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Beschrijving onderzoek 
De totale mesorectale excisie (TME) wordt beschouwd als de standaard behandeling van het 
rectumcarcinoom. Patienten met een hoog risico tumor ontvangen neo-adjuvante 
(chemo)radiatie voorafgaande aan de TME variërend van kortdurend 5x5 Gy peroperatieve 
radiotherapie tot langdurige preoperatieve chemoradiatie (CRT). Sinds de initiatie van de 
TME in combinatie met neo-adjuvante (chemo)radiatie bij patienten met een hoog stadium 
rectumcarcinoom daalde het lokaal recidief percentage van 20-30% naar 5%(1). Tegenover  
het voordeel van minder lokaal recidieven staat dat de TME, met name bij ouderen en 
patienten met veel co morbiditeit , ook geassocieerd is met een hoge morbiditeit en 
mortaliteit (2-4).  Van de groep rectumcarcinoom patienten behandeld met neo-adjuvante 
therapie hebben 15-20% een klinisch complete respons voorafgaande aan de operatie (5-7). 
Uit studies  blijkt ook dat patienten waarbij er uiteindelijk geen rest tumor wordt gevonden in 
het resectie preparaat, de zo genoemde ‘pathologische complete respons (pCR)’ ,  een 
overleving hebben van 87,6% vergeleken met patienten zonder pCR welke een overleving 
hebben van 76.4% (8) . Daarbij is het percentage afstandsmetastase vrije overleving van 
88.8% in de pCR groep gunstiger ten opzichte van het percentage afstandsmetastase vrije 
overleving van 74.9% in de niet-pCR groep (8). 
In 2004 is door een chirurg uit Brazilië het wait-and-see beleid geïnitieerd waarbij patienten 
met een klinische complete response na chemoradiatie intensief poliklinisch werden vervolgd 
in plaats van direct verwezen voor een complementerende TME. In het wait-and-see 
programma ondergaan patienten een intensieve follow-up met frequente MRI-scans en 
endoscopieën.  Sinds 2005 wordt dit wait-and-see beleid ook in Nederland in studieverband 
aangeboden. Studies uit Nederland laten zien dat wait-and-see patienten een gunstige 
prognose hebben met een totale overleving van 96.6%  en afstandsmetastase vrije 
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overleving van 96.7% (6, 9). Sindsdien is er in Nederland een stijgende interesse naar een 
orgaansparende behandeling. Dit komt enerzijds door de gunstige uitkomsten van het wait-
and-see beleid in meerdere studies en anderzijds door de voorkeur van patienten om een 
operatie en een eventuele stoma te kunnen vermijden. In 2017 is er een multicenter 
prospectieve studie van start gegaan met als doel het uitrollen van het wait-and-see beleid 
over 15 expertise centra in Nederland. Inmiddels heeft deze studie zijn totale beoogde 
inclusies bereikt en wordt de studie door de grote interesse gecontinueerd als een 
registratiecohort.  
 
Doel van de huidige  studie is om te evalueren  in welke mate het wait-and-see beleid zich 
heeft verspreid over Nederland vanaf de start van de wait-and-see tot aan nu. Wij willen dit 
onderzoeken door  de ratio te bepalen van het aantal patienten met een pathologisch 
complete respons versus het totaal aantal patienten met TME chirurgie behandeld met neo-
adjuvante chemoradiatie, in de jaren 2011 en 2018. De reden dat wij specifiek kiezen voor 
de jaartallen 2011 en 2018 is dat we een lange periode willen hebben tussen twee groepen 
om deze goed met elkaar te kunnen vergelijken.  
 
Het doel van deze studie is om te kunnen inschatten hoeveel patienten eventueel in 
aanmerking hadden kunnen komen voor een orgaansparende behandeling in 2011 versus 
2018 door middel van het berekenen van de verhoudingen van het aantal patienten met een 
pCR en in welke hoedanigheid dit aantal veranderd is gedurende de jaren.  
 
Onderzoeksvraag:  
Hypothese: De verhouding van het aantal geopereerde rectumcarcinoom patienten met een 
pCR versus het totaal aantal geopereerde rectumcarcinoom patienten na neo-adjuvante 
chemoradiatie  in Nederland is afgenomen door uptake van het wait & see beleid  
 
Primaire eindpunt: verandering van de ratio  van het aantal patienten met een pathologisch 
complete respons versus het totaal aantal patienten met TME chirurgie na long course 
chemoradiotherapie tussen de jaren 2011 en 2018.  
 
Secundaire eindpunt: de regionale verdeling van de verandering van dit ratio 
 
Onderzoeksopzet: 
De verhouding van het aantal rectumcarcinoom patienten behandeld met  neo-adjuvante 
CRT en TME chirurgie met nadien een pCR ten opzichte van het aantal rectumcarcinoom 
patienten behandeld met  CRT en TME chirurgie zonder pCR  in het jaar 2011 te vergelijken 
met de deze verhouding in het jaar 2018.  
 
Om een overzicht te krijgen van de regionale verdeling gedurende de jaren zal Nederland op 
basis van postcodes worden onderverdeeld in geanonimiseerde regio’s (zie indeling 
hieronder). Hierbij kunnen de patienten op basis van de (afgeronde) postcode van de 
ziekenhuizen waar de patienten geopereerd zijn anoniem worden gecategoriseerd in de 
verschillende geanonimiseerde regio’s . Vervolgens kunnen wij op basis van de ontvangen 
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gegevens een landkaart maken waarbij wij de gebieden zullen markeren waar in Nederland 
ypT0N0 resecties hebben plaatsgevonden in het jaar 2011 en 2018.  
 
Onderverdeling regio’s in Nederland op basis van postcode:  
Regio nummer 1: postcode : 1000-1999 
Regio nummer 2: postcode: 2000-2999  
Regio nummer 3: postcode 3000-3999 
Regio nummer 4: postcode 4000-4999 
Regio nummer 5: postcode 5000-5999 
Regio nummer 6: postcode 6000-6999 
Regio nummer 7: postcode 7000-7999 
Regio nummer 8: postcode 8000-8999 
Regio nummer 9: postcode 9000-9999 
 
Onderzoekspopulatie:  

- Patienten met een primair pathologisch bewezen rectumcarcinoom behandeld met 
neo-adjuvante CRT  in Nederland waarna complementerende TME resectie . 

- Patienten moeten een TME resectie hebben ondergaan vanaf 1 januari 2011 tot en 
met  31 december 2011 ; vanaf 1 januari 2018 tot en met  31 december 2018  

- Leeftijd > 18 jaar 
 
Statistiek: Graag zo specifiek en uitgebreid mogelijk 
We zullen de retrospectieve database analyseren met behulp van SPSS versie 25.0  
1. De verhouding van het aantal rectumcarcinoom patienten behandeld met  neo-adjuvante 
CRT en TME chirurgie met nadien een pCR ten opzichte van het aantal rectumcarcinoom 
patienten behandeld met  neo-adjuvante CRT en TME chirurgie zonder pCR  in het jaar 2011 
vs. 2018 worden berekend door middel van descriptieve statistiek  en met elkaar vergeleken 
met behulp van een chi-square test.  
2. Zoals eerder beschreven zal Nederland op basis van postcodes worden onderverdeeld in 
regio’s. Daarbij krijgt elke regio zijn eigen geanonimiseerde identifier (nummer 1, nummer 2 
etc).  Hierbij kunnen de patienten op basis van de (afgeronde) postcode van het ziekenhuis 
waar de operatie plaats vond, worden gecategoriseerd in de verschillende geanonimiseerde 
regio’s. Door middel van het categoriseren  van de (afgeronde) postcodes in verschillende 
regio’s waarbij elke regio  zijn eigen geanonimiseerde identifier krijgt, zijn de resultaten niet 
herleidbaar naar individuele patienten. Vervolgens zal er in de kaart van Nederland de 
plaatsen worden gemarkeerd van de patienten geopereerd in het jaar 2011 en het jaar 2018.  
 
 
Beoogde publicatie 
Regionale verdeling van het aantal ypT0N0 resecties in Nederland bij patienten met een 
rectumcarcinoom na neo-adjuvante chemoradiatie. 
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