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Beschrijving onderzoek 
Het colorectaal carcinoom is een van de meest voorkomende vormen van kanker in de 
ontwikkelde landen. [1] 75% van de patiënten gediagnosticeerd met een colorectaal 
carcinoom, hebben een leeftijd van 65 jaar of ouder. In Nederland hebben ongeveer 60% 
van de patiënten met een colorectaal carcinoom boven de leeftijd van 70 jaar een of 
meerdere co-morbiditeiten. [2] 
 
Verschillende factoren dragen bij aan een vergrote kans op een gecompliceerd beloop bij 
een geopereerde patiënt, waaronder de aanwezigheid van co morbiditeit. Zo spelen 
bijvoorbeeld COPD en DVT een duidelijke rol in het voorspellen op postoperatieve 
uitkomsten, re interventies en 30-dagen mortaliteit in patiënten behandeld voor een 
colorectaal carcinoom. [4] Voorts lijkt de aanwezigheid van Diabetes Mellitus Type II 
geassocieerd te zijn met slechtere postoperatieve uitkomsten, echter DMII lijkt ook weer een 
directe invloed te hebben op onder andere chronische nierinsufficiëntie, welke individueel 
ook geassocieerd is met slechtere post-operatieve uitkomsten. [5] 
 
Kortom, tot op heden weten we niet goed welke patiëntgroepen met bepaalde (combinaties 
van) co-morbiditeit(en) een verhoogd risico hebben op het postoperatieve morbiditeit en 
mortaliteit.  Het handmatig testen van alle mogelijke combinaties van patient- (en evt 
behandel) karakteristieken is echter onbegonnen werk. Tegenwoordig zijn er mogelijkheden 
die ons hierin kunnen ondersteunen, denkend aan computermodellen en machine learning. 
De Dutch ColoRectal Audit lijkt bij uitstek geschikt om deze nieuwe methoden toe te passen, 
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aangezien er redelijk gedetailleerd een grote hoeveelheid patienten (zo’n 70.000 tussen 
2009-2016) patiënten zijn geregistreerd [6].  
 
Dit unieke onderzoek heeft de potentie om nieuwe en gedetailleerdere inzichten te geven in 
de risico’s van patiënten met verschillende comorbiditeiten die een resectie ondergaan 
vanwege primair CRC. Daarnaast zal dit het eerste onderzoek zijn die computermodellen en 
machinelearning gebruikt op een landelijke kwaliteitsregistratie database. Indien deze 
methode toegepast kan worden op de dataset, heeft dit de potentie om aanvullende 
essentiële informatie te genereren voor verschillende behandelaren en hiermee de 
behandelaren nog beter in staat stellen de patiënt te informeren over de risico’s van de 
behandeling, de behandeling aan te passen aan de patiënt en gerichte verbetertrajecten te 
starten.  
 
Referenties 
1. Parkin DM, Whelan SL, Ferlay J, et al. Cancer incidence in five continents, volume VIII, 
IARC Scientific Publication, No 155, International Agency for Research in Cancer, Lyons, 
France, 2002 
2. Lemmens VE, Janssen-Heijnen ML, Verheij CD, et al. Co-morbidity leads to altered 
treatment and worse survival of elderly patients with colorectal cancer. Br J Surg 
2005;92:615-623  
3. Bakker IS, Grossmann I, Henneman D, Havenga K, Wiggers T. Risk factors for 
anastomotic leakage and leak-related mortality after colonic cancer surgery in a nationwide 
audit. BJS 2014; 101: 424-432 
4. Lemmens VE, Janssen-Heijnen ML, Houterman S, et al. Which Comorbid Conditions 
Predict Complications after Surgery for Colorectal Cancer? World Journal of Surgery 
2007;31(1):192-199 
5. Yap R, Wilkins S, Staples M, Oliva K, McMurrick PJ. The effect of diabetes on the 
perioperative outcomes of colorectal cancer surgery patients. PLoS One. 2016 Dec 
1;11(12):e0167271. Doi: 10.1371/journal.pone.0167271. eCollection 2016. PMID: 27907053 
6. Van Leersum NJ, Snijders HS, Henneman D, et al. The Dutch surgical colorectal audit. 
EurJ Surg Oncol 2013;39(10):1063–70. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejso.2013.05.008  
7. Charlson ME, Pompei P, Ales KL, et al. A new method of classifying prognostic 
comorbidity in longitudinal studies: development and validation. J Chronic Dis 1987;40:373-
383 
 
Beoogde publicatie 
New methods in evaluating the effect of comorbidity in colorectal cancer patients on 
postoperative outcomes after surgery. 


