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Beschrijving onderzoek 
 
Ongeveer 1/3 van alle coloncarcinomen bevinden zich in het rectum. Patiënten presenteren 
zich vaak laat met klachten waardoor de tumor zich al in een vergevorderd stadium bevindt. 
Neoadjuvante therapie vormt een belangrijke hoeksteen van de curatieve behandeling. Voor 
het hoog risico en lokaal vergevorderd rectumcarcinoom (cT3 met afstand tot de MRF ≤1 
mm of cT4, en/of hoge mate van waarschijnlijkheid op 4 of meer positieve lymfklieren binnen 
het mesorectum of positieve lymfklieren buiten het mesorectum op basis van MRI) dient 
neoadjuvante chemoradiotherapie gevolgd door chirurgie te worden beschouwd als de 
standaard. Voor het intermediair risico resectabel rectumcarcinoom (cT1-3N1 of cT3N0 met 
extramurale invasie >5 mm, afstand tot de MRF >1 mm) dient kortdurende preoperatieve 
bestraling (25 Gy in fracties van 5 Gy) voorafgaand aan TME chirurgie te worden overwogen. 
 
Op basis van beschikbare literatuur kan men geen advies geven betreffende het optimale 
tijdsinterval tussen het einde van de neoadjuvante therapie en chirurgie. Dit gebrek wordt 
dan ook specifiek vermeld in de richtlijnen van Oncoline.  
 
In 2013 is er een artikel gepubliceerd van Sloothaak et al. dat het optimale tijdsinterval 
tussen neoadjuvante chemoradiatie en chirurgie voor rectumcarcinoom heeft geanalyseerd. 
Uit dit artikel is gebleken dat het vertragen/verlaten van de chirurgie tot week 15/16 na start 
van de neoadjuvante chemoradiatie het meest voordelig is met betrekking tot complete 
respons van de tumor. Dit onderzoek was gebaseerd op data van de DSCA tussen 2009-
2011. Echter is er in de literatuur weinig bekend over het optimale tijdsinterval tussen alleen 
neoadjuvante radiotherapie en chirurgie voor rectumcarcinoom met intermediair risico.  
 



	

2017.1	
	

De Nederlandse TME trial heeft aangetoond dat neoadjuvante short-term radiotherapie bij 
patiënten met een resectabel rectumcarcinoom geïndiceerd is. Vijf keer 5 Gy is een hoge 
dosis en opereren later dan drie dagen betekent opereren tijdens een maximale 
stralingsreactie. Deze stralingsreactie tast de tumor aan maar ook het gezonde omliggende 
weefsel. Van radiotherapie is bekend dat deze behandeling gepaard gaat met een groot 
aantal bijwerkingen.  Epitheliale dysfunctie en mucosale inflammatie worden gezien bij 
radiotherapie afhankelijke enteropathie.  
 
Daarom zou opereren tijdens de maximale stralingsreactie wellicht tot meer postoperatieve 
problemen kunnen leiden zoals naadlekkage. In de subanalyse van de TME trial wordt geen 
verschil gevonden in het aantal naadlekkages tussen de groep met en zonder radiotherapie. 
Ook in andere studies wordt dit niet bevestigd. Wij willen nu onderzoeken of het interval 
tussen het einde van de neoadjuvante radiotherapie en chirurgie van invloed is op risico op 
postoperatieve complicaties zoals naadlekkage. 


