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Beschrijving onderzoek 
Het rectumcarcinoom heeft, veel meer dan het coloncarcinoom, meerdere 
behandelmogelijkheden en - modaliteiten. Dit speelt zeker voor het vroege stadium 
rectumcarcinoom, en deze patientengroep wordt steeds belangrijker na invoering van het 
bevolklingsonderzoek op darmkanker in 2014. De besluitvorming voor de behandeling hangt 
in sterke mate af van de locoregionale stadiëring middels MRI. Zo is het besluit om 
rectumsparend te behandelen afhankelijk van het preoperatieve stadiëringsverschil tussen 
een T1 of een T2 tumor, en is het besluit om neoadjuvante (chemo)radiotherapie  te geven  
gebaseerd op de aanwezigheid van verdachte klieren en /of geringe tumor marge ten 
opzichte van de mesorectale fascie op MRI (1). Het traject dat wordt gekozen heeft een grote 
impact voor de patiënt, niet alleen voor de overleving maar ook voor de ziekte specifieke 
kwaliteit van leven na de behandeling. Juist de laatste jaren is er meer aandacht en meer 
differentiatie in de behandeling van het rectum carcinoom, waarbij meer focus is op 
functionele uitkomst. Het percentage rectumtumoren dat al in een vroeg stadium, T1-T2, 
wordt gediagnosticeerd is toegenomen met invoering van het bevolkingsonderzoek, en is er 
meer vraag naar orgaan sparende behandeling (2).  
 
Orgaansparende behandeling van het vroege stadium rectumcarcinoom is veilig mogelijk bij 
kleine T1 carcinomen zonder risico kenmerken, zoals lymfangioinvasie. Een preoperatieve 
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exacte stadiëring is van belang om te beslissen of een lokale excisie voldoet, of dat deen 
radicale resectie noodzakelijk is. Een lokale excisie kan afdoende zijn in laag risico tumoren, 
te weten de T1 carcinomen met geringe submucosale invasie (Kikuchi level sm1) (3), gezien 
de lagere kans op lymfeklier metastasering. De T1 tumoren met diepere submucosale 
invasie (sm2 of sm3) en T2 tumoren worden volgens de richtlijn behandeld met een radicale 
rectum resectie. Voor de latere stadia is de stadiëring van lymfeklieren de leidraad om wel of 
geen neoadjuvante therapie te starten (1). De preoperatieve stadiëring van 
rectumcarcinomen is echter nog niet optimaal in het identificeren van de tumoren met een 
hoge kans op lymfogene betrokkenheid. In 2017 verscheen een studie waarin 35% van de 
patiënten met een op MRI gebaseerde preoperatieve cN0 stadiëring, toch positieve 
lymfeklieren in het chirurgische preparaat bleken te hebben (4). In een studie uit 2014 
werden individuele lymfeklieren beoordeeld op overeenkomst tussen MRI-beeld en 
pathologie bevindingen. Hier werden 120 van de 341 lymfeklieren uit de resectie preparaten 
(35%) niet op de MRI gezien, waarvan 15% maligne bleek te zijn (5). Vier jaar eerder werd in 
een serie uit Nieuw-Zeeland een accuratesse van 70% gepubliceerd voor nodale stadiëring 
middels MRI. Voor de primaire tumor classificatie kwam slechts 44% van de klinische 
stadiëring overeen met de pathologie (6). In dezelfde periode werd in China een accuratesse 
van 71,7% bereikt voor T-stadiëring, wat met gebruik van diffusion-weighted imaging (DWI) 
werd verhoogd naar 73,9% (7). In Korea gaf de MRI in 89% van de patiënten de juiste mate 
van invasie weer (5). 
 
De richtlijn adviseert aanvullende radicale chirurgie, om het mesorectum met daarin de 
lymfeklieren te reseceren, wanneer de histopathologische uitslag van het resectiepreparaat 
een hoog risicoprofiel laat zien (1, 8-12). In de studie van Bach et al. werd bij pT1 tumoren in 
9.1% van de gevallen een completerende TME na de lokale excisie als noodzakelijk 
bevonden op basis van de histopathologische uitslag, voor pT2 tumoren was dit 22.5% (12). 
Deze operatie zal bemoeilijkt worden door de eerdere lokale excisie van het carcinoom (13). 
Daarnaast resulteert dit in een hogere morbiditeit en blijft de lokale recidiefkans hoger na een 
completerende TME dan na een primaire TME, respectievelijk 10,2% en 5,2% (14, 15). 
Derhalve is het wenselijk om een adequate preoperatieve afweging te kunnen maken om 
primair voor een radicale resectie van het rectum dan wel een lokale excisie te kiezen. Onze 
onderzoeksgroep leidt de TESAR-trial waarin wordt onderzocht of adjuvante chemoradiatie 
na lokale excisie van vroege rectumcarcinomen met risicofactoren een alternatief kan zijn 
voor de complementerende TME (16).  
 
Radiotherapie heeft zijn waarde bewezen bij meer geavanceerde rectumtumoren waarbij 
minder locoregionaal recidief optreedt wanner neoadjuvante radiotherapie is gegeven. Er is 
echter ook aanzienlijke morbiditeit van deze behandeling. In Nederland is sinds 2014 met de 
richtlijn colorectaal carcinoom meer aandacht voor potentiële toxiciteit van de radiotherapie 
en wordt overbehandeling vermeden door deze alleen in intermediaire en hogere risico  
stadia te geven (1). Het belang van een adequate locoregionale stadiëring is hiermee 
cruciaal. Om overbehandeling met radiotherapie te vermijden zijn in diezelfde richtlijnrevisie 
van 2014 ook de criteria voor beoordeling van het cN stadium op basis van MRI aangepast. 
De MRI heeft in verschillende studies zijn waarde bewezen, doch ook bewezen beperkte 
accuratesse te hebben in vroegcarcinomen en in het aantonen van positieve lymfeklieren. 
Grote populatie data over de accuratesse van de MRI  ontbreken. Juist bij MRI is er een 
publicatie bias aanwezig in studies waar veelal ervaren en getrainde radiologen aan 
deelnemen. Een nauwkeurige landelijke database zoals DCRA zou van grote waarde zijn om 
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de echte praktijk accuratesse van de MRI voor het rectumcarcinoom in specifieke groepen 
aan te tonen. Indien er in specifieke groepen beperking is van de accuratesse, dan is deze 
kennis van belang om mee te nemen in de besluitvorming.   
 
Momenteel is er nog weinig bekend over de echte waarde van de MRI, eventueel aangevuld 
met endo-echografie, in de klinische praktijk. Populatiedata zoals nu in de DCRA wordt 
gegenereerd is hierbij van essentiële waarde. Klinische trials hebben vaak super 
gespecialiseerde radiologen voor de beoordeling van de MRI  en de vraag is wat de externe 
validiteit van deze trials is en wat in de echte praktijk behaald wordt met betrekking tot 
sensitiviteit en specificiteit. De DCRA-database heeft voldoende volume om een krachtige 
conclusie te trekken over de waarde van deze scans en kan op deze manier bijdragen aan 
het verbeteren van de kwaliteit van leven na behandeling van een rectumcarcinoom. 
 
Onderzoeksvraag: Hypothese, primaire en secundaire eindpunten 
Wat is de waarde van de klinische stadiëring bij de beoordeling van vroege 
rectumcarcinomen met betrekking tot T en N-stadium bij patiënten die een resectie 
ondergaan zonder neoadjuvante therapie of met een kort schema radiotherapie en kort 
interval tot resectie (lokaal dan wel radicale PME/TME)? 
 
Hypothese: verwacht wordt dat er een discrepantie bestaat tussen de daadwerkelijke 
accuratesse van MRI ter beoordeling van het cTN stadium van het vroege stadium 
rectumcarcinoom in de dagelijkse praktijk en de klinische trials op basis van verschil in 
expertise van radiologen.  
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