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Beschrijving onderzoek 
De circumferentiele resectie marge (CRM) is een significant prognostische factor voor lokaal 
recidief, afstandsmetastasen en overleving bij patiënten na rectumcarcinoom chirurgie. [1] 
Sinds de start van de Dutch ColoRectal Audit (DCRA) in 2009 wordt het rapporteren van de 
CRM steeds beter verricht, zo werd een toename van 52.7% tot 94.2% (2009-2013) gezien, 
tevens de variatie tussen de verschillende ziekenhuizen daalde. Het percentage van 
patiënten met CRM-betrokkenheid (CRM-positief) daalde van 14.2% tot 5.6%. [2,3] 
Sinds de introductie van de CRM is de prognose van patiënten met een rectumcarcinoom 
waarvoor een resectie is verricht verbeterd. De introductie van de Totale Mesorectale Excisie 
(TME) voor rectumcarcinomen heeft geleid tot een afname in CRM-betrokkenheid en zo 
vermindering in frequentie van lokaal recidief, afstandsmetastasen en toename in overall 
survival. [4] Naast de verschillende chirurgische methoden welke een positieve invloed 
gehad hebben op CRM-betrokkenheid heeft preoperatief behandelen met onder andere 
radiotherapie een afname in lokaal recidief laten zien. Uit onderzoek blijkt dat patiënten met 
een rectumcarcinoom welke preoperatief behandeld waren met chemoradiatietherapie en 
short term 5x5 Gy radiotherapie een verminderd risico op CRM-betrokkenheid hadden. [5] 
Uit een recente review blijkt tot op heden geen duidelijke relatie tussen CRM-betrokkenheid 
en patiënt overleving te bestaan, een mogelijke reden zou kunnen zijn door afwezigheid van 
overtuigende statistiek. Echter wanneer de resultaten van de studies uit de review werden 
vergeleken bleek er een duidelijk en significante relatie te bestaan tussen CRM en 
overleving, zowel in de neoadjuvante setting als in alleen chirurgische setting. [6]  
Data van de DCRA is met uitstek geschikt om de gerapporteerde CRM-betrokkenheid in 
patiënten met een primair rectumcarcinoom waarvoor middels chirurgische resectie 
behandeld te vergelijken met de lange termijns overleving. Zodoende kunnen evalueren wat 
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de relatie tussen patiënten met een primair rectumcarcinoom waarvoor resectie en CRM 
(positief of negatief) en korte en lange termijns overleving is. 
 
1. Nagtegaal ID, Marijnen CA, Kranenbarg EK, van de Velde CJ, van Krieken JH; Circumferential margin 
involvement is still an important predictor of local recurrence in rectal carcinoma: not one millimeter but two 
millimeters is the limit. Am J Surg Pathol. 2002 Mar;26(3):350-7. 
2. 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  
3. Gietelink L, Wouters MWJM, Tanis PJ, Deken MM, ten Berge MG, Tollenaar RAEM, van Krieken JH, de Noo 
ME. Reduced circumferential Resection Margin Involvement in Rectal Cancer Surgery: Results of the Dutch 
Surgical Colorectal Audit. J Natl Compr Canc Netw. 2015 Sep;13(9):1111-9. 
4. den Dulk M, Krijnen P, Marijnen CA, Rutten HJ, van de Poll-Franse LV, Putter H, Meershoek-Klein Kranenbarg 
E, Jansen-Landheer ML, Coebergh JW, van de Velde CJ. Improved overall survival for patients with rectal cancer 
since 1990: the effects of TME surgery and pre-operative radiotherapy. Eur J Cancer. 2008 Aug;44(12):1710-6. 
doi: 10.1016/j.ejca.2008.05.004.  
5. Homan J, Bökkerink GM, Aarts MJ, Lemmens VE, van Lijnschoten G, Rutten HJ, Wijsman JH, Nagtegaal ID, 
de Wilt JH. Variation in circumferential resection margin: Reporting and involvement in the South-Netherlands. 
Eur J Surg Oncol. 2015 Nov;41(11):1485-92. doi: 10.1016/j.ejso.2015.07.015. Epub 2015 Jul 29. 
6. Nagtegaal ID, Quirke P. What is the role for the circumferential margin in the modern treatment of rectal 
cancer? J Clin Oncol. 2008 Jan 10;26(2):303-12. doi: 10.1200/JCO.2007.12.7027. 

 
Beoogde publicatie 
Evaluation the influence of Circumferential Resection Margins on short and long term 
survival in patients following rectal cancer surgery, results from 2011-2016 in the Dutch 
ColoRectal Audit. 


