de je ju no cae ca le ana sto mo sen veel meer

com pli ca ties wer den ge zien. Deze te gen strij di ge be -

vin ding en vin den een mo ge lij ke ver kla ring als de

leng te van het ge re se ceerd darm deel in ogen schouw

ge no men wordt. Bij in car ce ra tie door heen het fo ra -

men van al leen je ju num wordt in ge val van re sec tie

een eind-aan-eind ana sto mo se uit ge voerd. Door de

leng te van zijn me sen te ri um en zijn re la tief gro te be -

weeg lijk heid kun nen et te lij ke me ters je ju num en een

groot deel van het me sen te ri um be klemd zijn. Het

langst ge me ten ge re se ceerd deel je ju num in deze stu -

die be droeg 13 me ter. Vol le di ge re sec tie van met

bloed ge ïnfarceerd, min der vi taal me sen te ri um is di k -

wijls niet mo ge lijk. Een je ju no(ileo)cae ca le eind-

 aan-zij ana sto mo se wordt aang elegd bij be klem ming

van het dis taal deel van het je ju num en/of het proxi -

maal deel van het ileum. De ge ringe be weeg lijk heid

van het ileum maakt dat de hoe veel heid be klem de

darm in leng te eer der be perkt blijft. De ge mid del de

leng te van het ge re se ceerd darm deel van paar den

waar bij er een je ju no je ju na le eind-aan-eind ana sto -

mo se of een je ju no cae ca le eind-aan-zij ana sto mo se

werd aang elegd be droeg in deze stu die 4,4 me ter; in

de stu die van Free man et al. (2000) was dit na je ju no -

je ju nos to mie 3,2 me ter en na je ju no cae cos to mie 4,3

me ter. Dit kan erop wij zen dat de over le vings kans van 

paar den met in car ce ra tie van dun ne darm door heen

het fo ra men omen ta le om ge keerd even re dig is met de

leng te van het ge re se ceerd darm deel. Dit is in over -

een stem ming met de be vin ding en van Engel bert et al.

(1993), Vachon en Fi scher (1995) en Proud man et al.

(2002b) die even eens een slech te re prog no se za gen

naar ma te het ver wij der de darm deel langer was. 

Grul ke et al. (2000) be paal den de graad van erg -

heid van de ko liek symp to men en de graad van shock

aan de hand van meer de re kli ni sche en bi oche mi sche

pa ra me ters. Op ba sis daar van wer den hun pa ti ënten

on der ver deeld in ver schil len de klas sen; hoe ho ger de

klas se, hoe slech ter de al ge me ne con di tie. Het over le -

vings per cen ta ge vol gens de graad van erg heid van de

symp to men en vol gens de graad van shock was om ge -

keerd even re dig met de toe ne men de klas se. Een re tro -

spec tie ve klas se ring van de paar den in deze stu die,

ge bruik ma kend van de zelf de pa ra me ters die door

Grul ke et al. (2000) wer den ge han teerd, toon de in

gro te lij nen ge lij kaar di ge re sul ta ten. Pre o pe ra tie ve

clas si fi ca tie van ko liek paar den op ba sis van kli ni sche 

en bi oche mi sche pa ra me ters zou in de toe komst op

een vrij nauw keu ri ge ma nier een prog no se kun nen

aan rei ken; dit zou toe la ten om een streng ere se lec tie

te ma ken van pa ti ënten die voor ope ra tie in aan mer -

king ko men. Ook Proud man et al. (2002b) stel den dat

de voor uit zich ten op overleven beter konden bepaald

worden als men tegelijkertijd meerdere klinische pa -

ram e ters in overweging nam.
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