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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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DANKWOORD

En dan is het klaar! Naast het bedanken van alle patiënten die meegedaan hebben aan de 
twee studies die aan dit proefschrift ten grondslag liggen, zijn er nog heel veel mensen 
die met hun inspanningen dit proefschrift mede mogelijk hebben gemaakt. Het is 
onmogelijk om iedereen bij naam te noemen zonder iemand te vergeten, maar als jullie 
maar weten dat het zonder jullie inspanningen nooit was gelukt. Ontzettend bedankt! 

Prof.dr. H.J. Bonjer. Beste Jaap, ik kan je niet genoeg bedanken voor de steun en het 
vertrouwen dat je in me hebt gehad. Naast de mogelijkheid om de SELECT Trial op te 
zetten kreeg ik als bonus ook nog eens zo’n prachtige studie als de COLOR II onder 
mijn hoede erbij van je. Jouw enthousiasmerende en inspirerende rol in de regio, op de 
werkvloer en in het onderzoek, jouw kritische blik, het denken in mogelijkheden en niet 
in beperkingen voor onderzoek en jouw ‘magie’ voor het herschrijven van artikelen zijn 
zaken die me mijn gehele carrière bij zullen blijven. Zowel op wetenschappelijk, politiek 
als op chirurgisch vlak heb ik veel van je geleerd en ik hoop dat we elkaar door de jaren 
nog vaak zullen treffen.

Prof.dr. M. Van Egmond. Beste Marjolein, jij was altijd zeer nauw betrokken bij mijn 
projecten, ook al voerde ik die niet uit op ‘jouw’ afdeling. Jij stond altijd klaar voor overleg 
of als ik vragen had en kwam altijd met goede opbouwende adviezen en feedback. Onze 
vele overleggen, zowel gepland als ongepland als ik even binnenliep, hebben dit mooie 
resultaat opgeleverd! Daarnaast stond je altijd klaar om ergens extra gewicht in de schaal 
te leggen als er wat geregeld moest worden en hield je de regie over de eindverslagen 
voor de Maag Lever Darm Stichting en veel andere zaken omtrent mijn promotietraject. 

Dr. S.J. Oosterling. Beste Steven, wie had gedacht toen ik als groene ANIOS en jij als oudste 
assistent rondliepen in het Kennemer Gasthuis, dat we nu als promovendus, copromotor, 
stafchirurg en oudste assistent in het Spaarne Gasthuis zouden samenwerken. Samen 
hebben we ‘jouw’ SELECT Trial tot een mooi resultaat gebracht. Je bent altijd extreem 
betrokken, zorgvuldig en komt met goede ideeën omtrent de richting van het onderzoek. 
Onze overleggen, eindeloze belletjes in avonden en weekenden en het doorspitten van 
de data hebben tot dit mooie resultaat geleid, met als hoogtepunt het binnenhalen van 
de prijs in Sevilla dit jaar. De volgende projecten met Reinder lopen alweer en ik hoop 
dat we samen nog veel mooie projecten kunnen ondernemen en gezellig een biertje 
kunnen drinken.
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Dr. H.B.A.C Stockmann. Beste Hein, het vertrouwen dat jij in me hebt gehad toen ik 
nog een co-assistent was en hoe je mij gestimuleerd en geënthousiasmeerd hebt voor 
wetenschappelijk onderzoek heeft ervoor gezorgd dat ik van een beginnende (met 
name) klinische dokter een gepromoveerd chirurg met veel onderzoeksaffiniteit ben 
geworden. Jij was altijd bij de besprekingen en was direct en kritisch maar ook als eerste 
lovend als er een mooi resultaat was. De etentjes bij jou thuis waren mooi, verbindend 
en persoonlijk.

Prof. dr. G. Kazemier. Beste Geert, bedankt dat je de voorzitter van mijn leescommissie 
wilde zijn. Tijdens mijn academische jaren heb ik veel chirurgische lessen van je geleerd. 
Daarnaast wil ik je bedanken voor je interesse in mijn onderzoek en de mens achter de 
assistent. De combinatie van slap ouwehoeren, flauwe grappen en serieus advies kan ik 
erg in je waarderen.

Geachte leden van de lees-/promotiecommissie. Prof.dr. G.L. Beets, Prof.dr. W.A. 
Bemelman, Prof. dr. M.C. Vos, Prof.dr. J.H.W. de Wilt, bedankt voor de tijd en moeite die u 
heeft genomen om mijn proefschrift te bestuderen en het voeren van de oppositie. Prof.
dr. C. Verhoef, helaas kon u toch niet aanwezig zijn voor het opponeren, maar ontzettend 
bedankt voor de beoordeling van het manuscript.

De maatschap chirurgie van het (Kennemer) en Spaarne Gasthuis. Ik heb genoten van de 
serieuze en gezellige momenten in het ziekenhuis waar ik onderdeel van het meubilair 
ben geworden. Van co-assistent tot nu bijna chirurg heb ik bij jullie mogen doorlopen. 
Bedankt voor de prachtige en leerzame opleiding, waardoor ik er dankzij jullie straks 
klaar voor ben om als chirurg aan de slag te gaan. Er was voor mij geen beter ziekenhuis 
om opgeleid te worden.

Stafleden heelkunde in het Amsterdam UMC locatie VUMC, zowel als fulltime onderzoeker 
als AIOS heb ik vele mooie momenten mogen hebben. Dank voor de steun, interesse 
en prachtig academisch deel van mijn opleiding die ik bij jullie heb mogen ondergaan. 
Regio 1 op 1!

Al mijn collega assistenten binnen de chirurgie van Regio 1, maar met name mijn collega’s 
in het Spaarne en het VUMC! Dank voor alle gezelligheid, het gelach, de feestjes en de 
mooie momenten op de chirurgendagen, de cup (is van Regio 1!) en congressen.

Specialistisch verpleegkundigen voor de colon zorg in de centra van de SELECT Trial: 
Pien, Petri, Hilde, Marije, Nanja, Ilse, Cindy, Maaike. Bedankt voor alle hulp en coördinatie 
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rondom de inclusies van de SELECT en het invullen van de baseline gegevens van de 
patiënt. Zonder jullie was het nooit tot zo’n mooi eind gekomen.

Kevin and Karen, thank you for managing the dataload in the COLOR II and for always 
replying quickly concerning any questions that I had. 

Reinder, mooi dat je nu een jaar fulltime onderzoek kan doen en voort kan borduren op 
de SELECT data en nog zoveel moois meer. Bedankt voor de prettige kerel die je bent. 
Pas op met naar huis fietsen, ik kan deze keer ook niet met je mee fietsen.

Nadine, bedankt dat jij de SELECT een tijd draaiende hebt gehouden vanuit de VU 
naast je eigen onderzoeksprojecten. Ik neem aan dat je nooit meer normaal het woord 
vragenlijst kunt horen en niet aan de SELECT Trial kunt denken. Bedankt voor je inzet en 
veel succes met het afschrijven van je proefschrift.

Charlotte, bedankt voor de gezellige samenwerking aan de COLOR II, de strakke 
opvolging die je eraan hebt gegeven en de tijdelijke hulp met de SELECT Trial toen ik 
niet meer op de onderzoekskamer zat. De meetings en congressen waren altijd gezellig, 
maar de fout met de getallen bij de writing seminar in Kopenhagen kwam toch echt door 
dat biertje dat jij erbij had. 

Ron, Ilse, Wendy, Laura, Karin: jullie houden de afdeling chirurgie draaiende en bedankt 
voor al jullie hulp bij het soepel laten verlopen van mijn onderzoek!

Elly en Janneke, ontzettend bedankt aan jullie allebei voor de hulp met de statistiek. 
Jullie wisten mij geduldig en duidelijk uit te leggen waarom sommige analyses wel nodig 
waren of juist niet mochten. Dankzij jullie werden de getallen snel heel logisch. 

De originele researchkamer, de oprichters AKA de reseachers (zonder R toch Max?) 
van het eerste uur: Karin, Max, Nikki, Joanna, Marjolein, Dieuwertje, Erienne, Saskia, 
Marjolein en Renske. Jullie maakten de onderzoeksjaren een van de mooiste periodes 
uit mijn leven en een feestje. Mooi dat we onderling direct in dezelfde gewoonten en 
slappe teksten als toen vervallen als we elkaar tegenkomen ook al zijn we 7 jaar (en wat 
huwelijken en kinderen) verder.

Lieve vrienden, you know who you are! Bedankt dat ik met jullie ook vaak niet over 
onderzoek of werk kon praten, maar dat jullie wel regelmatig informeerden hoe het er 
nou eigenlijk voor stond met die opleiding (sjezus wat duurt dat lang) en dat proefschrift 
(sjezus wat duurt dat lang). Update: bijna klaar en klaar!
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Paranimfen David en Jesse, hoe mooi is het om hier met jullie te staan!
David vanaf dag 1 geneeskunde zat het goed en na getuige te zijn bij mijn huwelijk 
met Julia dan nu ook getuige van dit huwelijk met mezelf. Dat we tot ruim na ons 
pensioen maar slap mogen ouwehoeren, biertjes drinken, elkaars zinnen afmaken en 
flauwe grappen maken die met name wij erg grappig vinden. Vriendschap zoals deze is 
zeldzaam en moeten we koesteren.
Jesse, van voetballen in de co-assistenten kamer tijdens ons coschap kindergeneeskunde 
naar collega’s samen in het Spaarne en nu allebei bijna klaar met onze opleiding. 
De avonden lang PES’en, dagen voetballen, avondjes Joop en pubquizen zijn ingeruild 
voor af en toe pubquizen en chillen met Oscar en Joshua maar het is er toch alleen maar 
mooier van geworden. Jouw boek is ook bijna af, kan niet wachten om er met een marker 
doorheen te gaan. Super fijn dat je me hier vandaag bij wil staan en ik prijs me gelukkig 
om je als vriend te hebben. 

Lieve Theo en Ans, zonder jullie was dit proefschrift er (nog) niet gekomen. Bedankt voor 
al jullie ondersteuning en hulp, die is niet te vatten in woorden. Joshua en Olivia hadden 
zich geen lievere opa en oma kunnen wensen.

Lieve Gioia en Lennert. Ook al wonen we ver uit elkaar, onze basis is goed. Bedankt voor 
onze fijne familieband.

Lieve Arja, ik vind het altijd mooi om te zien hoe creatief je bent en jullie passie voor de 
zaak is aanstekelijk. Bedankt dat je pap weer gelukkig en blij hebt gemaakt en dat je zo 
lief bent met Joshua en Olivia.

Lieve pap, wat jammer dat mama hier niet bij kan zijn. Helaas de volgende mijlpaal die ze 
niet mee maakt. Ik ben jullie oneindig dankbaar voor de fijne, liefdevolle en stimulerende 
opvoeding die ik van jullie heb gehad. Zonder jullie steun, interesse en liefde had ik het 
nooit zover geschopt. Ik hou van jullie.

Lieve Julia, het leven is zoveel leuker met jou! Jij zorgt voor de balans, steunt me 
onvoorwaardelijk en daarnaast ben je een fantastische moeder voor onze lieve kindjes 
Joshua en Olivia. Ik ben je ontzettend dankbaar voor de ruimte die je me hebt gegeven als 
ik weer eens een avond, weekend of compensatieweek aan onderzoek zat en daarnaast 
kwam jouw kennis als epidemioloog ook nog af en toe heel goed van pas! Het is klaar 
en de laptop kan nu een stuk vaker dicht blijven. Ik hou van je.

Lieve Joshua en Olivia, jullie maken het leven mooier dan ik me had kunnen bedenken 
en ik ben ontzettend gelukkig dat jullie in mijn leven zijn gekomen.
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CURRICULUM VITAE
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graduating from the Willem de Zwijger College in Bussum in 2003 he started medical 
school at the VU University in Amsterdam in the same year. 
During his medical training he performed his research thesis with the vascular surgery 
department at the VU University Hospital and spent almost four months in Tanzania for 
a surgery/tropical medicine internship.
He graduated medical school in 2010 and started working as a surgical resident not 
in training at the Amstelland Hospital in Amstelveen while starting with a research 
project in the Kennemer Gasthuis Hospital in Haarlem (Dr. H.B.A.C. Stockmann and Dr. 
S.J. Oosterling) which was awarded the incentive price from the KNMG District 2. After 
a couple of months he was given the opportunity to transfer to the Kennemer Gasthuis 
Hospital as a surgical resident not in training where he worked until the end of 2011. 
At that time he was able to start a full time PhD candidacy on the SELECT and COLOR 
2 trial at the department of surgery of the VU University Hospital (Prof. H.J. Bonjer and 
prof. M. Van Egmond) which was partly funded by a grant from the MaagLeverDarm 
Stichting. In this period he was also involved in several guideline committees (appendicitis 
and hernias), taught medical students, oncology- and scrub nurses in training and was 
the president for the 2012 SEOHS congress in Amsterdam. From 2011 until present he 
presented his research at several large national and international congresses, for which 
he was awarded the Karl Storz award for best research and oral presentation at the EAES 
congress twice (2014 Paris and 2019 Seville).
In January 2014 he started his surgical training at the Kennemer Gasthuis/Spaarne 
Gasthuis Hospital in Haarlem/Hoofddorp (Dr. H. Rijna) and from 2017 until 2019 at the 
VU University Hospital (Prof. dr. D.L. van der Peet). 
He is currently finishing the last year of his surgical training at the Spaarne Gasthuis with 
a differentiation towards colorectal, oncological, liver and endocrine surgery.
He lives in Hilversum with his wife Julia and two children, Joshua and Olivia.
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