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Het probleem 

Geen eenduidige definitie van het rectum 

probleem klinisch 

-wie stel je bloot aan neoadjuvante therapie? 

-info over manier van resectie, complicaties en functie post op 

probleem wetenschappelijk 

-welke patiënten zitten met welke tumoren in welke studies 

probleem maatschappelijk 

-normering? 



Wat is het rectum? 

• 15 cm vanaf de ano-rectale overgang? 

– Endoscopisch?  

– MRI? 

• 3e klep van Houston?  

• Lijn os pubis – promontorium? 

• Peritoneale omslagplooi? 

– Bij ouderen? 

– ♀ vs ♂ 
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• Einde van taenia/app  

• Stroomgebied a rectalis superior? 



Wikipedia 



• Delphi consensus meeting 

• Internationaal 

• Multidisciplinair 

• Chirurgie, radiologie, pathologie, oncologie, MDL 

• Chirurgen ruim vertegenwoordigd (60%) 

 

• 11 verschillende definities 



Delphi consensus survey 

• via een survey tool (oa surveymonkey) stel je een grote groep individuelen in 

staat om tot een consensus te komen in een complex probleem door het 

groepsproces adequaat te structureren. 

 

• voorbeelden 

• hemorroiden ESCP guideline 

• momenteel “ wait and see” of “watch and wait” voor cCR voor 

rectumcarcinoom    



Delphi consensus survey 

• survey’s herhaald in 3 ronden tot er een consensus was van meer dan 70% van 

alle participanten 





Ronde 1 

• 132 experts 

• grootste gedeelte colorectaal chirurgen 60% 

• alle 6 continenten vertegenwoordigd (grootste gedeelte UK en Ned) 

• 90% vond het belangrijk om prox gedeelte van rectum te definiëren 

• neoadjuvante therapie 

• counseling patiënten omtrent post op functie and oncologische prognose 

• om adequate aantallen voor chirurgie te verzekeren (volume norm) 





Ronde 2 

• 85 experts van ronde 1 namen ook deel aan ronde 2 

• grootste gedeelte nog steeds colorectale chirurgen 

 

• consensus 81% sigmoid take off als grens 

• 87% was daar tevreden mee 





“The Sigmoid Take-off” 

• Radiological landmark that identifies the junction of the sigmoid mesocolon with 

the mesorectum 



Sigmoid Take-off in chirurgische anatomie 

• Daar waar het (meso)colon mobiel wordt vanaf de wervelkolom/sacrum 

 

• Overgang van mesocolon sigmoid naar mesorectum = verdwijnen van taenia en 

appendices epiploïca 



Onderscheid in  

• sigmoid tumoren (alles boven de take off) 

• rectosigmoid tumoren (rond de take off) 

• hoog rectum tumoren (onder de take off) 



Delphi: Bruikbare consensus 

• definitie kan makkelijk in elk 

MDO gebruikt worden 

• kan leiden tot betere pre 

operatieve counseling 

• kan leiden tot betere inclusie in 

studies 



Conclusie 

• Er is nu via een internationale Delphi studie onder experts in het veld een 

consensus verkregen rondom de definitie van het rectum 

 

• Goed bruikbaar in de normale praktijk 

 

• Goed bruikbaar in studieverband 

 

• Voorstel dat deze consensus door een ieder gebruikt wordt 
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