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SAMENVATTING

Dit proefschrift richt zich op verschillende aspecten in de behandeling van het 
colorectaal carcinoom, de effecten die deze behandeling heeft op de patiënten en hoe 
de bijbehorende complicaties verminderd kunnen worden. 

Hoofdstuk 1 vormt de introductie van dit proefschrift. Het colorectaal carcinoom is 
de op twee na meest voorkomende vorm van kanker wereldwijd en wordt jaarlijks 
gediagnosticeerd bij bijna 1,4 miljoen mensen en leidt tot ongeveer 694.000 doden. 
Hoewel chirurgie voor het colorectaal carcinoom reeds lang verricht wordt is het nog 
steeds een zich ontwikkelend gebied. Vroeger was het geassocieerd met laparotomieën, 
significante mortaliteit en hoge locoregionale recidiefpercentages, maar het heeft zich 
ontwikkeld in een minimaal invasief, veilig en zeer curatief onderdeel van de chirurgie. 
Hierdoor komt de nadruk naast (kanker specifieke) overleving steeds meer te liggen op 
kwaliteit van leven en het voorkomen van (infectieuze) complicaties.

Hoofdstuk 2 licht de korte termijn resultaten van de COLOR II trial uit, die was verricht 
om laparoscopisch en open chirurgie in patiënten met een rectumcarcinoom met 
elkaar te vergelijken en is de grootste gerandomiseerde studie van zijn soort. Er werden 
1044 patiënten geanalyseerd die waren geïncludeerd in 30 centra in 8 verschillende 
landen. De resultaten waren vergelijkbaar met die van studies naar laparoscopische colon 
chirurgie; minder bloedverlies, sneller herstel van de darmfunctie en de opnameduur was 
korter bij laparoscopische chirurgie. De operatieduur was wel langer in de laparoscopie 
groep, terwijl de volledigheid van de resectie, positieve circumferentiële resectiemarge 
(CRM), morbiditeit en mortaliteit niet verschilde tussen de groepen. 

Hoofdstuk 3 bespreekt het primaire eindpunt van de COLOR II; locoregionaal recidief 
op 3 jaar na de primaire operatie. Dit was 5% voor zowel de laparoscopie als de open 
chirurgie groep. De belangrijkste secundaire eindpunten waren ziektevrije en algehele 
overleving en deze waren ook gelijk tussen beide groepen. Patiënten met een stadium 
3 rectumcarcinoom hadden na een laparoscopische resectie een hogere ziektevrije 
overleving dan patiënten na een open operatie.

Hoofdstuk 4 laat de resultaten zien van het kwaliteit van leven onderzoek na 
rectumcarcinoom chirurgie in de COLOR II trial. Bij zowel mannen als vrouwen was de 
blaas- en seksuele functie aangedaan, met geen verschillen tussen laparoscopische 
operaties en open operaties. Blaasfunctie was minder aangedaan dan seksuele functie 
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en herstelde meestal goed in de maanden na operatie, terwijl de seksuele functie van 
met name mannen bij 80% aangedaan was en slechts gedeeltelijk herstel vertoonde.

Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van het gebruik van selectieve darmdecontaminatie 
(SDD) in gastro-intestinale chirurgie. Er worden vijf gerandomiseerde studies en een 
cohort studie beschreven in slokdarm-, maag- en colorectale chirurgie. Alle studies 
rapporteerden een positief effect van SDD op infectieuze complicaties en in sommige 
studies ook een positief effect op naadlekkages. Al deze studies waren echter in heterogene 
populaties en in te kleine populaties om sluitende conclusies te kunnen trekken.

Hoofdstuk 6 beschrijft het studieprotocol van de SELECT trial, een multicenter 
gerandomiseerde studie in zes Nederlandse ziekenhuizen. Het primaire doel van 
deze studie was om het effect van SDD op naadlekkage en infectieuze complicaties 
te onderzoeken in patiënten die geopereerd werden in verband met een colorectaal 
carcinoom. Hiervoor werden patiënten geïncludeerd met een colorectaal carcinoom, 
zonder metastasen, die een geplande operatie ondergingen met het aanleggen van 
een anastomose.

Hoofdstuk 7 bespreekt de primaire uitkomstmaat van de SELECT trial. Er werden in 
totaal 455 patiënten in de studie geanalyseerd waarvan er 228 in de SDD groep en 227 in 
de controle groep. Er werd bij 6,1% van de patiënten in de SDD groep en 9,6% van de 
patiënten in de controle groep naadlekkage vastgesteld, maar dit was niet statistisch 
significant. Er werd wel een halvering van het aantal infectieuze complicaties gezien 
indien de patiënten SDD rondom de operatie hadden gehad, hetgeen sterk significant 
was. Er werden geen verschillen in opnameduur, morbiditeit, ziekenhuisopname 
en mortaliteit gevonden. Op basis van het zeer significante resultaat op infectieuze 
complicaties raden wij het gebruik van SDD als standaardbehandeling aan bij patiënten 
die een operatie voor een colorectaal carcinoom ondergaan.

Hoofdstuk 8 is gericht op de resultaten van een microbiologische studie binnen de 
SELECT Trial. Er werd gekeken naar het effect van SDD op de samenstelling van het 
microbioom bij patiënten met een colorectaal carcinoom. Dit werd gedaan door middel 
van de IS-pro techniek, waarbij er op basis van een rectale swab een volledig overzicht 
van de samenstelling van het microbioom van een patiënt in beeld gebracht kan worden. 
Patiënten die SDD hadden gehad verschilden significant van controle patiënten. Binnen 
de SDD groep werden er opvallend genoeg twee verschillende groepen gezien en 
viel op dat SDD minder selectief is als dat altijd gedacht werd. Dit is nog nooit eerder 
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aangetoond en zou erop kunnen wijzen dat we mogelijk kunnen voorspellen op wie SDD 
het gewenste effect gaat hebben en op wie niet.

Hoofdstuk 9 omvat de discussie van dit proefschrift met een bespreking van de 
toekomstperspectieven voor patiënten met een colorectaal carcinoom in zowel de 
chirurgische behandeling als de preventie van complicaties.
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