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Samenvatting in Nederlands 
 
Chirurgische resectie is eeuwenlang essentieel geweest om patiënten met rectumcarcinoom 
(endeldarmkanker) te genezen. Tegenwoordig omvat de behandeling van patiënten met 
rectumcarcinoom meer dan alleen chirurgie; sommige patiënten genezen zelfs zonder chirurgie. 
De behandeling van rectumcarcinoom kan bestaan uit: chirurgie, chemotherapie, radiotherapie, 
immunotherapie of een combinatie van deze modaliteiten, gebaseerd op klinische stadiering.  
Nadat er een chirurgische resectie heeft plaatsgevonden, wordt door de patholoog de 
karakteristieken van de tumor bepaald. Deze zijn belangrijk om de lange termijn prognose en 
de noodzaak voor eventuele adjuvante therapie te bepalen. De behandeling van patiënten met 
rectumcarcinoom is dus multimodaal. 
Dit proefschrift beschrijft verschillende aspecten van de multimodale behandeling van patiënten 
met chirurgisch behandeld rectumcarcinoom. 
 
Populatie screening voor colorectaal kanker (dikke darmkanker) brengt asymptomatische 
tumoren aan het licht. Hoofdstuk 2 bespreekt de voordelen van het ontdekken van lokaal 
gevorderd rectumcarcinoom via screening ten opzichte van het ontdekken door symptomen. 
Deze voordelen blijven bestaan wanneer analyses per ziektestadium worden uitgevoerd. 
Gescreende patiënten hadden minder terugkeer van ziekte en hadden betere ziekte vrije – en 
algehele overleving. Aangezien screening zelf geen behandeling is, zijn deze associaties het 
meest waarschijnlijk het gevolg van factoren die niet in onze dataset voorkwamen, zoals 
tumorbiologie. Desalniettemin accentueren deze uitkomsten het belang van screening, 
aangezien screening resulteert in vroegere diagnose en hierbij mogelijk verdere 
tumordisseminatie kan voorkomen. 
 
Colorectaal carcinoom screening wordt aangeraden voor mannen en vrouwen van middelbare 
leeftijd. In Nederland start screening bij de leeftijd van 55 jaar, terwijl er in de Verenigde Staten 
recentelijk een aanbeveling is gedaan om deze leeftijdsgrens van 50 naar 45 jaar te verlagen. 
Deze leeftijdsgrenzen zijn zo gekozen wegens het feit dat de meerderheid van patiënten die 
gediagnostiseerd worden met colorectaal kanker van middelbare leeftijd of ouder zijn.  
De incidentie van rectumcarcinoom bij patiënten onder de 50 jaar neemt al enkele jaren toe. 
De korte - en lange termijn uitkomsten van deze patiënten werden gepresenteerd in Hoofdstuk 
3. Terwijl men in de veronderstelling was dat rectumcarcinoom agressiever is in jonge 
patiënten, laat Hoofdstuk 3 zien dat dit mogelijk een foute aanname is. Jongere patiënten 
presenteerden zich met verder gevorderde ziekte, maar wanneer vergelijkingen tussen patiënten 
jonger en ouder dan 50 jaar per ziektestadium werden verricht, werden er geen significante 
verschillen gevonden betreffende oncologische uitkomsten. Vroegere diagnose in jonge 
patiënten zou tot verbeterde uitkomsten in deze patiëntengroep kunnen leiden. 
 
Nadat een rectumcarcinoom is geïdentificeerd gedurende een colonoscopie wordt aanvullende 
beeldvorming verricht om de klinische stadiering van de ziekte te bepalen. In Hoofdstuk 4 werd 
de impact van het preoperatief onderstadieren van lymfeklier-invasie geanalyseerd. Uitkomsten 
van patiënten met klinisch stadium I ziekte die bij pathologisch onderzoek van het 
resectiepreparaat toch lymfeklier-invasie bleken te hebben, werden vergeleken met uitkomsten 
van patiënten die klinisch stadium III ziekte hadden en daarvoor neoadjuvante behandeling 
(voorbehandeling) hadden gekregen. Alle patiënten in het studiecohort ontvingen adjuvante 
chemotherapie (nabehandeling), zoals geadviseerd door Amerikaanse richtlijnen voor 
rectumcarcinoom. In de patiëntengroep die geen neoadjuvante therapie had ondergaan en 
onverwachte lymfeklier-invasie toonde, was meer lokale terugkeer van ziekte en waren de 



ziekte specifieke -  en totale sterfte hoger. Het missen van lymfeklier-invasie bij preoperatief 
onderzoek en het niet krijgen van neoadjuvante therapie was dus geassocieerd met kortere 
overleving ondanks het feit dat deze patiënten ook adjuvante therapie kregen. Dit impliceert dat 
het toevoegen van neoadjuvante therapie voor patiënten met stadium III ziekte in dit cohort niet 
alleen resulteerde in verbeterde lokale controle, maar ook het risico op afstandsmetastasen 
verkleinde en vervolgens bijdroeg aan een betere overleving. 
 
Abdominoperineale resecties gaan vaak gepaard met significante morbiditeit, met name 
veroorzaakt door perineale wondproblematiek. De potentiële invloed van de positionering van 
de patiënt gedurende de operatie op wondproblematiek wordt in Hoofdstuk 5 gepresenteerd. 
Patiënten die gedurende de operatie van rug- naar buikligging werden gedraaid, vertoonde 
minder perineale wondproblematiek vergeleken met patiënten die de gehele operatie in 
rugligging werden gehouden. Oncologische uitkomsten, zoals tumorvrije resectiemarges, waren 
gelijk tussen de groepen. Het positieve effect van het draaien van de patiënt wordt mogelijk 
veroorzaakt door meer ruimte voor de chirurg om te bewegen en beter zicht op het te opereren 
gebied. Een prospectieve, interventionele studie zou nodig zijn om deze uitkomsten te 
valideren. 
 
In Hoofdstuk 6 worden de uitkomsten van patiënten die een multiviscerale R0-resectie  (i.e. alle 
resectiemarges op verschillende organen waren vrij van tumorcellen) hebben ondergaan wegens 
een transmurale tumor vergeleken met patiënten die geen multiviscerale resectie ondergingen 
voor een soortgelijke tumor. Er werd geen verschil gevonden in lokale controle, maar in de 
patiëntengroep die een multiviscerale resectie onderging, waren meer afstandsmetastasen en 
een verkorte overleving dien ten gevolge. Ook al waren er geen verschillen in de 
gerapporteerde pathologische karakteristieken, het is aannemelijk dat patiënten die een 
multiviscerale resectie moesten ondergaan agressievere tumoren hadden, wat op zijn beurt weer 
resulteert in tumordisseminatie naar afstandsorganen en verkorte overleving. 
 
Hoofdstuk 7 beschrijft de uitkomsten van patiënten met persisterende lymfeklier-invasie na 
preoperatieve chemoradiotherapie. Deze patiëntengroep heeft hogere percentages van lokale 
terugkeer van ziekte en afstandsmetastasen, als mede een kortere ziektevrije overleving, 
wanneer ze vergeleken wordt met patiënten die een complete nodale respons vertoonden. De 
tumoren in de patiënten met lymfeklier-positieve ziekte leken resistenter tegen de neoadjuvante 
chemotherapie, al hebben wij geen tumorkarakteristieken kunnen herkennen die kunnen leiden 
tot deze resistentie. 
 
Een selecte groep van patiënten die neoadjuvante therapie ondergaat, heeft hierna een 
pathologische complete respons. De uitkomsten van patiënten met een dergelijke complete 
respons worden in Hoofdstuk 8 beschreven. Onze grote single-center ervaring liet zien dat deze 
patiënten een langere ziektevrije en algehele overleving toonden, vergeleken met patiënten met 
residuale ziekte na neoadjuvante therapie.  
 
 


