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Beschrijving onderzoek 

Colorectaal carcinoom is in Nederland de tweede meest voorkomende vorm van kanker. 
Ongeveer 30% van de colorectale carcinomen zijn gelokaliseerd in het rectum. De incidentie 
stijgt met de leeftijd; in 2015 was 41% van de patiënten met endeldarmkanker 70 jaar of 
ouder (1). 
De Nederlandse richtlijn adviseert neoadjuvant een kort schema radiotherapie, direct 
gevolgd door een resectie, bij intermediair risico resectabele rectumcarcinomen. Voor lokaal 
vergevorderd stadium rectumcarcinoom, is het advies neoadjuvante chemoradiatie, gevolgd 
door een resectie. Voor kwetsbare patiënten wordt als alternatief voor chemoradiatie een 
kort schema radiotherapie met uitgestelde chirurgie  geadviseerd (2).  
Het aantal postoperatieve complicaties na rectumoperaties is groot bij ouderen. Met name 
cardiopulmonale complicaties en hogere mortaliteit voeren de boventoon, zo werd 
aangetoond in de studie van Verweij et al., waarbij met DSCA data uit 2011-2012 werd 
gekeken naar de uitkomsten van patiënten ouder dan 85 jaar met colorectaal carcinoom (3). 
Ook de kanker-specifieke mortaliteit is verhoogd bij ouderen, ook al worden ze in minder 
vergevorderde stadia gediagnosticeerd. Het afwijken van de behandelrichtlijn zou hieraan 
kunnen bijdragen (4). 
Door het vaker voorkomen van comorbiditeiten, een slechtere performance status en hoger 
risico op chirurgische complicaties, wordt bij ouderen vaker van de richtlijn afgeweken dan bij 
jongeren, zowel voor neoadjuvante als chirurgische behandeling (5, 6).  
Bij interpretatie van diverse onderzoeken over dit onderwerp zijn er meerdere valkuilen. 
Allereerst is de groep ouderen heterogeen. In een populatie >65 jaar kunnen morbiditeit en 
mortaliteit ver uiteen lopen (7). Daarnaast blijkt uit een recente review dat evidence based 
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data over chirurgisch management van rectumcarcinoom bij ouderen schaars zijn, onder 
andere doordat veel studies logischerwijs met een selectiebias te maken hebben; het zijn 
immers vaak de ouderen met weinig comorbiditeiten die geopereerd worden (8).  Dit heeft tot 
gevolg dat er geen duidelijke richtlijnen bestaan over de behandeling van ouderen, en dat de 
besluitvoering in elk centrum op een andere manier gebeurt.  
Een van de redenen om af te wijken van de richtlijn is om op basis van shared decision-
making de meest optimale uitkomst voor de individuele patiënt te behalen. Het is echter 
onbekend of dit afwijken van de richtlijn gebaseerd is op leeftijd of de aanwezigheid van 
comorbiditeiten en of verandering van behandeling daadwerkelijk leidt tot verbeterde 
chirurgische uitkomsten (bijvoorbeeld minder complicaties). Het doel van deze studie is dan 
ook om te inventariseren bij wie van de landelijke richtlijn wordt afgeweken, waarbij uit wordt 
gegaan van curatieve intentie, en of het afwijken van de richtlijn daadwerkelijk leidt tot 
optimale uitkomsten (i.e. minder complicaties). 
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