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Beschrijving onderzoek 
Neo-adjuvante radiotherapie heeft, samen met de introductie van de TME, gezorgd voor een 
betere prognose voor patiënten met een rectumcarcinoom [1, 2]. Radiotherapie heeft echter 
ook bijwerkingen, zoals urine-incontinentie, wat maakt dat men de voor- en nadelen ervan 
goed dient af te wegen per patiëntencategorie [3, 4]. Zo is er bijvoorbeeld aangetoond dat 
patiënten met een laagstadium (I en II) /laagrisico (≤5 mm extramurale invasie, afstand tot 
mesorectale fascie (MRF) >1 mm gebaseerd op de preoperatieve MRI) rectumcarcinoom 
maar beperkt voordeel hebben van neo-adjuvante radiotherapie in het kader van het 
verminderen van de kans op lokale recidieven [2].  
 
Uit onderzoek met de Dutch ColoRectal Audit (DCRA) [5] bleek dat meer dan 80% van de 
patiënten met een chirurgisch gereseceerd rectumcarcinoom ook neo-adjuvante 
radiotherapie hadden kregen [6]. Hieruit bleek tevens dat patiënten met een cT1N0 
rectumcarcinoom in 66% van de gevallen behandeld werden neo-adjuvante radiotherapie. 
Dit heeft geleid tot een herziening van de nationale richtlijn, welke in 2014 is 
geïmplementeerd. [7] Dit heeft geleid tot een overall afname van neo-adjuvante radiotherapie 
van zo’n 20%. [8] 
 
De Dutch ColoRectal Audit is bij uitstek geschikt om veranderingen in behandelpatronen te 
monitoren. [8] Hoewel er een afname in neo-adjuvante radiotherapie is geconstateerd, is het 
belangrijk om te weten welk effect dit heeft gehad op één van de belangrijkste voorspellers 
van een lokaal recidief, namelijk de circumferentiele resectie marge (CRM).  
[9]. We weten dat neo-adjuvante radiotherapie geassocieerd is met een verhoogde kans op 
postoperatieve complicaties zoals intra-abdominale abcessen waarvoor re interventie nodig 
is [10]. Het is belangrijk om te zien of de afname in de toepassing van neo-adjuvante 
radiotherapie de hoeveelheid post-operatieve complicaties heeft doen afnemen. 
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