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Beschrijving onderzoek 
Chirurgie, eventueel gecombineerd met radiotherapie, is nog steeds de hoeksteen in de 
behandeling van het rectumcarcinoom. Er bestaan verschillende operatieve behandelingen 
voor het rectumcarcinoom, waaronder een (sfincter-sparende) laag anterieure resectie (LAR) 
en een abdominoperineale resectie (APR) volgens het TME principe. De operatie van keuze 
en het creëren van een anastomose is afhankelijk van verschillende factoren zoals 
comorbiditeit, leeftijd en afstand van de tumor tot de anus. Deze afweging dient bij iedere 
patiënt opnieuw te worden gemaakt. Bij tumoren in het proximale rectum kan nog een klein 
deel van het rectum worden behouden (PME) en zal men eerder geneigd zijn een een 
anastomose te creëren, terwijl bij lagere tumoren eerder zal worden overgegaan tot een niet 
sfincter-sparende APR  met het aanleggen van een eindstandig colostoma, of een lage 
Hartmann procedure. 
Daarnaast wordt de chirurgische behandeling in meer recente jaren toenemend beïnvloed 
door orgaansparende strategieën. Een lokale excisie kan primair worden uitgevoerd bij 
verdenking op een T1 tumor of secundair na een significante respons op neoadjuvante 
chemoradiotherapie. Indien er na voorbehandeling een complete klinische respons wordt 
vastgesteld kan worden afgezien van chirurgie en patiënt worden vervolgd in een wait-and-
see traject. 
In de afgelopen jaren is de centralisatie van de colorectale chirurgie steeds verder 
doorgevoerd. Mogelijk heeft dit geleid tot verandering in de neoadjuvante behandeling 
(radiatie / chemoradiatie), alsmede een verschil in de keuze voor de operatieve behandeling 
van het rectumcarcinoom. Uit een recente studie gepubliceerd door de Neree tot Babberich 
et al genaamd ‘Achievements in colorectal cancer care during 8 years of auditing in The 
Netherlands1 blijkt inderdaad dat er een verschuiving over de tijd heeft plaatsgevonden 
tussen 2011 en 2016 in de proporties van de verschillende operaties voor de totale populatie 
rectumcarcinoom patienten en specifiek de patienten met tumoren binnen 5 cm van de anus.  



 

2017.1 
 

Het doel van deze studie is om meer in detail deze trends in operatieve behandeling en het 
al dan niet sparen van de sfincter te evalueren. Daarbij wordt gekeken of er verschil is in de 
mate van conversie naar sfinctersparende chirurgie tussen patientengroepen op basis van 
patientkenmerken, tumorkenmerken en neo-adjuvante behandeling. Specifiek zal in de 
laatste jaren ook de invloed van lokale excisies of wait and see behandeling worden bepaald 
op de verschuiving in operatieve strategiën. Daarnaast zal de ziekenhuisvariatie in het 
percentage sfinctersparende chirurgie in relatie tot het volume worden geanalyseerd. 
De Dutch ColoRectal Audit is een uitermate geschikt instrument om mogelijke verschillen en 
een eventuele trend nader in kaart te brengen. 
 
1: M.P.M. de Neree tot Babberich et al. Achievements in colorectal cancer care during 8 
years of auditing in The Netherlands.  European Journal of Surgical Oncoogy, 2018 
 
Onderzoeksvraag: Hypothese, primaire en secundaire eindpunten 
Het doel van dit onderzoek is evalueren of centralisatie heeft geleid tot een verschil met 
betrekking tot de operatieve behandeling van het rectumcarcinoom voor wat betreft 
sfinctersparende rectumresecties voor de groep patienten die een rectumresectie ondergaat. 
Deze vraagstelling is van belang gezien in toenemende mate een (internationale) discussie 
ontstaat over de noodzaak tot centralisatie van met name de patienten met een distaal 
rectumcarcinoom, waarin een zeker volume en mate van expertise vereist is om alle 
behandelingsopties aan te kunnen bieden en ook voldoende ervaring met nieuwe technieken 
op te kunnen bouwen. Deze analyse zal inzicht verschaffen in hoeverre dergelijke 
ontwikkelingen in Nederland zich al hebben voorgedaan, en hoe mogelijk de zorg in de 
komende jaren verder kan worden geoptimaliseerd op dit aspect van de chirurgische 
behandeling. 
 
Als eerste explorerende analyse zullen trend curves voor de verschillende procedures over 
de tijd worden gemaakt voor verschillende klinisch relevante subgroepen van patienten, 
afhankelijk van leeftijd, geslacht, tumorkenmerken en neo-adjuvante behandeling. Hierbij 
zullen voor recente jaren de lokale excisies en ‘wait and see’ behandelingen ook worden 
meegenomen. 
 
De volgende onderzoeksvragen zullen nader worden gekwantificeerd: 
 
1. Bij welke patientgroepen heeft zich specifiek de trend tot het sparen van de sfincter bij 
rectumchirurgie voorgedaan? Om dit te analyseren zullen we een aantal vergelijkingen 
opstellen: 
a. Het absolute en relatieve percentage verschil in abdominoperineale resecties tussen 
2009-2013 en 2014-2018 afhankelijk van leeftijd, geslacht,  tumor locatie (hoog-, mid-, lage 
rectum), cT stadium, neo-adjuvante behandeling en chirurgische benadering (laparoscopisch 
of open).  
b. Het absolute en relatieve percentage verschil in laag anterieure resecties met aanleggen 
van een colostoma (Hartmann procedure) tussen 2009-2013 en 2014-2018 afhankelijk van 
leeftijd, geslacht, tumor locatie (hoog-, mid-, lage rectum) , cT stadium, neo-adjuvante 
behandeling en chirurgische benadering (laparoscopisch of open).  
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c. Het absolute en relatieve percentage verschil in laag anterieure resecties met anastomose 
met of zonder protectief ileostoma tussen 2009-2013 en 2014-2018 afhankelijk van leeftijd, 
geslacht, tumor locatie (hoog-, mid-, lage rectum) , cT stadium, neo-adjuvante behandeling 
en chirurgische benadering (laparoscopisch of open).  
d. Het percentage lokale excisies (TEM/TAMIS) en wait and see in 2014-2018 afhankelijk 
van leeftijd, geslacht, tumor locatie (hoog-, mid-, lage rectum) , cT stadium en neo-adjuvante 
behandeling  
 
2. Zijn er verschillen tussen centra met betrekking tot het sparen van de sfincter, in welke 
mate, met welke trendverschillen over de tijd, en is dit afhankelijk van volume? Om dit te 
analyseren zullen we een aantal vergelijkingen opstellen: 
a. Het aantal abdominoperineale resecties vergeleken tussen laag-midden-hoog volume 
centra gecorrigeerd voor locatie en andere relevante case-mix factoren (uit analyse 1),  en 
afhankelijk van tijdsperiode (2009-2013 en 2014-2018). 
b. Het aantal laag anterieure resecties met aanleggen van een colostoma vergeleken tussen 
laag-midden-hoog volume centra gecorrigeerd voor locatie en andere relevante case-mix 
factoren (uit analyse 1), en afhankelijk van tijdsperiode (2009-2013 en 2014-2018). 
c. Het aantal laag anterieure resecties met anastomose met of zonder protectief ileostoma 
vergeleken tussen laag-midden-hoog volume centra gecorrigeerd voor locatie en andere 
relevante case-mix factoren (uit analyse 1), en afhankelijk van tijdsperiode (2009-2013 en 
2014-2018). 
d. Het aantal lokale excisies (TEM/TAMIS) en wait and see in 2014-2018 tussen laag-
midden-hoog volume centra gecorrigeerd voor locatie en andere relevante case-mix factoren 
(uit analyse 1) 
 
Onderzoeksopzet: 
Observationeel longitudinaal onderzoek 
 
Onderzoekspopulatie: 
Alle patiënten met een primair rectumcarcinoom die een chirurgische resectie hebben 
ondergaan tussen 1 januari 2009 en 31 december 2018 zullen worden geïncludeerd.  
 
Exlusie criteria:  
- eerdere darm (colon/rectum) chirurgie 
- patiënten met voor aanvang van behandeling rectumcarcinoom reeds een stoma 
 
Statistiek: Graag zo specifiek en uitgebreid mogelijk 
Verschillende patiënt, tumor en behandel karakteristieken (patient: geslacht, leeftijd, 
comorbiditeit, BMI; tumor: T classificatie, N classificatie, afstand tov anus, afstand 
mesorectale fascie, preoperatieve MRI, preoperatieve MDO bespreking, neo-adjuvante 
chemoradiotherapie; behandeling: procedure, setting, benadering, conversie, voorafgaand 
aanleg stoma, aanvullende resectie ivm doorgroei, anastomose, stoma aangelegd tijdens 
ingreep, voorafgaand aangelegd stoma opgeheven, pathologische classificatie volgens TNM, 
radicaliteit, afstand CRM, aantal lymfeklieren) zullen worden beschreven. Eventuele 
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verschillen zullen worden getest aan de hand van de chi-squared test voor categorische 
variabelen en de unpaired t-test voor continue variabelen. 
Het verschil in tijd zal worden geanalyseerd door het cohort op te delen in twee tijdvakken, te 
weten 2009 – 2013 en 2014-2018.  
Tumor locatie wordt ingedeeld in 3 groepen (laag (< 5cm), midden (5-10cm), hoog (10-15)). 
Ziekenhuis volume zal worden geanalyseerd voor laag (<20), middel (20-40) en hoog volume 
(>40). Afhankelijk van het type vergelijking zal het percentage sfincter-sparende behandeling 
wordt gecorrigeerd voor specifieke DCRA case-mix factoren (gecorrigeerd voor geslacht, 
BMI, leeftijd, Charlson co-morbiditeit score, ASA classificatie, preoperatieve 
tumorcomplicaties, tumorlocatie, uitgebreide resectie i.v.m. tumordoorgroei/metastasen, pT 
stadium, pM stadium). 
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