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NIET-GECOMPLICEERDE DIVERTICULITIS: ANTIBIOTHERAPIE 

NOCH HEELKUNDE? 
 

Bespreking van: Lidor AO, Segal JB, Wu AW, et al. Older patients with diverticulitis 

have low recurrence rates and rarely need surgery. Surgery 2011;150:146-53. 

 

Het natuurlijk verloop van diverticulitis bij ouderen is nauwelijks gekend. Een recente 

retrospectieve beschrijvende studie trachtte dit in kaart te brengen. Deze studie 

groepeert de gegevens van 16048 patienten ouder dan 67 jaar (gemiddelde leeftijd: 

77,8 jaar) met een (eerste) episode van diverticulitis (geïdentificeerd obv ICD-9 codes 

562.11 of 562.13 in hun medisch dossier (gebruikte diagnostische criteria niet ver-

meld) en zonder diverticulitisklachten gedurende 18 maanden voorafgaand aan deze 

index-casus). Deze patiënten werden gevolgd gedurende gemiddeld 19,2 maanden 

(follow up van 0 tot 42,5 maanden). 44,8% van de patiënten werden niet onmiddel-

lijk gehospitaliseerd; de andere 55,2% wel. 7,8% van het gehele cohort onderging 

heelkunde naar aanleiding van deze eerste episode. Van de onmiddellijk gehospitali-

seerde patiënten werd 14% geopereerd en hiervan had 82,5% geen herval tijdens 

de follow-up. 97% van de patiënten die aanvankelijk geen ingreep ondergingen voor 

deze eerste episode, ondergingen ook geen heelkunde tijdens de verdere follow up. 

Patiënten die niet onmiddellijk gehospitaliseerd werden tijdens deze eerste episode 

en patiënten ouder dan 80 jaar hadden significant minder hervalepisodes en liepen 

significant minder risico om ooit geopereerd te moeten worden voor diverticulitis. 

Dit soort studies laat niet toe diagnostische criteria op te stellen voor diverticulitis 

of gecompliceerde diverticulitis. Ook scheppen zij geen duidelijkheid over indicaties 

voor hospitalisatie en/of heelkunde. Deze studie toont wel dat een diverticulitis bij 

ouderen vaak een gunstig beloop kent en dus best op een conservatieve wijze aan-

gepakt wordt.  

We beschikken echter niet over studies die een dergelijke conservatieve aanpak on-

dersteunen, vooral voor wat betreft de eventuele meerwaarde van antibiotica. Vaak 

wordt in dit verband, in afwezigheid van gegevens uit RCT’s, verwezen naar een an-

dere retrospectieve studie1. In deze studie van 311 patiënten werd een voordeel 

aangetoond van het voorschrijven van antibiotica ten opzichte van het niet voor-

schrijven ervan voor wat betreft de tijd tot genezing en het risico op recidief. De 

patiënten die antibiotica kregen waren in deze niet-gerandomiseerde studie echter 

gemiddeld zieker (hoger CRP, koorts, afwijkingen op CT-scan) en bleven ook langer 

opgenomen in het ziekenhuis. Deze studie levert dus geen bewijs van een voordeel 

van antibiotica in de behandeling van diverticulitis. 
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Commentaar van de redactie: 

Ook de recente NHG-Standaard over diverticulitis2 stelt dat een antibioticum niet 

geïndiceerd is in geval van niet-gecompliceerde diverticulitis, gezien de afwezigheid 

van enige evidentie hiervoor. Heelkundig ingrijpen is pas aangewezen in geval van 

gecompliceerde diverticulitis. De NHG Standaard beschouwt een diverticulitis als ge-

compliceerd wanneer minstens één van de volgende elementen aanwezig is: tekenen 

van peritoneale prikkeling (vooral spierverzet bij abdominale palpatie), ileus, anaal 

bloedverlies, lokale weerstand bij palpatie, hypotensie, maar geeft hiervoor geen refe-

rentie. In deze gevallen dringt een hospitalisatie zich uiteraard op. 
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