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Onderzoek 

 

Titel: Het effect van radiotherapie en chemoradiatie op het ontstaan van naadlekkages na 

rectumresecties bij patienten met een maligniteit in het rectum.  

 

Achtergrond 

Het doel van de DSCA is de landelijke registratie van alle patiënten die geopereerd worden 

voor een colorectale maligniteit; door deze voortdurende registratie en vergelijking van 

prestaties tussen ziekenhuizen verbetert de kwaliteit van zorg. De introductie van TME voor 

de behandeling van rectumtumoren heeft geleidt tot een verlaging van de morbiditeit en 

mortaliteit [1] en dergelijke parameters zijn onderdeel van de dataset van de DSCA. Echter, 

de behandeling van een colorectale maligniteit is niet slechts een chirurgische 

aangelegenheid. Wanneer patiënten met een rectumcarcinoom behandeld worden met 

neoadjuvante radiotherapie, kan het aantal lokaal recidieven verder verminderd worden en 

wordt de overleving beter [2-5]. De kwaliteit en outcome van die behandeling is nog 

onvoldoende geïntegreerd in de DSCA dataset. Niet alleen bestaat op dit moment geen zicht 

op de behandeling en het beloop van patiënten die (volgens de behandelaar) niet voor 

chirurgie in aanmerking komen. Maar ook ondergaan patiënten die wel geopereerd worden 

(neo-)adjuvante behandeling die mogelijk de outcome van de chirurgische zorg beïnvloedt. 

Zolang de uitkomst van gemeten parameters wordt beïnvloed door niet-gemeten parameters is 

de waarde van die uitkomst beperkt. In de literatuur is het effect van neo-adjuvante 

radiotherapie op het ontstaan van postoperatieve morbiditeit door enkele studies onderzocht, 

maar studiepopulaties zin erg heterogeen en de resultaten zijn wisselend [6-12]. Tevens is er 

een verschil is bestralingsdosis, het gebruik van radio- en chemotherapie en is het niet 

duidelijk of een langer tijdsinterval tussen bestraling en chirurgie de postoperatieve 

morbiditeit kan verbeteren. Ofschoon er na de TME-trial een duidelijk landelijk protocol 

bestaat aangaande de indicaties van neo-adjuvante (chemo-)radiatie, verschilt de toepassing 

nog altijd aanzienlijk per regio en zelfs per ziekenhuis. Wanneer blijkt dat het geven van neo-

adjuvante (chemo-)radiatie invloed heeft op de morbiditeit na een rectumresectie kan de roep 

om betrokkenheid van radiotherapeuten en medisch oncologen bij de DSCA meer kracht 

bijgezet worden.  

 

 

Onderzoeksvraag 

1. Wat is het effect van neo-adjuvante (chemo-)radiotherapie op het ontstaan van 

postoperatieve morbiditeit na rectumchirurgie? 

2. Is er een verschil in neoadjuvante behandeling tussen verschillende regio’s in Nederland?   
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Onderzoeksopzet 

Aan de hand van de database zal retrospectief bekeken worden of radiotherapie en 

chemoradiatie risicofactoren zijn voor het krijgen van een naadlekkage. Hierbij zal de 

postoperatieve naadlekkage het primaire eindpunt zijn. Secundaire eindpunten zijn dan 

mortaliteit en overige morbiditeit.  

 

 

Benodigde gegevens DSCA 

Patiënten: rectumresecties (low anterior resectie en anteriorresectie) met en zonder primaire 

anastomose.  

 

Periode: vanaf de start van data invoer bij de DSCA tot op heden.  

 

Variabelen uit de DSCA (volledige dataset): 

 Identificatie 

- Geslacht 

- Geboortedatum / leeftijd 

- Regio 

 Patiëntkarakteristieken 

- Lengte 

- Gewicht 

 Comorbiditeit 

- Is er sprake van comorbiditeit? 

- Alle afzonderlijke componenten van comorbiditeit (zoals cardiaal (angina pectoris, 

myocard infarct, PTCA, CABG, etc); vasculair (hypertensie, etc); etc).  

 Voorgeschiedenis 

- Buikoperaties in de voorgeschiedenis en type 

- Stoma voor aanvang van de operatie 

 Diagnostisch proces 

- Locatie ‘belangrijkste’ tumor  

- Afstand tumor tot de anus 

- Preoperatief MRI van het bekken? 

 Conclusie diagnostiek 

- cTNM score 

 Behandeling 

- Behandeling voorafgaand aan resectie van de tumor? 

- Chirurgische ingreep voorafgaand (en soort ingreep) 

- Radiotherapie voorafgaand aan resectie van de tumor? (en type radiotherapie) 

- Startdatum radiotherapie 
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- Chemotherapie voorafgaand aan resectie van de tumor? (en type radiotherapie) 

- Startdatum chemotherapie 

 Chirurgie 

- Datum operatie 

- ASA score 

- Urgentie operatie 

- Pre-operatieve complicaties tumoren 

- Soort ingreep 

- Conversie? (en reden) 

- Hoofdprocedure 

- TEM 

- Peroperatieve complicatie (en soort complicatie) 

- Anastomose 

- Stoma aangelegd (en soort stoma) 

- Aanvullende resecties 

 Postoperatief beloop 

- Complicatie binnen 30 dagen? (en uitwerking complicatie indien ‘ja’).  

- Aantal dagen intensive care 

- Bloedtransfusie tijdens opname 

 Histopathologie 

- Histologisch type 

 PA transanale excisie 

- Excisie radicaal? 

- Afstand tumor tot dichtstbijzijnde snijrand van de transanale excisie 

 PA abdominale excisie 

- Afstand tumor tot dichtstbijzijnde proximale of distale snijrand 

- Aantal lymfeklieren 

- Aantal positieve lymfeklieren 

- Extramurale veneuze invasie 

- Differentiatiegraad 

- Kleinste circumferentiële marge rectum 

- Radicale resectie 

- TNM classificatie 

- Metastasen?  

 Overlevingstatus 

- Datum ontslag 

- Heropname binnen 30 dagen?  

- Overleden binnen 30 dagen of tijdens opname?  
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- Oorzaak overlijden 

- Datum overlijden 

 

 

Frequentie en wijze van aanlevering van de gegevens 

Eenmalig volledige dataset DSCA 2009-2012 

 

 

Start- en einddatum van het onderzoek 

December 2012 - maart 2013. 

 



 6 

Bronnen 

 

1. MacFarlane JK, Ryall RDH, Heald RJ. Mesorectal excision for rectal cancer. Lancet 1993;341:457-460. 

 

2. Gijn van W, Marijnen CA, Nagtegaal ID, Kranenbarg EM, Putter H, Wiggers T, Rutten HJ, Påhlman L, 

Glimelius B, van de Velde CJ; Dutch Colorectal Cancer Group. Preoperative radiotherapy combined with total 

mesorectal excision for resectable rectal cancer: 12-year follow-up of the multicentre, randomised controlled 

TME trial. Lancet Oncol. 2011;12(6):575-82. 

 

3. Swedish Rectal cancer trial. Improved survival with preoperative radiotherapy in resectable rectal cancer. N 

Engl J Med 1997;336:980-987. 

 

4. Kapiteijn E, Marijnen CA, Nagtegaal ID, et al, for the Dutch Colorectal Cancer Group. Preoperative 

radiotherapy combined with total mesorectal excision for resectable rectal cancer. N Engl J Med 2001; 345: 638-

646. 

 

5. Peeters KC, van de Velde CJ, Leer JW, et al. Late side effects of short-course preoperative radiotherapy 

combined with total mesorectal excision for rectal cancer: increased bowel dysfunction in irradiated patients - a 

Dutch colorectal cancer group study. J Clin Oncol 2005;23:6199-6206. 

 

6. Matthiessen P, Hallböök O, Andersson M, et al. Risk factors for anastomotic leakage after anterior resection 

of the rectum. Colorectal Dis 2004;6:464-469. 

 

7. Jurado M, Alcazar JL, Baixauli J, Hernandez-Lizoain JL. Low colorectal anastomosis after pelvic exenteration 

for gynecologic malignancies: risk factors analysis for leakage. Int J Gynecol Cancer. 2011;21(2):397-402. 

 

8. Eriksen MT, Wibe A, Norstein J, Haffner J, Wiig JN. Anastomotic leakage following routine mesorectal 

excision for rectal cancer in a national cohort of patients. Colorectal Dis 2005;7:51-57. 

 

9. Good DW, O’Riordan JM, Moran D, Keane FB, Eguare E, O’Riordain DS, Neary PC.  

Laparoscopic surgery for rectal cancer: a single-centre experience of 120 cases. Int J Colorectal Dis 

2011;26:1309-1315.  

 

10. Korkolis DP, Plataniotis GD, Gondikakis E, Xinopoulos D, Koulaxouzidis GV, Katsilieris J, Vassilopoulos 

PP. Short-term preoperative radiotherapy is a safe approach for treatment of locally advanced rectal cancer. Int J 

Colorectal Dis. 2006;21(1):1-6. 

 

11. Denost Q, Laurent C, Paumet T, Quintane L, Martenot M, Rullier E. Laparoscopic surgery for rectal cancer: 

preoperative radiochemotherapy versus surgery alone. Surg Endosc 2012;26(7):1878-1883. 

 

12. Warschkow R, Steffen T, Thierbach J, Bruckner T, Lange J, Tarantino I. Risk Factors for Anastomotic 

Leakage after Rectal Cancer Resection and Reconstruction with Colorectostomy. A Retrospective Study with 

Bootstrap Analysis. Ann Surg Oncol 2011;18:2772–2782.  

 


