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Beschrijving onderzoek 
Circumferentiele Resectie Marge (CRM) is een significante prognostische factor voor de 
voorspelling op lokale recidieven en afstandsmetastasen, tevens is CRM de meest accurate 
prognostische factor voor overleving na rectumchirurgie. [1] 
 
Verschillende patiënt-, tumor- en behandelfactoren zijn geassocieerd met een hoger risico op 
positieve CRM zoals respons op neo-adjuvante radiotherapie. [2] Hiernaast kan 
ziekenhuisvariatie de uitkomsten beïnvloeden door verschillen in patiënt- en tumor 
gerelateerde factoren. [3] Ziekenhuiskarakteristieken zoals procedure volume is een 
belangrijke factor in uitkomsten na rectumchirurgie. [4] In Nederland is voor rectumcarcinoom 
een procedure volume op 20 resecties per jaar per ziekenhuis afgesproken.  
 
De Dutch ColoRectal Audit is bij uitstek geschikt om de gevolgen van veranderingen in 
behandelpatronen te monitoren. [5] Er is een relatie tussen CRM en ziekenhuisvolume 
aangetoond, patiënten behandeld in een laag volume ziekenhuis bleken een 1,5x hoger 
risico op CRM positief dan patiënten geopereerd in hoog volume ziekenhuizen. Voorts bleek 
er geen verschil te zijn tussen medium volume en hoog volume ziekenhuizen. [6] 
 
In de afgelopen jaren is er een afname van het aantal ziekenhuizen dat rectumchirurgie 
uitoefent in het kader van patiënten met een rectumcarcinoom geobjectiveerd. De vraag is of 
afname van het aantal ziekenhuizen dat rectumchirurgie uitvoert en toename van het volume 
per ziekenhuis de relatie CRM/volume beïnvloed heeft? De hypothese is dat de afname van 
het aantal ziekenhuizen dat rectumchirurgie en de toename van het volume per ziekenhuis 
de relatie CRM/volume positief beïnvloed heeft. Voorts denken we dat er geen relatie tussen 
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CRM/volume en hoog en medium volume ziekenhuizen bestaat, echter wel voor de laag en 
medium/hoog volume ziekenhuizen. 
 
 
Onderzoeksvraag: 
Het doel van dit artikel is evalueren of de afname van het aantal ziekenhuizen dat 
rectumchirurgie uitvoert en toename van het volume per ziekenhuis de relatie CRM/volume 
beïnvloed heeft. 
 
Hierbij zullen de volgende subvragen onderscheiden worden: 
 
1. Hoog volume vs laag volume ziekenhuizen<20 resecties per jaar en >20 resecties per 
jaar) en circumferentiele resectie marge. 
2. Hoog volume vs medium volume vs laag volume ziekenhuizen (20, 20-40, >40 resecties 
per jaar) en circumferentiele resectie marge. 
 
Onderzoeksopzet: 
Observationeel longitudinaal onderzoek 
 
Onderzoekspopulatie: 
Data uit de Dutch ColoRectal Audit zal gebruikt worden. Alle patiënten met een primair 
rectumcarcinoom welke een chirurgische resectie hebben ondergaan tussen 1 Januari 2011- 
31 December 2017 zullen geïncludeerd worden. Patiënten welke een lokale excisie hebben 
ondergaan zullen geëxcludeerd worden. Tevens de patiënten met een dubbeltumoren zullen 
geëxcludeerd worden. 
 
Statistiek:  
Middels beschrijvende statistiek zal een vergelijking worden gemaakt voor verschillende 
patiënt, tumor en behandelkarakteristieken (Patiënt: Geslacht, leeftijd, ASA classificatie, BMI; 
Tumor: Klinische T classificatie, Klinische N classificatie, afstand tumor-anus, preoperatieve 
MRI, preoperatieve MDO bespreking, neo-adjuvante (chemo) radiotherapie; behandeling: 
procedure, setting, Pathologische N classificatie, MRF, extramurale invasie, gecompliceerd 
beloop, 30-dagen mortaliteit) waarin drie 3 groepen ziekenhuis volume (<20, 20-40, >40 
resecties per jaar) over de jaren 2011-2017 vergeleken worden middels de chi-square test. 
Er zal vanaf 2011 gemeten worden, bekend is dat het percentage ingevulde CRM in 2011; 
80% was en in 2012; 92%. Middels een univariabele-/ en multivariabele analyse zullen naar 
risicofactoren gekeken worden predisponerend voor CRM positiviteit, o.a. zullen de 
specifieke DCRA Case-mix factoren gebruikt worden(toegepast voor vergelijkingen tussen 
ziekenhuizen), ook ziekenhuis volume (volume in 3 groepen; <20, 20-40, >40 resecties per 
jaar). Twee funnelplots zullen worden vervaardigd om eventuele verschillen tussen de 
ziekenhuizen in CRM positiviteit aan te tonen (geanonimiseerd, 2011 en 2017) gecorrigeerd 
middels verschillende case-mix factoren. 
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