
Onderzoek naar Hirschsprung-geassocieerde enterocolitis: samenvatting voor patiënten en hun 

ouders 

 

Hirschsprung-geassocieerde enterocolitis (HAEC) is een ernstige darmontsteking bij patiënten met 

de ziekte van Hirschsprung. Hier kunnen patiënten ernstig ziek van worden, en heel soms zelfs aan 

overlijden. 

Bij 146 patiënten met de ziekte van Hirschsprung die tussen 2000 en 2017 in het AMC of het VUmc 

werden geopereerd, werd onderzocht hoe vaak enterocolitis voorkwam. Ook werd bestudeerd of er 

kenmerken waren die een verhoogd risico gaven op enterocolitis, zoals welke operatie werd 

gebruikt en welke darmklachten er na de operatie nog waren. Dit deden we door de patiënten die 

enterocolitis doormaakten te vergelijken met patiënten die geen enterocolitis doormaakten.  

Van de 146 patiënten kregen 12 patiënten (8%) enterocolitis nog voordat ze werden geopereerd en 

31 patiënten (21%) na de operatie. Een periode met enterocolitis kon bij een patiënt meerdere 

keren voorkomen. 

Vergeleken met andere onderzoeken kwam bij onze patiënten relatief weinig enterocolitis voor. In 

ons onderzoek werden geen specifieke patiëntkenmerken gevonden die een verhoogd risico op 

enterocolitis geven, zoals geslacht, de leeftijd waarop de diagnose gesteld werd, het hebben van 

andere aandoeningen, hoe lang het segment van de darm met de ziekte van Hirschsprung was, 

welke operatie werd gedaan en of er complicaties waren na de operatie. Ook bij patiënten die 

enterocolitis kregen voor de operatie was er geen hoger risico op het krijgen van enterocolitis na de 

operatie. Wel vonden we dat patiënten die enterocolitis kregen gemiddeld jonger waren tijdens de 

operatie en dat ze in totaal langer in het ziekenhuis lagen. 

Volgende onderzoeken zouden zich moeten richten op wat mogelijk wel een hoger of lager risico 

geeft op enterocolitis, zoals dieetmaatregelen, de bacteriesamenstelling van de darm, het effect van 

spoelen en laxeren. Hierdoor hopen we uiteindelijk enterocolitis te helpen voorkomen. 

--- 

Nederlandstalige samenvatting van de gepubliceerde versie van het wetenschappelijke artikel dat is 

voortgekomen uit het onderzoek naar Hirschsprung-gerelateerde enterocolitis. 
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