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Beschrijving onderzoek 
De standaard behandeling in Nederland voor het hoog risico niet gemetastaseerd ofwel 
locally advanced rectumcarcinoom is neo-adjuvante radiochemotherapie gevolgd door totale 
mesorectale excisie. Hiermee worden goede oncologische resultaten gehaald, met een 
lokaal recidief percentage van minder dan 10%.(1,2) Echter TME chirurgie is een radicale 
procedure die een significant risico op comorbiditeiten met zich meebrengt zoals darm-, 
blaas- en sexuele dysfunctie en de kans op een permanent stoma.(3,4)  
Bij de voorbehandelde rectumcarcinomen zien we in 10-25% van de gevallen een complete 
pathologische respons.(5) In 2004 publiceerde Habr-Gama et al als eerste een serie van 265 
patienten waarin 71 patienten een klinische complete respons lieten zien. Onder strikte 
follow-up van 57 maanden ontwikkelden twee patienten een lokaal recidief en drie een 
metastasering wat leidde tot een 5-jaarsoverleving van 100% en ziektevrijeoverleving van 
92%.(6) Hiermee werd een nieuw concept van wait and see in de rectumchirurgie 
geintroduceerd en de potentie voor orgaanpreservatie. 
Sinds 2008 wordt in studieverband al frequent een wait and see beleid toegepast in 
Nederland bij een complete klinische respons na voorbehandeling van locally advanced 
rectumcarcinomen.(7,8) 
Met de intrede van het wait and see beleid verwachten we dat er minder resecties verricht 
worden bij een klinische volledige respons en daarmee verwachten we een relatieve afname 
te zien van pathologische complete regressie (PCR) in de resectiepreparaten na 
neoadjuvante RCTx. Afname van PCR resecties suggereert dat er mogelijk minder onnodige 
resecties worden verricht (als gevolg van het wait and see beleid).(9) 
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Onderzoeksvraag: Is er een afname van pathologische complete respons in het  preparaat 
na TME chirurgie na voorbehandeling als gevolg de implementatie van het  wait and see 
beleid in de periode 2008-2018. 
 
Primaire eindpunten:  
- Absoluut aantal ypT0N0 per jaar tussen 2008-2018  
- Relatief aantal ypT0N0 als functie van totaal aantal resecties na voorbehandeling tussen 
2008-2018 
 
Secundaire eindpunten:  
- Ziekenhuisvolume: kan aantal een bias zijn voor keuze tot resectie. 
- tijd tot operatie: langer wachten tot resectie geassocieerd met ypt0n0 en identificeren wait 
and see. 
- type rectumcarcinoom: afstand tot anus 
- type operatie (APR, LAR) 
- demografische en patientgerelateerde factoren: leeftijd, geslacht, BMI. 
- restadiering middels MRI/scopie. 
- Tevens aantal TEM na CRTx 
 
Onderzoeksopzet: 
Retrospectieve cohortstudie van 2008-2018 
 
Onderzoekspopulatie: 
Totaal aantal patienten die behandeld zijn voor een rectumcarcinoom en die een resectie 
hebben ondergaan zowel TEM als TME.  
 
Statistiek:  
Aantal ypT0N0 en totaal aantal resecties zal worden weergegeven als functie van de tijd in 
een grafiek. Significantie van een eventuele afname in de tijd zal inzichtelijk worden gemaakt 
middels ANOVA. 
Eventuele invloed van leeftijd, geslacht, type operatie, type rectumcarcinoom zal worden 
bekeken middels logistische regressie analyse. 
Overige uitkomstmaten worden weergegeven in percentages en waar relevant 
betrouwbaarheidsintervallen. 
 
Beoogde publicatie 
Trend of complete pathological respons in neo-adjuvantly treated rectal cancer since Watch 
and Wait policy in the Netherlands: a retrospective cohortstudy. 
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