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De blindedarm 

• Wormvormig aanhangsel

• Functie verloren gedurende evolutie

Nieuwe inzichten:

• Reservoir voor bacteriën

• Herstel darmflora 
na darminfectie

• Rol in colitis ulcerosa?



De blindedarm 

Studie naar risicofactoren ontstaan IBD (9 landen, 499 patiënten):

• Toevalsbevinding: blindedarmverwijdering op kinderleeftijd beschermt 
tegen ontstaan colitis ulcerosa

Scandanivian J Gastroenterol 1987:



No patients FU SCCAI
(pre-appendectomie)

SCCAI
(post-appendectomie)

30 60 months 9 (range 7-12) 2 (range 0-12)

P < 0.0001

Bolin et al: Am J Gastroenterol 2009

Eén studie die kijkt naar effect van een blindedarmverwijdering op het 
ziektebeloop:

•30 patiënten met ernstige endeldarm ontsteking 

•90% van patiënten minder klachten 

•40% complete remissie

Blindedarm en CU



Blindedarmverwijdering voor therapie-resistente colitis ulcerosa

• Uitkomsten: voorkomen dikke darmverwijdering, vermindering

klachten en verbetering kwaliteit van leven

• Patiënten vervolgen na 3, 12, en 24 maanden

The PASSION study



Appendix studies

The PASSION study

Resultaat in 30 patiënten na 12 maanden: 

• 9 patiënten met klinisch effect, waarvan 5 ziektevrij

• Dit effect lijkt over een langere periode behouden

• Lange termijn data is noodzakelijk om placebo effect uit te sluiten



Maar heeft een blindedarmverwijdering ook 
effect op het ziektebeloop van colitis ulcerosa?

-> Grote vergelijkende studie nodig

Blindedarm en CU



The Effect of Appendectomy on the Clinical Course 

of UlceRativE Colitis

ACCURE-trial



ACCURE-trial

• Multicenter studie: 13 centra in Nederland en Ierland

• Loting (randomisatie): 2 gelijke groepen met patiënten 
in remissie

blindedarmoperatie versus geen blindedarmoperatie

• Onderhoudsbehandeling 2 gram mesalazine (Salofalk)



Uitkomsten

• Minder opvlammingen gedurende 1 jaar

• Verbetering van kwaliteit van leven

• Minder medicatiegebruik (prednison)

• Voorkomen dikke darmverwijdering
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• Deelnemers: ziekte onder controle 
met mesalazine

• Scopie om ziekte activiteit te 
beoordelen

Blindedarm

Start studie & scopie









START STUDIE & SCOPIE

Wel / geen blindedarmoperatie
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Blindedarmverwijdering

• Kijkoperatie (laparoscopisch)

• 3 kleine gaatjes (5mm)

• Dagopname

Risico’s bij ontstoken blindedarm

Wondinfectie (3,6%)

Abcesvorming in buikholte (1,6%)



Studieschema

START STUDIE & SCOPIE

Wel / geen blindedarmoperatie

Telefonisch controle + vragenlijst

Telefonisch controle + vragenlijst

Telefonisch controle + vragenlijst

SCOPIE & EINDE STUDIE
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Deelnemende centra



Leuk om een keer iets terug te horen van het onderzoek.

Ik was 1 van de eerste, misschien wel de eerste die mee heeft gedaan 

en mijn blinde darm heb laten verwijderen.

Het voelt nog elke dag als mijn redding. Klachten vrij word ik 

waarschijnlijk nooit maar de kwaliteit van leven is echt zo vooruit 

gegaan.

Ik zal over 4 weken bevallen van mijn eerste kindje in het AMC en ben 

nog elke dag dankbaar dat ik voor dit onderzoek in aanmerking kwam.

Ik weet zeker dat dit ook een positief effect heeft gehad op de 

zwangerschap.

Succes met alles.

Reactie deelnemer



Conclusie

• De blindedarm is mogelijk een ‘trigger’ voor ziekte 
activiteit bij colitis ulcerosa

• Een blindedarmoperatie is een relatief simpele operatie 
met weinig risico’s

• Therapie-resistente patiënten met colitis ulcerosa 
hebben profijt van een blindedarmverwijdering

• ACCURE-trial: effect van een blindedarmverwijdering op 
het ziektebeloop van colitis ulcerosa
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