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Belangrijkste wijzigingen 2019
De eerste versie van de nieuwe richtlijn coloreactaal carcinoom is in november 2019 gepubliceerd. In deze versie
is de meerderheid van de modules nog niet uitgewerkt. Deze modules bevatten alleen nog de oude
aanbevelingen indien de werkgroep deze nog als actueel beschouwde. In de nieuwe, geactualiseerde modules is
in vergelijking met eerdere versies van de richtlijn veel aandacht voor individualisering van de diagnostiek en
behandeling van het colorectaal carcinoom en het beperken van de vroege en late gevolgen van de
behandeling. De huidige werkgroep blijft de komende jaren actief om de resterende modules uit te werken.
Lees meer over de belangrijkste wijzigingen in de volgende artikelen:
Tanis PJ & Intven M. Modulaire revisie van de richtlijn colorectaal carcinoom. Ned Tijdschr Oncol
2020;17(3):100-2.https://www.ntvo.nl/journal-article/modulaire-revisie-richtlijn-colorectaal-carcinoom/
Kammeijer V. Modulaire revisie richtlijn colorectaal carcinoom. Ned Tijdschr voor Heelkunde
2020;29(2):29-30.

Af kortingen in de moduletitels
CC: Coloncarcinoom
RC: Rectumcarcinoom
mCRC: Metastasen Colorectaal Carcinoom
Waar gaat deze richtlijn over?
De richtlijn colorectaal carcinoom richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor
patiënten met een colorectaal carcinoom. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Diagnostiek
Pathologie
Behandeling
Nacontrole en nazorg
De organisatie van zorg
TNM classificatie
Bekijk hier een presentatie over de nieuwe richtlijn CRC met focus op het coloncarcinoom.
Voor wie is deze richtlijn bedoeld?
Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten
met colorectaal carcinoom in de tweede en derde lijn.
Voor patiënten
De richtlijn ‘colorectaal carcinoom’ gaat over diagnostiek, behandeling en nazorg bij mensen met (verdenking
op) darmkanker. De richtlijn bespreekt darmkanker (coloncarcinoom) en endeldarmkanker (rectumcarcinoom),
inclusief eventuele uitzaaiingen naar de lever, de longen en het buikvlies die veroorzaakt zijn door darmkanker. In
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deze richtlijn is een woordenlijst opgenomen waarin een aantal medische termen en afkortingen worden
uitgelegd (zie ‘Algemene inleiding’). Er kunnen in het behandeltraject behandelingen gegeven worden met
(ernstige) bijwerkingen. Het is belangrijk dat u samen met uw arts de voor- en nadelen van de behandelingen
afweegt en dat u samen met uw arts beslist.
Meer informatie over darmkanker is te vinden op Thuisarts:
https://www.thuisarts.nl/darmkanker
Meer informatie over het patiëntenplatform van de werkgroep Darmkanker (onderdeel van de Nederlandse
Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) is te vinden op:
https://www.wgdarmkanker.nl/
Meer informatie over samen beslissen is de vinden via de Patiëntenfederatie Nederland:
https://www.patientenfederatie.nl/themas/samen-beslissen/
Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?
Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. De richtlijn is opgesteld
door een gemandateerde multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging
voor Heelkunde, de Nederlandse Internisten Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, de
Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen, de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en
Oncologie, de Nederlandse Vereniging voor Pathologie, de Nederlandse Vereniging voor Radiologie, de
Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Er werd
aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door inbreng van de werkgroep Darmkanker (Stomavereniging,
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) in de commentaarfase.
Status van de richtlijn
De richtlijnwerkgroep is op initiatief van de Nederlandse Vereeniging voor Heelkunde (NVvH) in 2017 gestart met
de continue modulaire herziening van de richtlijn uit 2014. De richtlijn uit 2014 werd onderverdeeld in modules,
zodat een modulaire herziening tot stand kon komen. De richtlijnupdates worden opgesteld door een
multidisciplinaire richtlijnwerkgroep van medisch specialisten en verpleegkundigen (zie de ‘Algemene inleiding’
voor een complete lijst van deelnemende partijen). Reeds bestaande richtlijnmodules kunnen in de toekomst
worden geüpdate of ingetrokken. Ook kunnen nieuwe modules aan de richtlijn worden toegevoegd wanneer er
relevante nieuwe ontwikkelingen hebben plaatsgevonden of wanneer dit anderzijds belangrijk werd geacht.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Diagnostiek bij colorectaal carcinoom (CRC)
Deze module is onderverdeeld in de volgende submodules:
Coloscopie / biopsie / tatoeage
CT colografie
Locoregionale stadiëring CC
Locoregionale stadiëring RC
Detectie synchrone metastasen
Aanvullende beeldvorming afstandsmetastasen

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.

P DF aangemaakt op 09-10-2020

7/296

C olorectaal carcinoom (C RC )

Coloscopie / biopsie / tatoeage bij (CRC)
Uit gangsvraag
Op welke manier wordt een primair colorectaal carcinoom gediagnosticeerd?

Aanbeveling
De aanbevelingen in deze module zijn overgenomen uit de 2014 richtlijn en in 2019 door de werkgroep
beoordeeld als actueel. De aanbevelingen zijn eventueel tekstueel aangepast, maar inhoudelijk niet veranderd.
Verricht een coloscopie voor het aantonen (met bij voorkeur een histologische bevestiging) van een colorectaal
carcinoom.
Tatoeëer routinematig de tumor of verwijderde poliep met verdenking maligniteit tijdens de coloscopie
middels 2 tot 3 markeringen distaal.

Overwegingen
Bij patiënten met substantiële comorbiditeit dient men de onderzoeksmethode te kiezen die het minst belastend
is. De belasting van een CT-colografie onderzoek is in de klinische setting minder dan van colonoscopie (28; 14;
17; 31). Belangrijk is hierbij dat de darmvoorbereiding beperkt kan worden zonder nadelig effect op de
accuratesse. Als de primaire vraag het uitsluiten van colorectaal carcinoom is en poliepdetectie is minder
relevant, dan bestaat de mogelijkheid om de darmvoorbereiding nog verder te beperken met behoud van
goede resultaten voor de detectie van colorectaal carcinoom (15; 26). De gegevens over colografie betreffen
vrijwel alleen onderzoeken in de 2 e of 3e lijn; de kennis over CT-colografie in de 1e lijn is beperkt (22; 28).
In Nederland zal eerder voor de CT-colografie dan de MR-colografie worden gekozen indien er om bepaalde
redenen geen of geen volledige colonoscopie wordt uitgevoerd. De techniek is eenduidiger, er is veel evidence
beschikbaar, de ervaring is groter en de kosten zijn lager. MR heeft het belangrijke voordeel dat er geen
stralenbelasting plaatsvindt en zou dus bij jonge patiënten en met name ook bij zwangere vrouwen als
alternatief overwogen kunnen worden. Probleem is dat de ervaring hiermee in Nederland zeer beperkt is.
CT-colografie is accurater dan dubbel contrast barium onderzoek voor detectie van colorectaal carcinoom en
poliepen. CT-colografie is daarom de radiologische techniek van keuze.
Indien preoperatief vanwege stenoserende tumor of om andere redenen geen complete visualisatie van het
colon is uitgevoerd dient binnen 3 maanden postoperatief een totale colonoscopie te worden verricht. Indien bij
deze groep preoperatief (na de colonoscopie met stenoserende tumor) een CT-colografie is verricht, wordt
geadviseerd postoperatief na 1 jaar een colonoscopie te verrichten.

Inleiding
Colonoscopie is de referentiestandaard voor de detectie van colorectaal carcinoom door de combinatie van
hoge sensitiviteit met hoge specificiteit (histopathologie). CT-colografie, MR-colografie of X-colon kunnen
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overwogen worden als alternatief voor een volledig darmonderzoek.

Conclusies
Diagnostiek van de primaire tumor
Er zijn aanwijzingen dat voor het identificeren van colorectaal carcinoom colonoscopie een sensitiviteit heeft van
79-100%.
Niveau 3: B De Zwart 2001 (8)
Er zijn aanwijzingen dat voor het identificeren van colorectaal carcinoom CT-colografie (virtuele colonoscopie)
een sensitiviteit heeft van 96% (95%BI: 94-98) en is daarmee vergelijkbaar met colonoscopie (95%; 95%BI: 9097).
Niveau 3: B Pickhardt 2011 (23)
Er zijn aanwijzingen dat voor CT-colografie de proportie gedetecteerde colorectaal carcinoom vergelijkbaar is
met colonoscopie (10,7% versus 11,4%).
Niveau 3: A2 Atkin 2013 (4)
Er zijn aanwijzingen dat voor CT-colografie de proportie gedetecteerde colorectaal carcinoom en grote
poliepen hoger is dan voor dubbel contrast barium onderzoek (7,3% versus 5,6%).
Niveau 3: A2 Halligan 2013 (13)
Er zijn aanwijzingen dat het markeren van de tumor met behulp van submucosale tatoeage tijdens colonoscopie
voorafgaande aan laparoscopische chirurgie leidt tot een adequate visualisatie en lokalisatie van de tumor bij
86-98% van de patiënten.
Niveau 2: B Fu 2001 (10); C Park 2008 (20); Cho 2007 (6); Arteaga-Conzalez 2006 (2); Feingold 2004 (9)
Diagnostiek indien geen volledige colonoscopie
Er zijn aanwijzingen dat voor het identificeren van het colorectaal carcinoom bij patiënten met incomplete
colonoscopie CT-colografie een sensitiviteit heeft van 95-100% en een specificiteit van bijna 100%.
Niveau 2: B Gallo 2003 (11); Park 2012 (21)

Samenvat t ing lit erat uur
Diagnostiek primaire tumor
Colonoscopie versus X-colon
In een meta-analyse varieerde de sensitiviteit van colonoscopie voor het aantonen van colon- of
rectumcarcinoom tussen de 79% en 100% (8). De sensitiviteit van X-colon voor het aantonen van colon- of
rectumcarcinoom varieerde tussen de 62% en 100%. De specificiteit is niet weergegeven (mogelijk sprake van
verification bias). Volgens de auteurs heeft colonoscopie de voorkeur in verband met de hogere sensitiviteit, de
mogelijkheid tot het nemen van een biopt en therapeutische mogelijkheden. Het is echter onduidelijk welke
referentietesten zijn gebruikt in de afzonderlijke studies. Daarnaast hebben de geïncludeerde studies betrekking
op zowel symptomatische patiënten als patiënten die diagnostiek ondergaan in verband met screening. Door
NICE is de studie als matig beoordeeld.
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De specificiteit van de combinatie colonoscopie met histopathologie van de biopten is zeer hoog.

CT-colografie
In 2011 is een nieuwe NICE richtlijn verschenen over de diagnostiek en behandeling van colorectaal carcinoom.
Hierin wordt opgemerkt dat er alleen voor CT-colografie veel en goede kwaliteit literatuur beschikbaar is, maar
weinig of geen voor de andere modaliteiten (bijvoorbeeld colonoscopie). Uit twee reviews blijkt de per poliep
sensitiviteit van CT-colografie vergelijkbaar en beide rapporteren een hogere sensitiviteit voor grotere poliepen
(5; 12). In vergelijking met colonoscopie wordt voor CT-colografie voor poliepen >6 mm een gepoolde
sensitiviteit gerapporteerd van 66% (95%BI: 64-68) en op per patiënt basis 69%-70% (5; 19). De overall
specificiteit was 83% (95%BI: 81-84) (5). Voor poliepen van 10 mm en groter is in een meta-analyse de per
patiënt sensitiviteit 85%-93%.
CT-colografie versus X-colon
In een Britse gerandomiseerde studie in 21 ziekenhuizen was de detectie van colorectaal carcinoom en grote
poliepen ≥10 mm bij symptomatische patiënten met CT-colografie (CTC) significant hoger dan met dubbel
contrast barium onderzoek (7,3% vs. 5,6%; p=0,039) (13). Dit verschil was ook significant voor alleen poliepen
≥10 mm maar niet voor alleen colorectaal carcinoom (de studie was gepowered op colorectaal carcinoom en
poliepen ≥10 mm). Na drie jaar follow-up had CTC een lagere miss rate voor colorectaal carcinoom, maar dit
was niet significant verschillend (7% vs. 10%). Met CT-colografie waren er minder inadequate onderzoeken en
was er meer klinische zekerheid op basis van de uitslag. Een ander verschil was de evaluatie van extracolonische
afwijkingen bij CT-colografie. Een groot deel van de symptomatische patiënten hadden geen colonafwijkingen
die hun klachten verklaarden en CT-colografie kon mogelijk een extracolonische oorzaak aantonen. In deze RCT
hadden 36% van de patiënten een extracolonische afwijking waarvoor een nader onderzoek nodig was, waarbij
de extracolonische afwijking een verklaring was voor een of meer van de symptomen.
In een meta-analyse bleek de sensitiviteit en specificiteit van CT-colografie groter dan voor X-colon voor zowel
poliepen ≥10 mm als poliepen van 6-9 mm (27).
CT-colografie versus colonoscopie
De sensitiviteit van CT- colografie voor colorectaal carcinoom was in een meta-analyse 96% (95%BI: 94-98) en
daarmee vergelijkbaar met colonoscopie (95%; 95%BI: 90-97). Ook in een Britse gerandomiseerde multicenter
studie was de detectie voor colorectaal carcinoom bij symptomatische patiënten vergelijkbaar (10,7% vs. 11,4%)
(4). Er werden meer patiënten bij CT-colografie voor een vervolgonderzoek doorgestuurd dan bij colonoscopie
(30% versus 13%). Ongeveer de helft van de verwijzing bij CT-colografie was voor de verdenking op colorectaal
carcinoom of poliepen ≥10 mm (16%), de overigen voor kleine poliepen (9%) of inadequaat onderzoek/klinische
onzekerheid (5%). Bij colonoscopie was de belangrijkste reden een incompleet onderzoek (11%). Na minimaal 3
jaar follow-up had CT-colografie één van 29 colorectaal carcinomen gemist (3%) en colonoscopie geen van de
55 tumoren. Dit is vergelijkbaar (4%) met een Nederlandse studie waarbij de CT-colografie resultaten uit de
dagelijkse praktijk met de kankerregistratie werden vergeleken (25).
Bij CT-colografie werd bij 10% van de patiënten een vervolgonderzoek uitgevoerd voor een extracolonische
afwijking, waarbij bij 9 van deze 48 patiënten een niet bekende extracolonische maligniteit werd vastgesteld.
Andere extracolonische afwijkingen waren onder meer abdominaal aneurysma. 35% van de patiënten waarbij
voor een extracolonische afwijking een vervolgonderzoek werd uitgevoerd, had een extracolonische bevinding
die tenminste een van de presenterende symptomen kon verklaren.
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MR colografie
In een meta-analyse over de periode 1997-2009 bleken de data vooral adenomen te betreffen. Maar in vijf
studies waren in totaal 32 colorectaal carcinomen die allen met MR-colografie werden gedetecteerd (sensitiviteit
100%) [Zijta 2010].
De systematische reviews over CT-colografie en MR-colografie bevatten ook studies bij screening en
surveillance populaties (34). Het ziektespectrum in de reviews was daarom maar deels overeenkomstig met het
spectrum van de populatie van deze richtlijn. Daarnaast zijn er nogal wat artikelen waarbij de initiële ervaring
werd gerapporteerd met dientengevolge nogal wat leercurve effecten.
Tumor lokalisatie
Voor de chirurgische behandeling van een colorectaal carcinoom is de lokalisatie van de tumor van groot belang,
met name bij laparoscopische chirurgie. Bij open chirurgie is lokalisatie belangrijk bij villeuze adenomen die niet
bij palpatie vastgesteld kunnen worden, bij kleine retroperitoneale tumoren of indien reeds endoscopische
resectie is verricht van een maligne poliep. Niet correcte lokalisatie bij colonoscopie wordt in de literatuur
gerapporteerd tussen de 11% en 21% (6; 24; 30).
Er zijn verschillende lokalisatietechnieken (32). De tumor kan tijdens de colonoscopie worden gemarkeerd met
clips of tatoeage of een colonoscopie tijdens de operatie met markering op de serosa door middel van een
hechting of clip. Nadelen van coloscopische clips zijn kans op dislocatie, moeilijke visualisatie en noodzaak voor
doorlichting. Peroperatieve colonoscopie vereist een MDL arts of endoscopische expertise van de chirurg, en
kan door luchtinsufflatie de resectie hinderen (7).
De techniek van voorkeur is daarom coloscopische tatoeage. Routinematige tatoeage lijkt geïndiceerd, maar
zou eventueel achterwege gelaten kunnen worden bij rechtzijdige lokalisatie bevestigd bij CT of een grote T3-4
tumor. Oost-Indische inkt is eerste keus, aangezien methyleen blauw, indigokarmijn en indocyanine groen binnen
enkele dagen verdwijnen. De inkt wordt bij voorkeur op 3 tot 4 plaatsen distaal (anale zijde) van de tumor
aangebracht in een submucosale kwaddel van 1 ml fysiologisch zout rondom in de darmwand (7; 32).
In zeven geïdentificeerde studies waren in totaal 321 patiënten geïncludeerd, variërend tussen 10 en 96 per
studie (2; 3; 6; 9; 10; 16; 20). De visualisatie varieerde in deze studies tussen de 86% en 100%, gezamenlijk
306/321 patiënten (95%). Intra-abdominale lekkage werd gerapporteerd tussen de 0% en 14%, meestal zonder
nadelige gevolgen. Complicaties traden zelden op en betroffen onder andere peritonitis, abcesvorming en
pseudotumor.
Diagnostiek indien geen volledige colonoscopie
Indien een volledige colonoscopie niet mogelijk is (5-20% van de gevallen) dient aanvullend onderzoek te
worden verricht indien de oorzaak van de symptomen niet is vastgesteld of om bij een vastgesteld colorectaal
carcinoom een proximale synchrone tumor uit te sluiten. Bij incomplete colonoscopie waarbij al de diagnose
CRC is gesteld, kan men kiezen voor een colonoscopie postoperatief, dan wel voor preoperatief CT-colografie.
Bepaling van de exacte tumorlokalisatie kan een reden zijn voor preoperatief aanvullend diagnostiek, met name
bij villeuze tumoren en bij laparoscopische chirurgie.
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CT-colografie (virtuele colonoscopie)
In meerdere studies zijn de diagnostische kenmerken van CT-colografie bij patiënten met een incomplete
colonoscopie gerapporteerd (11; 18; 21; 33). Er waren nogal wat beperkingen zoals veelal kleine aantallen
patiënten en in sommige studies methodologische beperkingen (X-colon in referentiestandaard, onduidelijkheid
over blinderingen van onderzoeksgegevens), maar alle studies lieten goede sensitiviteit en specificiteit zien van
CT-colografie voor colorectaal carcinoom. Sensitiviteit van CT-colografie voor colorectaal carcinoom was in
deze studies tussen 95% en 100% en de specificiteit tussen 96% en 100% (23).
MR colografie
In de studie van Ajaj zijn de uitkomsten van MR colografie vergeleken met de voorafgaande incomplete
colonoscopie (1). De MR leidde tot het identificeren van twee extra laesies verdacht voor carcinoom en vijf extra
poliepen. Het is echter twijfelachtig of de bevindingen van toepassing zijn op de populatie in de klinische praktijk:
patiënten met verdenking op colorectaal carcinoom.
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CT -colografie bij colorectaal carcinoom (CRC)
Uit gangsvraag
Wat is de plaats van CT-colografie bij de detectie van colorectale neoplasma’s bij symptomatische patiënten?

Aanbeveling
Gebruik CT-colografie bij patiënten met symptomen verdacht voor colorectaal carcinoom en met
contraindicaties voor coloscopie.
Verricht bij een incomplete pre-operatieve coloscopie bij voorkeur postoperatief een complementerende
coloscopie. Een pre-operatieve CT-colografie is dan niet geïndiceerd.

Overwegingen
CT-colografie is een accurate techniek voor het vaststellen van een colorectaal carcinoom en grote poliepen bij
patiënten met symptomen verdacht voor colorectaal carcinoom, indien de leercurve is doorlopen (Liedenbaum,
2011 en Atkin, 2013). Het onderzoek kan met beperkte darmvoorbereiding worden uitgevoerd wat de belasting
beperkt (Liedenbaum, 2010 en von Wagner, 2012).
Hoewel CT-colografie een accurate techniek is voor colorectaal carcinoom en grote poliepen en minder
patiëntbelasting dan coloscopie, is het niet de techniek van voorkeur bij alle symptomatische patiënten omdat er
geen biopten en poliepectomieën mogelijk zijn en er beperkingen zijn bij kleinere poliepen (Stoker, 2013). Dat
laatste zal minder van belang zijn bij oudere patiënten, terwijl juist bij deze patiënten en bij kwetsbare patiënten
de lagere belasting van CT-colografie een voordeel is. Dit maakt dat CT-colografie soms een goed alternatief
kan zijn bij oudere en kwetsbare patiënten (Keeling, 2010). Echter, indien CT-colografie wordt overwogen
omdat patiënt te kwetsbaar lijkt voor colonoscopie, is het belangrijk voorafgaand aan diagnostiek te overwegen
wat de eventuele consequenties van de uitkomst van diagnostiek zullen zijn en of dit opweegt tegenover de
belasting.
Hoewel vaak geadviseerd wordt om bij incomplete coloscopie al preoperatief een CT-colografie te doen, lijkt dit
op basis van een zeer kleine kans op beleidswijziging in de praktijk niet standaard noodzakelijk. Derhalve is
geadviseerd om in voorkomende gevallen de coloscopie postoperatief te herhalen.
Samenvatting van nationale data en populatiestudies
Er zijn geen Nederlandse studies specifiek naar symptomatische oudere of kwetsbare patiënten of bij
incomplete coloscopie. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de internationale gegevens niet op de
Nederlandse situatie van toepassing zouden kunnen zijn.
Wel is er een retrospectieve Nederlandse studie met 1360 symptomatische patiënten waarbij bij follow-up
(kankerregistratie) de miss rate van CT-colografie 5,7% was (Simons, 2013).

Inleiding
Coloscopie is de techniek van voorkeur voor de detectie van colorectaal carcinoom (CRC) bij symptomatische
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patiënten vanwege de hoge accuratesse en mogelijkheid tot biopten en poliepectomie. Duidelijkheid is gewenst
over de rol van CT-colografie als alternatieve techniek voor de detectie van colorectaal carcinoom bij specifieke
groepen patiënten met klachten verdacht voor colorectaal carcinoom. Hierbij gaat het om patiënten met
(relatieve) contraindicaties voor coloscopie en om patiënten met een incomplete coloscopie.

Samenvat t ing lit erat uur
Samenvatting van internationale richtlijnen en consensusdocumenten
In de 2011 NICE richtlijn over de diagnostiek en behandeling van colorectaal carcinoom (met partiële updates tot
juli 2018) wordt aangegeven dat CT-colografie overwogen moet worden als alternatief voor coloscopie en
sigmoïdoscopie. Bij verdenking op een colorectaal carcinoom bij CT-colografie moet – als er geen
contraindicaties zijn – coloscopie met biopsie worden aangeboden voor bevestiging van de bevinding. Bij
incomplete coloscopie moet de coloscopie herhaald worden of een CT-colografie worden verricht.
In de SIGN richtlijn (2011, revisie 2016) wordt geconcludeerd dat CT-colografie een sensitief en veilig alternatief
is voor coloscopie voor de diagnose colorectaal carcinoom en dat de patiëntbelasting lager is dan voor
coloscopie. In kwetsbare ouderen dient een CT colografie met de minste belasting (beperkte
darmvoorbereiding) te worden gebruikt.
De European Society of Gastrointestinal Endoscopy en de European Society of Gastrointestinal and Abdominal
Radiology concluderen dat bij symptomatische patiënten met contraindicaties voor coloscopie of waarbij een
coloscopie niet kan worden uitgevoerd, CT-colografie een acceptabele en vergelijkbaar accurate test is (Spada,
2014).
Bij incomplete coloscopie kan deze herhaald worden als de darmvoorbereiding inadequaat was. Bij moeilijke
anatomie of obstructie als oorzaak van incomplete coloscopie kan CT-colografie worden toegepast.
Samenvatting van systematische reviews en meta-analyses
Meta analyse van diagnostische accuratesse studies laat zien dat CT-colografie net zo accuraat is als coloscopie
voor de detectie van colorectaal carcinoom (Pickhardt, 2011). In een systematische review was er (in vergelijking
met coloscopie) bij CT-colografie binnen 3 tot 5 jaar geen toename in post CT-colografie colorectaal carcinoom
(Obaro, 2018).
Meta-analyses over poliepen laten zien dat voor grote poliepen(≥ 10mm) de accuratesse op patiënt-basis hoog
is, voor poliepen 6 tot 9mm ligt dit lager (Halligan 2005; Chaparro, 2009).

Zoeken en select eren
Uitkomstmaten
Sensitiviteit, specificiteit, negatief voorspellende waarde, positief voorspellende waarde voor detectie CRC en
voor poliepen (≥ 10mm, 6 tot 9mm), patiënt belasting, verandering chirurgisch beleid.
PICO
P: Symptomatische patiënten met verdenking op colorectale neoplasma’s
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I: CT-colografie
C: coloscopie
O: Sensitiviteit, specificiteit, negatief voorspellende waarde, positief voorspellende waarde voor detectie CRC
en voor poliepen (≥ 10mm, 6 tot 9mm), patiënt belasting, verandering chirurgisch beleid.
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Locoregionale stadiëring coloncarcinoom bij colorectaal carcinoom (CRC)
Deze module is in ontwikkeling.
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Locoregionale stadiëring rectumcarcinoom bij colorectaal carcinoom (CRC)
Uit gangsvraag
Wat is de beeldvormende modaliteit van voorkeur voor locoregionale stadiëring van een rectumcarcinoom, en
volgens welke criteria dient dit te worden beoordeeld en gerapporteerd?
Deelvragen
1. Is er naast MRI als standaard modaliteit nog plaats voor endo-echografie voor cT-stadiëring, en bij welke
patiënten?
2. Welke criteria worden gehanteerd voor de N stadiering op MRI?
3. Heeft MRI met diffusion wheighted imaging (DWI) een rol bij de primaire stadiëring?
4. Hoe wordt het rectum gedefinieerd op basis van MRI, en op basis van welke criteria wordt een tumor
geclassificeerd als rectumcarcinoom?

Aanbeveling
Gebruik voor primaire locoregionale stadiering van alle tumoren in het rectum MRI met DWI.
Overweeg een endorectale echografie (ERUS) als toevoeging aan MRI voor differentiatie tussen cT1 en cT2
stadium bij beschikbare expertise.
Noem een mesorectale fascie vrij als op MRI de afstand tussen tumor en mesorectale fascie > 1 mm is.
Definieer het rectum op basis van de ‘sigmoid take-off’ en benoem tumoren waarvan de onderrand distaal van
dit niveau is gelegen als rectumcarcinoom.
Hanteer bij zichtbare lymfklieren in het mesorectum op MRI de volgende criteria om deze als verdacht voor
metastase te classificeren:
Een lymfklier met een korte as diameter van 5 tot 9 mm, gecombineerd met minstens 2 van de volgende
maligne morfologische kenmerken:
een irregulaire begrenzing;
heterogene textuur;
ronde vorm.
Een lymfklier met korte as diameter < 5 mm, gecombineerd met alle drie maligne morfologische kenmerken.
Een lymfklier met een korte as diameter van ≥ 9 mm.
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Hanteer de volgende criteria voor het vaststellen van het N-stadium op basis van MRI:
N0 Afwezigheid van lymfklieren in het mesorectum en extramesorectaal of klieren < 5 mm zonder maligne
morfologische kenmerken.
N1 De aanwezigheid van maximaal 3 voor metastase verdachte lymfklieren op basis van genoemde criteria.
N2 De aanwezigheid van minstens 4 voor metastase verdachte lymfklieren op basis van genoemde criteria.
Nx Alle overige gevallen (bijvoorbeeld indien geen beeldvorming is verricht).
NB Bij twijfel tussen N0 en N1 stadium moet het laagste stadium (N0) toegekend worden.

Overwegingen
Men moet zich realiseren dat de resultaten van ERUS studies enigszins beïnvloed zijn door het feit dat er een
selectie bias kan zijn opgetreden waarbij voornamelijk hoge en stenoserende, voor ERUS moeilijk toegankelijke
tumoren, niet zijn bestudeerd.
Veel geïncludeerde ERUS-studies zijn verricht in expertcentra. Uit de studie van Marusch blijkt dat de ERUSresultaten afhankelijk zijn van de expertise van het centrum (Marusch, 2002), waarbij betere resultaten worden
verkregen in expertcentra ten opzichte van non-expert centra.
Tot op heden is er geen betrouwbare methode om de lymfklierstatus preoperatief te bepalen. Bij primaire
stagering is de grootte van de klieren op beeldvorming minder voorspellend. Er bestaat geen betrouwbare cut
off diameter voor maligniteit. Wel is bekend dat wanneer een klier ≥ 9 mm in korte as diameter is, de kans op
tumorinvasie 93% bedraagt (Wang, 2005). Voor kleinere klieren is dit lastiger, een lymfklier die op de MRI tussen
2 en 5 mm groot is, heeft in 50% een tumormetastase in de klier. Andere morfologische criteria zoals irregulaire
begrenzing, heterogene textuur en ronde vorm van de klier zijn meer voorspellend voor maligniteit, ongeacht de
kliergrootte (Kim, 2004).
Het is echter zo dat deze morfologische criteria niet altijd goed te beoordelen zijn op MRI, vooral bij kleinere
klieren (≤ 5 mm diameter). De combinatie van grootte en maligne morfologische criteria geeft een hogere
voorspellende waarde.
Het onderscheid tussen N1 en N2 is niet accuraat te maken met MRI, gezien de lage accuratesse voor het
detecteren van kleine metastatische klieren.
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het de patiëntenzorg ten goede komt als naast de radioloog ook de chirurg
en de radiotherapeut de MRI beelden kan interpreteren. Het ideale forum hiervoor zijn de multidisciplinaire
besprekingen.
Voor eenduidigheid in interpretatie van de richtlijn, dagelijkse praktijkvoering, kwaliteitsregistratie en
wetenschappelijk onderzoek is het van belang een gestandaardiseerde definitie te hebben van het rectum.
Vervolgens kan op basis van deze definitie worden bepaald wat beschouwd wordt al een rectumcarcinoom. In
het verleden werd vaak de afstand van de onderrand tot de anus gehanteerd op basis van endoscopie (tot 15
cm), maar dit is onbetrouwbaar en respecteert ook niet de anatomische variatie tussen patiënten. In analogie
aan de klinische TNM stadiëring was er binnen de groep van experts consensus dat beeldvorming ook voor de
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definitie van het rectum de modaliteit van voorkeur is.
Uiteindelijk werd consensus verkregen over de zogenaamde ‘sigmoid take-off’ op MRI of CT om het
onderscheid tussen colon en rectum te maken. Binnen deze consensus meeting werd geen uitspraak gedaan
hoe dit vertaald moet worden naar de definitie van een rectumcarcinoom. De werkgroep heeft een
rectumcarcinoom gedefinieerd als een tumor waarvan de onderrand distaal van het niveau van de ‘sigmoid
take-off’ ligt.

Inleiding
MRI is de modaliteit van keuze bij primaire stadiëring van rectumtumoren. Endo-echografie kan helpen bij
stadiering van oppervlakkige tumoren, maar wordt niet standaard in Nederland toegepast. Van belang is een
gestandaardiseerde beoordeling van MRI rectum met gestructureerde verslaglegging, wat bijdraagt aan
kwaliteit van zorg, registratie, en wetenschappelijk onderzoek.

Samenvat t ing lit erat uur
Samenvatting van internationale richtlijnen en consensusdocumenten
In de ESGAR internationale richtlijn is consensus verkregen over de items die in een rapport behoren te staan, en
deze zijn in de bijlage MRI Proforma toegevoegd (Beets-Tan, 2018).
Voor wat betreft definitie van het rectum is er een recente Internationale, Expert-Based Delphi Consensus
geweest (D’Souza, 2019).
Op CT of MRI wordt het rectum gedefinieerd vanaf de anorectale overgang tot aan de sigmoid take-off. Deze
kan worden geïdentificeerd op axiale en sagittale opnamen. Axiaal is de ventrale projectie van het sigmoid, daar
waar het bovenste mesorectum vasthangt aan het sacrum bij de rectosacrale, prefasciale fascia, de transities
naar het mesocolon. Sagittaal kan deze projectie worden geidentificeerd als de horizontale knik in de darmlis. Er
werd uiteindelijk consensus verkregen voor het gebruik van deze op beeldvorming gebaseerde definitie van het
rectum.
Samenvatting van systematische reviews en meta-analyses
MRI en ERUS gaven in een meta-analyse van Li (2016) gelijke overall pooled sensitivity en specificity. Echter bij
het gebruik van hoge resolutie MRI-techniek en 3.0 T MRI was er een significante verschil met ERUS (P=0,01 and
0,04, respectively) ten voordele van MRI (Li, 2016).

Zoeken en select eren
PICO(s)
PICO 1
P: patiënten met een cT1-2 rectumcarcinoom op MRI;
I: endo-echografie;
C: alleen MRI;
O: accuratesse ten opzichte van de gouden standaard (pT stadium), verandering in beleid (lokale excisie of
radicale chirurgie).
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Detectie synchrone metastasen bij colorectaal carcinoom (CRC)
Uit gangsvraag
Wat is de plaats van CT-abdomen, CT-thorax, X-thorax, echografie lever, en MRI lever ten tijde van diagnostiek
van de primaire tumor om synchrone metastasen te detecteren?
Deelvragen:
1. Welke modaliteit heeft de voorkeur voor detectie van longmetastasen ten tijde van de diagnose van een
primair colorectaal carcinoom?
2. Wat te doen bij twijfel over de aard van een leverlaesie op de CT ?

Aanbeveling
Kies voor stadiëring van een gediagnosticeerd primair colorectaal carcinoom een CT-thorax en CT-abdomen
met intraveneus contrast.
Beschouw kleine intrapulmonale longnoduli (IPN) vanwege de hoge incidentie als benigne, en boek deze pas uit
als longmetastasen bij groei of het ontstaan van nieuwe longleasies. Herhaal CT-thorax na 3 tot 6 maanden.
Zorg ervoor dat IPN geen vertraging geven in de work-up.
Maak bij twijfel over de aard van een leverlaesie op CT een target echo of MRI lever.

Overwegingen
Ondanks de hoogste sensitiviteit van MRI voor detectie van levermetastasen wordt dit niet aanbevolen als
primair diagnosticum voor stadiëring van een colorectaal carcinoom, omdat bij CT het hele abdomen in kaart
wordt gebracht, de sensitiviteit van MRI gevoeliger is voor kwaliteitsverschillen, en de craniale delen van de lever
moeilijker met MRI gevisualiseerd kunnen worden.
X-thorax versus CT-thorax bij long metastasen
Ondanks het ontbreken van goede vergelijkende studies is de sensitiviteit voor detectie van longmetastasen van
CT-thorax vergeleken een X-thorax vele malen hoger (> 75 % versus 33%) (Kim, 2014). Het probleem is dat de
CT-thorax in 4% tot 42% van de patiënten kleine intra pulmonale nodulen (IPN) toont, die verder niet goed te
karakteriseren zijn (Parnaby, 2012). De definitie van IPN wisselt in de literatuur, maar meestal wordt een
doorsnede van < 1 cm aangehouden. De meeste long noduli op een CT-thorax zullen benigne zijn. Het is
daarom belangrijk om kleine IPN op de CT-thorax niet te snel uit te boeken als longmetastasen. In een studie
van Kim (2014) werd bij initiële stadiering een CT-thorax verricht bij 319 patiënten met colorectaal carcinoom
zonder levermetastasen. Van deze groep hadden 139 (42,6%) patiënten een IPN waarvan uiteindelijk bij 20 (14
% van de 139) patiënten dit een longmetastase bleek te zijn. Dus een IPN mag geen vertraging geven in de
work-up (Brent, 2007; Nordholm-Carstensen, 2013).
Samenvattend: Patiënten met levermetastasen, T3 of T4 stadium coloncarcinoom, kliermetastasen, of een
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rectum carcinoom (Kim, 2014), hebben een verhoogde kans dat gedetecteerde IPN met CT-thorax toch
metastasen zijn. Daarbij zijn meer dan 4 IPN ook meer verdacht (Quyn, 2012). IPN worden meestal pas bij groei
of ontstaan van nieuwe longleasies in de literatuur uitgeboekt als zijnde longmetastasen. Verkalkte longnoduli
zijn benigne. Een nadeel is dat er soms een lange follow-up nodig is. Een PET-CT heeft gezien hoge fout
negatieven in de literatuur weinig meerwaarde voor differentiatie van deze kleine IPN. Ook biopsie is vanwege
kleine afmeting IPN niet wenselijk. Primaire tumor eigenschap zoals ontbreken van het mismatch repair status
heeft ook geen relatie met detectie van IPN en longmetastasen (Nordholm-Carstensen, 2016).
Echo of MRI lever als aanvulling op CT-abdomen
Indien target echo van de lever inconclusief, is kan een MRI lever met extracellulair gadolinium contrast worden
gemaakt. Indien radiologen voorkeur hebben om meteen MRI lever met lever specifieke contrast middelen
(Primovist) te maken is dat ook prima. Sommige artikelen waarschuwen dat hemangiomen soms lastiger
gekarakteriseerd kunnen worden bij primovist door pseudo washout en minder arteriele aankleuring (Goodwin,
2011 en Thian, 2013). Echter er zijn andere artikelen die zeggen dat je op basis andere MRI kenmerken hier
meestal geen last van hebt (Motosugi, 2011 en Zech; 2014). Scan daarom met het contrastmiddel van eigen
keuze.

Inleiding
In Nederland wordt voor het aantonen of uitsluiten van metastasen op afstand bij de diagnose van een primair
colorectaal carcinoom meestal een X-thorax en een spiraal CT van het abdomen gemaakt. Eventueel wordt
aanvullend een MRI van de lever of een target echo gemaakt. Per centrum wisselt echter de inzet van een Xthorax of een CT-thorax als eerste onderzoek van keuze.

Samenvat t ing lit erat uur
Samenvatting van internationale richtlijnen en consensusdocumenten
De NICE richtlijn beveelt aan om ter stadiering van alle patiënten met een colorectaal carcinoom een CT-thorax,
abdomen en bekken met contrast te verrichten.
De SIGN richtlijn beveelt ter stadiering voor patiënten met een colorectaal carcinoom aan om een CTthorax/abdomen met contrast te maken. Tenzij toediening van intraveneus jodiumhoudend contrast gecontraindiceerd is.
Samenvatting van systematische reviews en meta-analyses
X-thorax versus CT-thorax bij long metastasen
De rol van de CT-thorax blijft in de literatuur omstreden vanwege de lage kans op synchrone longmetastasen bij
een colorectaal carcinoom. Over het algemeen hebben patiënten pas longmetastasen nadat ze eerst
levermetastasen hebben gekregen. De totale kans op synchrone longmetastasen varieert in de literatuur van 1
tot 6 %. Echter, de kans op longmetastasen is 10 tot 16% bij patiënten met een rectumcarcinoom (zelfs bij
afwezigheid van levermetastasen) (Nordholm-Carstensen, 2013; Parnaby, 2012).
Aanvullende beeldvorming bij twijfel aard lever leasie op de CT?
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Een MRI lever toont bij meta-analyses en reviews de hoogste sensitiviteit voor de diagnose van levermetastasen
vergeleken PET,CT en echo (Floriani, 2010; Choi 2018).

Zoeken en select eren
Uitkomstmaten
Percentage longmetastasen, percentage fout positieve bevindingen.
PICO 1
P: patiënten met een primaire diagnose van colorectaal carcinoom;
I: CT-thorax;
C: X-Thorax;
O: Percentage longmetastasen, percentage fout positieve bevindingen.
PICO 2
P: patiënten met primaire diagnose CRC en op CT een onduidelijke afwijking in de lever;
I: MRI lever;
C: target echo lever;
O: percentage levermetastasen, percentage fout positieve bevindingen.
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Aanvullende beeldvorming bij aangetoonde metastasen op afstand bij colorectaal
carcinoom (CRC)
Deze module is in ontwikkeling.
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Communicatie en besluitvorming bij colorectaal carcinoom (CRC)
Deze module is onderverdeeld in de volgende submodules:
Informatieverstrekking en besluitvorming
Besluitvorming in oudere en kwetsbare groepen
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Informatieverstrekking en besluitvorming bij colorectaal carcinoom (CRC)
Uit gangsvraag
Waaruit dient de informatievoorziening en communicatie bij patiënten met een colorectaal carcinoom te bestaan
om te komen tot gedeelde besluitvorming?
Deelvragen:
Deelvraag 1 (minimale informatieverstrekking):
Welke informatie dient minimaal verstrekt te worden aan de patiënt in het besluitvormingsproces rond de
behandeling van een colorectaal carcinoom?
Voor deze deelvraag heeft er geen systematische literatuur zoekactie en literatuur selectiefase plaats
gevonden. De deelvraag leent zich in mindere mate om beantwoord te worden op basis van internationale
wetenschappelijke literatuur. De werkgroep beantwoordt deze vraag op basis van andere bronnen.

Deelvraag 2 (voorwaarden voor gedeelde besluitvorming):
Wat zijn de voorwaarden om te komen tot gedeelde besluitvorming?
Voor deze deelvraag heeft er geen systematische literatuur zoekactie en literatuur selectiefase plaats
gevonden. De deelvraag leent zich in mindere mate om beantwoord te worden op basis van internationale
wetenschappelijke literatuur. De werkgroep beantwoordt deze vraag op basis van andere bronnen.

Deelvraag 3 (keuzehulpmiddelen):
Is er meerwaarde van het gebruik van keuzehulpmiddelen in de gedeelde besluitvorming (bij patiënten met een
colorectaalcarcinoom)?

Aanbeveling
Informeer elke patiënt met een colorectaal carcinoom gedurende het hele zorgtraject eerlijk, volledig en op een
voor de patiënt begrijpelijke wijze over zijn/haar ziekte en over:
de aard en het doel van het diagnostische onderzoek of de behandeling;
alternatieve methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen, inclusief klinische trials en
uitsluitend best supportive care;
de te verwachten voor- en nadelen van verschillende behandelingsmogelijkheden op korte en langere
termijn.

Verduidelijk aan de patiënt gedurende het hele zorgtraject wie op welk moment de hoofdbehandelaar is; bij
voorkeur wordt de patiënt hierover zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd. Maak daarnaast voor de
patiënt duidelijk wie de casemanager is.
Geef de patiënt de tijd om over de behandelbeslissing na te denken.
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Draag zorg voor uniformiteit in de patiënteninformatie en -voorlichting. Zorg ervoor dat informatie van
verschillende zorgverleners op elkaar afgestemd is, bij voorkeur gedoseerd wordt aangereikt, en geen
tegenstrijdigheden bevat.
Verwijs patiënten die behoefte hebben aan aanvullende informatie en ondersteuning in hun besluitvorming naar
erkende websites zoals thuisarts.nl of naar een patiëntenvereniging. Eventueel kan ook gebruik worden
gemaakt van een keuzehulpmiddel.
Streef naar gezamenlijke besluitvorming tussen patiënt en diens behandelend specialist. Er is sprake van
gezamenlijke besluitvorming als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
zowel patiënt als arts zijn betrokken bij het besluitvormingsproces;
zowel patiënt als arts wisselen informatie uit;
zowel patiënt als arts uiten hun preferenties ten aanzien van de betreffende behandelingen;
er wordt een behandelingsbeslissing genomen waarmee zowel patiënt als arts instemmen.

Overwegingen
Informatie verstrekking
Voor het verkrijgen van ‘informed consent’ moet in de eerste plaats de arts de patiënt op een begrijpelijke en zo
volledig mogelijke wijze informeren over de voorgestelde behandeling. Onder behandeling worden alle
medische verrichtingen verstaan die de arts uitvoert, inclusief onderzoek en nazorg. Duidelijk moet zijn wat de
aard en het doel zijn van de behandeling, wat de diagnose en prognose zijn voor de patiënt, welke risico’s aan
de behandeling verbonden zijn en welke alternatieven mogelijk zijn.
Informatieverstrekking aan patiënten moet nauw aansluiten bij de behoeften en problemen van patiënten,
waarbij ook de verwerkingsstrategieën dienen te worden betrokken. De behoefte aan informatie bij patiënten is
groot, zowel voor als na de behandeling en wordt door artsen soms onderschat (Jenkins, 2001). De arts wordt
door patiënten gezien als de meest belangrijke informatiebron.
De hoeveelheid en soort informatie die kankerpatiënten willen hebben varieert en wordt onder andere beïnvloed
door de coping-stijl van de patiënt (informatie zoeken of informatie mijden) en de fase van de ziekte (Kane,
2014). Belangrijk is daarbij om na te gaan of de patiënt de aangeboden informatie ook heeft begrepen (Gilligan,
2017). Het ondersteunen van mondelinge voorlichting met schriftelijke en audiovisuele hulpmiddelen blijkt
effectief bij het onthouden en verwerken van de verstrekte informatie (Austin, 2015). Als positief neveneffect
blijkt het gebruik van audiovisuele middelen de communicatie tussen arts en patiënt te verbeteren.
Het heeft de voorkeur dat er binnen een ziekenhuis duidelijke afspraken zijn gemaakt welke zorgverlener
wanneer verantwoordelijk is voor het informeren van de patiënt en dat voor de patiënt steeds duidelijk is wie de
hoofdbehandelaar is en (indien betrokken) wie de casemanager.
Besluitvorming
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Veel aandacht is er in de literatuur voor wat wordt genoemd ‘gezamenlijke besluitvorming' (‘samen beslissen’, of
‘shared decision making', ‘SDM’). Gezamenlijke besluitvorming is het meest wenselijk bij ernstige ziekten zoals
kanker, in situaties waarin er meer dan één redelijke optie is, waarbij er mogelijk ongewenste effecten bestaan of
waarbij de wijze waarop individuele patiënten mogelijke voor- en nadelen waarderen sterk kan variëren (MüllerEngelman, 2011). Het is belangrijk dat de patiënt voldoende tijd en ruimte ervaart om tot een behandelbesluit te
komen.
Bij elke significante verandering in het ziekteproces dienen de prioriteiten en voorkeuren van patiënt opnieuw
geëvalueerd te worden en meegewogen worden in het behandelplan. De proportionaliteit van de behandeling is
hierbij een belangrijke afweging. Keuzehulpmiddelen kunnen arts en patiënt hierbij ondersteunen. Er is echter
nog onvoldoende evidence om een specifiek keuzehulpmiddel te adviseren of ontraden in de gedeelde
besluitvorming bij colorectaalcarcinoom. Bovendien zijn niet alle in wetenschappelijke literatuur beschreven
keuzehulpmiddelen online beschikbaar. Voor besluitvorming over chemotherapie bij gemetastaseerd
coloncarcinoom heeft de maagdarmleverstichting een online keuzehulpmiddel ontwikkeld
(https://mlds.keuzehulp.nl/). Eventueel kan een patiënt ook via de patiëntenverenigingen meer informatie
krijgen.
Een ander aspect dat van belang is bij het proces van besluitvorming, is het anticiperend handelen en
informeren. Op basis van de diagnose, ziektebeloop, comorbiditeit en prognose dient de arts een inschatting te
maken van de te verwachten symptomatologie. Door hierop te anticiperen, wordt het vertrouwen in de
behandeling vergroot en wordt de kwaliteit van leven verbeterd.
Als het gaat om het bespreekbaar maken van ziekte en de naderende dood, dient er speciale aandacht te zijn
voor patiënten uit sommige, vooral niet-westerse, culturen. De waarden en normen van deze groep over de
autonomie van de patiënt en het recht op volledige informatie verschillen van dat wat in de westerse cultuur
gebruikelijk is. Dit kan gevolgen hebben voor de besluitvorming. In sommige, vooral niet-westerse, culturen kan
het vertellen van de waarheid als bedreigend en onverantwoord worden ervaren, in plaats van als eerlijk en
principieel. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Handreiking Palliatieve zorg aan mensen met een niet
westerse achtergrond en de website van Pharos.

Inleiding
De communicatie tussen arts en patiënt is een integraal onderdeel van de zorg voor een patiënt. Adequate
voorlichting draagt eraan bij dat patiënten een helder beeld vormen van wat de ziekte en behandeling inhouden
en maakt het mogelijk dat de patiënt en arts de voor- en nadelen van verschillende behandelopties tegen elkaar
afwegen om zo samen te komen tot een passend behandelplan. In de module 'Besluitvorming in oudere en
kwetsbare groepen' zal uitgebreider ingegaan worden op de besluitvorming bij ouderen en andere kwetsbare
patiëntengroepen.

Samenvat t ing lit erat uur
Nederlandse Wet- en regelgeving:
Deelvraag 1 (minimale informatieverstrekking)
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De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst stelt dat de hulpverlener de patiënt op duidelijke wijze,
en desgevraagd schriftelijk dient in te lichten over het voorgenomen onderzoek en de voorgestelde behandeling
en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt.
Het gaat daarbij om datgeen wat de patiënt redelijkerwijze dient te weten ten aanzien van:
a. de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling die noodzakelijk wordt geacht en van de uit te
voeren verrichtingen;
b. de te verwachten gevolgen en risico's daarvan voor de gezondheid van de patiënt;
c. andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen;
d. de staat van en de vooruitzichten met betrekking tot diens gezondheid voor wat betreft het terrein van het
onderzoek of de behandeling.
Indien de patiënt te kennen heeft gegeven geen inlichtingen te willen ontvangen, blijft het verstrekken daarvan
achterwege, behoudens voor zover het belang dat de patiënt daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat
daaruit voor hemzelf of anderen kan voortvloeien.

Deelvraag 2 (voorwaarden voor gedeelde besluitvorming)
Er werd geen wet- en regelgeving besproken voor deze deelvraag.
Deelvraag 3 (keuzehulpmiddelen)
Er werd geen wet- en regelgeving besproken voor deze deelvraag.
Samenvatting van internationale richtlijnen en consensusdocumenten
Deelvraag 1 (minimale informatieverstrekking)
Er werden geen internationale richtlijnen en/of consensusdocumenten geselecteerd voor deze deelvraag.

Deelvraag 2 (voorwaarden voor gedeelde besluitvorming)
De American Society of Clinical Oncology Consensus Guideline on Patient-Clinician Communication (Gilligan,
2017) stelt als voorwaarden voor gedeelde besluitvorming dat:
a. het doel van de behandeling voor patiënt duidelijk is, zodat realistische verwachtingen ontstaan van de
mogelijke uitkomsten en in hoeverre deze aansluiten bij de prioriteiten van de patiënt;
b. informatie gegeven moet worden over de potentiele winst en belasting van de verschillende
behandelopties, waarbij steeds geverifieerd moet worden of patiënt één en ander voldoende heeft
begrepen;
c. alle behandelopties aan bod dienen te komen, inclusief de mogelijkheid van klinische trials als ook de optie
van uitsluitend best supportive care.

Deelvraag 3 (keuzehulpmiddelen)
Er werden geen internationale richtlijnen en/of consensusdocumenten geselecteerd voor deze deelvraag.
Samenvatting van systematische reviews en meta-analyses
Deelvraag 1 (minimale informatieverstrekking)
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Er werden geen systematische reviews en/of meta-analyses geselecteerd voor deze deelvraag.

Deelvraag 2 (voorwaarden voor gedeelde besluitvorming)
Kane (2014) stellen in hun kwalitatieve review dat, voordat gedeelde besluitvorming kan plaatsvinden, eerst
erkend moet worden dat er een keuze gemaakt moet worden, daarnaast moet er zowel bij patiënt als arts
bereidheid zijn tot het nemen van een beslissing. Dit vraagt om informatieverstrekking ten aanzien van
gezondheidswinst, risico’s en onzekerheden van elke behandeloptie. Hierna dient de arts de patiënt te
ondersteunen bij, en tijd te geven voor het wegen van de behandelopties, uitgaande van hun prioriteiten en
doelen.
Deelvraag 3 (keuzehulpmiddelen)
Een Cochrane review (Stacy, 2017) laat zien dat door het gebruik van keuzehulpmiddelen, patiënten beter op de
hoogte zijn van hun mogelijkheden, zich beter geïnformeerd voelen en duidelijker voor ogen hebben wat voor
hen de belangrijkste afwegingen zijn in een behandelbeslissing. Zij hebben accuratere verwachtingen van de
winst en risico’s van behandelopties en zijn waarschijnlijk actiever betrokken bij de besluitvorming (zie Summary
of findingstabel).
Een systematisch review over keuzehulpmiddelen bij gedeelde besluitvorming in geval van ernstige ziekte toont
aan dat het gebruik hiervan de kennis en het bewustzijn van de patiënt ten aanzien van behandelopties doet
toenemen (Austin, 2015). Dit betrof hulpmiddelen voor het bespreken van de behandeldoelen, advance care
planning en palliatieve zorg. Geen van deze keuzehulpmiddelen was specifiek ontwikkeld voor patiënten met
colorectaalcarcinoom en daarom is deze studie niet uitgewerkt in een summary of findingstabel.
Currie (2014) beschrijft acht gevalideerde instrumenten bedoeld om de patiëntvoorkeuren ten aanzien van een
bepaald aspect van de behandeling van colorectaalcarcinoom te verhelderen. De review geeft geen beschrijving
of vergelijking van de meerwaarde van deze instrumenten, waarvan de meerderheid niet online beschikbaar is
maar uitsluitend in de betreffende artikelen uit de review terug te vinden. Deze kwalitatieve review is niet
uitgewerkt in een summary of findingstabel.
Engelhardt (2017) beschrijft in hun systematische review 14 instrumenten – bijvoorbeeld een nomogram – ter
ondersteuning van behandelbeslissingen bij gemetastaseerd colorectaalcarcinoom. Zij stellen dat er te weinig
evidence is ten aanzien van het discriminerend vermogen als ook de kalibratie van deze instrumenten om
routinematig gebruik in de klinische praktijk te adviseren.

Zoeken en select eren
PICO’s
PICO 1 (keuzehulpmiddelen)
P: volwassenen patiënten met colorectaal carcinoom die keuzes moeten maken over behandelopties of followup;
I: keuzehulp (dat wil zeggen: interventie specifiek ontworpen om te ondersteunen bij het maken van specifieke en
bewuste keuzes);
C: gebruikelijke zorg, algemene informatie, klinische richtlijn, placebo, geen interventie;
O: eigenschappen van de gemaakte keuze (zoals kennis, accurate risicoperceptie, et cetera) en eigenschappen
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van de besluitvorming (zoals het geïnformeerd zijn over de keuzes en de voor- en nadelen, duidelijk zijn over wat
voor hen de belangrijkste eigenschappen zijn), proceseigenschappen, gedrag, gezondheidswinst,
uitkomstmaten van belang voor de gezondheidszorg in het algemeen (kosteneffectiviteit, tijdswinst).

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Besluitvorming bij ouderen en andere kwetsbare patiëntengroepen bij colorectaal
carcinoom (CRC)
Uit gangsvraag
Wat zijn de minimumeisen voor communicatie en besluitvorming?

Aanbeveling
De aanbevelingen in deze module zijn overgenomen uit de 2014 richtlijn en in 2019 door de werkgroep
beoordeeld als actueel. De aanbevelingen zijn eventueel tekstueel aangepast, maar inhoudelijk niet veranderd.
Bespreek iedere oudere patiënt in een multidisciplinair overleg met aandacht voor het risico van behandeling,
tumorkenmerken, én patiëntkenmerken zoals comorbiditeit, functionele status, psychosociaal en cognitief
functioneren en voedingsstatus.
Communiceer het voorgestelde behandelplan op een zorgvuldige, begrijpelijke wijze met patiënt en naasten,
met eventueel een tweede gesprek enkele dagen later.
Houd rekening met patiënten preferenties, behoud van zelfredzaamheid en kwaliteit van leven bij de afweging
tussen effectiviteit en toxiciteit. Neem de resterende levensverwachting en concurrende doodsoorzaken hierbij
in beschouwing.

Overwegingen
Er zijn geen overwegingen beschreven.

Inleiding
In algemene zin kan worden vastgesteld dat patiënten veel belang hechten aan:
Hoe patiënten geïnformeerd worden over de behandelingsmogelijkheden, over eventuele alternatieven
(eventueel in andere ziekenhuizen), en over de voor- en nadelen van elke behandelingsmogelijkheid
Door wie en wanneer er met patiënten over de voortgang gecommuniceerd wordt, op een voor de
patiënt begrijpelijke manier. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) geeft
hiervoor het wettelijk kader.

Conclusies
Patiënten met een colorectaal carcinoom behoeven geïndividualiseerde aandacht (onder andere op basis van
cultuur) als het gaat om het bespreekbaar maken van ziekte en de eventuele gevolgen, en de daarbij behorende
wijze van besluitvorming.
Niveau 4: D Mening van de werkgroep
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Het is aannemelijk dat bij patiënten met een colorectaal carcinoom gezamenlijke besluitvorming leidt tot betere
gezondheidsuitkomsten en tot een grotere tevredenheid bij de patiënt en naasten.
Niveau 2: B Charles 1999 (6); Gattellari 2001 (8)
Patiënten met een colorectaal carcinoom dienen uitgebreid geïnformeerd te worden over hun ziekte en de
behandelingsmogelijkheden met bijbehorende voor- en nadelen.
Niveau 3: C Blanchard 1988 (3); Cassileth 1980 (5)

Samenvat t ing lit erat uur
De communicatie tussen arts en patiënt is een integraal onderdeel van de zorg voor de patiënt. Adequate
communicatie heeft positieve effecten op de tevredenheid van de patiënt, therapietrouw en kwaliteit van leven.
Drie belangrijke aspecten van de interactie tussen arts en patiënt zijn:
1. informatieverstrekking aan de patiënt (voorlichting)
2. besluitvorming over de behandeling
3. ondersteuning op emotioneel gebied

Inf ormatieverstrekking
Informatieverstrekking aan patiënten moet nauw aansluiten bij de behoeften en problemen van patiënten,
waarbij ook de verwerkingsstrategieën dienen te worden betrokken. De behoefte aan informatie bij patiënten is
groot, zowel voor als na de behandeling en wordt door artsen soms onderschat (12). De arts wordt door
patiënten gezien als de meest belangrijke informatiebron (12; 18).
Adequate voorlichting draagt eraan bij dat patiënten een helder beeld vormen van wat de ziekte en behandeling
inhouden. Daarnaast voorkomt het informeren van patiënten dat zij de ernst van hun ziekte onderschatten en de
mogelijkheid tot genezen overschatten (9). Tevens worden therapietrouw, welbevinden en tevredenheid
bevorderd door een goede informatievoorziening (18). Patiënten die tevreden zijn over de hoeveelheid en
duidelijkheid van de informatie die zij hebben gekregen, rapporteren een hogere kwaliteit van leven dan
patiënten die ontevreden zijn over de verstrekte informatie. Bovendien is tevredenheid met de verstrekte
informatie gerelateerd aan minder angstgevoelens en minder depressies bij patiënten met kanker (10; 17). Ook
informatief contact met een goed gerevalideerde lotgenoot kan de angst doen verminderen, in het bijzonder
rond een grote chirurgische ingreep (1).
De hoeveelheid en soort informatie die patiënten met kanker willen hebben varieert en wordt onder andere
beïnvloed door de coping-stijl van de patiënt (informatie zoeken of informatie mijden) en de fase van de ziekte.
Dit stelt eisen aan de communicatievaardigheden van de zorgverleners. Belangrijk is daarbij om na te gaan of de
patiënt de aangeboden informatie ook heeft begrepen (19).
In de praktijk blijkt dat veel patiënten de geboden informatie vergeten, onder andere door de hoeveelheid
informatie en optredende emoties (13). Het ondersteunen van mondelinge voorlichting met schriftelijke en
audiovisuele hulpmiddelen blijkt effectief bij het onthouden en verwerken van de verstrekte informatie (24). Als
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positief neveneffect blijkt het gebruik van audiovisuele middelen de communicatie tussen arts en patiënt te
verbeteren.
Ten aanzien van de aanvulling op de mondelinge patiëntenvoorlichting benadrukt de werkgroep dat
foldermateriaal, waarin onder andere verwezen wordt naar de patiëntenorganisaties, bijdragend is.
Om de informatieverstrekking zo optimaal mogelijk te laten verlopen is een planmatige werkwijze, vastgelegd in
een protocol, aan te bevelen (15).
Besluitvorming
Tijdens het ziektebeloop dienen er voortdurend beslissingen te worden genomen over de toe te passen
behandelingen. Dit vraagt van de behandelend arts en andere betrokken zorgverleners goede communicatieve
vaardigheden.
Veel aandacht is er in de literatuur voor wat wordt genoemd ‘gezamenlijke besluitvorming' (‘shared decision
making', SDM). Gezamenlijke besluitvorming is het meest wenselijk bij ernstige ziekten zoals kanker, in situaties
waarin er meer dan één redelijke optie is, waarbij er mogelijk ongewenste effecten bestaan of waarbij de wijze
waarop individuele patiënten mogelijke voor- en nadelen waarderen sterk kan variëren (16; 26).
Er is sprake van gezamenlijke besluitvorming als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
Zowel patiënt als arts zijn betrokken bij het besluitvormingsproces.
Zowel patiënt als arts wisselen informatie uit.
Zowel patiënt als arts uiten hun preferenties ten aanzien van de betreffende behandelingen.
Er wordt een behandelingsbeslissing genomen waarmee zowel patiënt als arts instemmen (6; 11).

Deze wijze van besluitvorming geeft bij de patiënt en zijn naasten een grote mate van tevredenheid, gelet op de
ervaren betrokkenheid bij de besluitvorming en de daarbij ervaren emotionele ondersteuning (8). Daarnaast
wordt de noodzaak van gezamenlijke besluitvorming onderstreept doordat de voorkeuren van patiënten ten
aanzien van behandelingen of behandelingsuitkomsten sterk uiteenlopen, vaak verschillen van de voorkeuren van
oncologen, en bovendien moeilijk te voorspellen zijn op grond van sociaal-demografische factoren en
ziektekenmerken (20; 21; 7). Daarom dient de oncoloog, ook wanneer de richtlijn een duidelijk advies aangeeft,
de medisch relevante opties aan de patiënt voor te leggen en de patiënt de ruimte te geven om zijn/haar
voorkeuren te uiten en mee te beslissen.
Uit onderzoek blijkt dat de mate waarin patiënten willen participeren in de besluitvorming over de behandeling
sterk varieert en afhankelijk is van bepaalde patiëntkarakteristieken. Zo blijkt de mate van actieve participatie af
te nemen bij het toenemen van de leeftijd, en hoger te zijn bij patiënten met een hogere opleiding en actievere
‘coping'-stijl. Daarnaast blijken vrouwen zich actiever op te stellen dan mannen (2). Echter, patiënten die zich
aanvankelijk terughoudend opstellen in de besluitvorming, willen juist wel betrokken worden in de besluitvorming
nadat zij over hun behandelingsmogelijkheden geïnformeerd zijn (25). Bovendien blijken patiënten, ongeacht hun
gewenste rol in het besluitvormingsproces, betere gezondheidsuitkomsten te hebben zodra zij meer betrokken
zijn (14; 9). Patiënten die actief betrokken zijn, hebben een grotere mate van tevredenheid, zijn meer toegewijd
aan het behandelplan, begrijpen hun ziekte en behandeling beter, en ervaren een grotere verbetering in
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gezondheid dan passieve patiënten (22).
Artsen zouden daarom (23):
1.
2.
3.
4.

patiënten van de benodigde informatie moeten voorzien,
patiënten moeten uitnodigen om deel te nemen aan de besluitvorming,
de voorkeuren van patiënten moeten vaststellen,
patiënten moeten ondersteunen in het maken van een beslissing.

Los van de mate van participatie bij de besluitvorming op zich, wil de overgrote meerderheid van de patiënten
uitgebreid worden geïnformeerd over zijn ziekte en mogelijke behandeling (3; 5). De WGBO stelt dat voor
verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst de toestemming van de patiënt is vereist. Een
andere bepaling is dat als de patiënt te kennen heeft gegeven geen inlichtingen te willen ontvangen, het
verstrekken daarvan achterwege blijft. Dit op voorwaarde dat het belang dat de patiënt bij het verkrijgen van de
informatie heeft niet opweegt tegen het mogelijke nadeel, voor zichzelf of voor anderen, dat kan voortvloeien uit
het verkrijgen de informatie.
Als het gaat om het bespreekbaar maken van ziekte en de naderende dood, dient er speciale aandacht te zijn
voor patiënten uit sommige, vooral niet-westerse, culturen. De waarden en normen van deze groep over de
autonomie van de patiënt en het recht op volledige informatie verschillen van dat wat in de westerse cultuur
gebruikelijk is. Dit kan gevolgen hebben voor de besluitvorming. Zo worden in sommige culturen belangrijke
beslissingen genomen door daartoe bevoegde personen, meestal een ouder familielid, en niet door de patiënt
zelf. In sommige, vooral niet-westerse, culturen kan het vertellen van de waarheid als bedreigend en
onverantwoord worden ervaren, in plaats van als eerlijk en principieel (4). Zie ook de Handreiking Palliatieve zorg
aan mensen met een niet westerse achtergrond en de website van Pharos.
Ondersteuning op emotioneel gebied
Om te komen tot een verantwoorde besluitvorming is het van belang dat er bij alle betrokkenen duidelijkheid
bestaat over de fase waarin het ziekteproces zich bevindt (‘de besefscontext'). Het doel van de behandeling kan
in de loop van de tijd veranderen van gericht zijn op genezing, tot palliatie om kwaliteit van leven te behouden
met een zo beperkt mogelijke ziektelast, tot uitsluitend symptoomcontrole in de palliatief terminale fase. De
proportionaliteit van de behandeling is een belangrijke afweging, waarbij de draagkracht en preferentie van de
patiënt een grote rol spelen. De voorkeuren van de patiënt worden door zowel lichamelijke als psychische,
sociale en levensbeschouwelijke aspecten bepaald. Kennisname hiervan is voor de behandelend arts van belang
om gezamenlijk tot een goede afweging te komen, zeker bij het vorderen van het ziekteproces. Een
multidisciplinaire benadering is nodig om te komen tot goede besluitvorming, en de daarbij behorende
emotionele ondersteuning.
Een ander aspect dat van belang is bij het proces van besluitvorming, is het anticiperend handelen en
informeren. Op basis van de diagnose, ziektebeloop, comorbiditeit en prognose dient de arts een inschatting te
maken van de te verwachten symptomatologie. Door hierop te anticiperen, wordt het vertrouwen in de
behandeling vergroot en wordt de kwaliteit van leven verbeterd.
Welke zorgverlener de patiënt het beste kan informeren, is afhankelijk van de fase waarin het ziekteproces van
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de patiënt zich bevindt en van ziekenhuisfactoren. Het ligt het meest voor de hand dat dit moet gebeuren door
de zorgverlener die in de desbetreffende fase van het ziekteproces geldt als de hoofdbehandelaar (wat bij de
behandeling van het colorectaal carcinoom bijvoorbeeld de MDL-arts, chirurg, of internist-oncoloog kan zijn),
waarbij de oncologieverpleegkundige (onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar) of verpleegkundig
specialist (zelfstandige behandelrelatie binnen intensieve somatische zorg) ook een rol kan hebben. Het heeft de
voorkeur dat er binnen een ziekenhuis duidelijke afspraken zijn gemaakt welke zorgverlener wanneer
verantwoordelijk is voor het informeren van de patiënt.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Pathologie bij colorectaal carcinoom (CRC)
Deze module is onderverdeeld in de volgende submodules:
Klinische gegevens pathologie-aanvragen
Minimale rapportage PA verslag primaire tumor
TNM
Definities en bepalingen histologie
Lymfeklieren
Resectiemarges en kwaliteit van het specimen
Beoordeling metastasen
MMR / MSI-onderzoek
Moleculaire analyses

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.

P DF aangemaakt op 09-10-2020

43/296

C olorectaal carcinoom (C RC )

Vereiste klinische gegevens voor pathologie-aanvragen bij colorectaal carcinoom
(CRC)
Uit gangsvraag
Welke minimaal vereiste gegevens moeten door de aanvragend arts worden aangeleverd?
Deelvragen:
1. Welke minimaal vereiste gegevens moeten door de aanvragend arts bij segmentale colorectale resectie
worden aangeleverd?
2. Welke minimaal vereiste gegevens moeten door de aanvragend arts bij lokale excisie (TEM, EMR, ESD,
poliepectomie, et cetera) worden aangeleverd?
3. Welke minimaal vereiste gegevens moeten door de aanvragend arts bij metastasectomie (lever, long,
peritoneum, etc.) of recidief chirurgie worden aangeleverd?

Aanbeveling
De onderstaande aanbevelingen zijn voornamelijk gebaseerd op de Nederlandse CRC richtlijn van 2014 en
adviezen in andere richtlijnen.
Lever bij segmentale colorectale resectie de volgende minimaal vereiste gegevens aan als aanvragend arts:
1. type ingreep;
2. lokalisatie van tumor(en);
3. en bloc meegereseceerde structuren wegens adhesie/nauwe relatie met tumor, bijvoorbeeld buikwand,
omentum majus, fragment prostaat, et cetera;
4. hechtmarkeringen. De chirurg markeert preparaat en vermeldt betekenis van hechtmarkering(en):
a. meegereseceerde structuren indien niet heel duidelijk, bijvoorbeeld peritoneumvlies van laterale
buikwand, meerdere darmlissen, fragment prostaat of vesicula seminalis, et cetera;
b. lokalisatie van bedreigde marge richting CRM of retroperitoneale klievingsvlak;
c. distale uiteinde, indien niet direct te herkennen.
5. intactheid van preparaat; relevante iatrogene fragmentatie, scheur, laceratie of perforatie;
6. neoadjuvante therapie en type;
7. klinisch obstructie of perforatie;
8. erfelijk kankersyndroom of polyposis, indien bekend of vermoeden op;
9. inflammatoire darmziekte, indien bekend;
10. verdenking afstandsmetastasen, ook in het preparaat (peritoneaal, omentum).
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Lever bij locale excisie de volgende minimaal vereiste gegevens aan als aanvragend arts:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

type ingreep (bijvoorbeeld TEM, EMR, et cetera);
lokalisatie van tumor (darmsegment/afstand vanaf anus);
oriëntatie en betekenis van (hecht)markering(en), indien aanwezig;
intactheid van preparaat; relevante fragmentatie, scheur, et cetera;
neoadjuvante therapie en type;
erfelijk kankersyndroom of polyposis, indien bekend of vermoeden op;
inflammatoire darmziekte, indien bekend.

Lever bij metastasectomie/recidiefchirurgie de volgende minimaal vereiste gegevens aan als aanvragend arts:
1. type ingreep (per inzending, indien verschillend);
2. gereseceerde structuren/anatomische lokalisatie, per inzending;
3. (Hecht)markeringen. De chirurg markeert preparaat en vermeld betekenis van hechting(en):
a. meegereseceerde structuren indien niet heel duidelijk;
b. lokalisatie van bedreigde marge.
4. neoadjuvante therapie en type.

Overwegingen
In de Verenigde staten hoort voldoende klinische informatie op een PA-aanvraagformulier tot de groep van preanalystische kwaliteitsindicatoren (Nakhleh, 2006; Nakhleh, 1996). Uit zeer beperkt aantal studies is gebleken
dat voldoende klinische informatie noodzakelijk voor tijdig pathologieverslag zonder fouten is (Nakhleh, 1996).
Voorts is achteraf gecommuniceerde informatie een belangrijke oorzaak van wijziging van pathologieverslagen
(Ali, 2018). Wijzigingen van pathologieverslagen komen vaker voor in het kader van resectiepreparaten, bij
maligniteiten en bij voorbehandeling (Nakhleh, 1999). Onvoldoende klinische informatie kan leiden tot verkeerde
verwerking en interpretatie van een PA-preparaat. Verkeerde interpretatie kan vervolgens invloed op de
behandeling hebben. Achteraf gekomen vragen kunnen soms niet worden beantwoord, omdat reconstructie
soms na uitsnijden niet meer mogelijk is.
Samenvatting van nationale data en populatiestudies
Er zijn geen relevante studies beschikbaar voor deze uitgangsvraag.

Inleiding
Voor een goede interpretatie van aangeleverd weefsel voor pathologisch onderzoek is het belangrijk dat de
patholoog beschikking heeft over alle relevante klinische gegevens.

Samenvat t ing lit erat uur
Samenvatting van richtlijnen en consensusdocumenten
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In nationale richtlijnen (Groot Brittannië, Denemarken, Australië, Canada) (Loughtey, 2017; DCCG, 2017; Chan,
2017; Smith, 2008) waar dit onderwerp besproken wordt, worden de volgende items genoemd (maar niet alle
items in elke richtlijn): type operatie (en subtype/omvang, oner andere open/laparoscopisch/robotic, type
lymfklierdissectie, vlak van dissectie), lokalisatie tumor, informatie over markeringen (voor onderscheid
proximaal/distaal, plaats van krappe tumorvrije marge, meegereseceerde structuren), in het kader van
bevolkingsonderzoek ja/nee, histologisch type (indien bekend), klinisch stadium inclusief aan- of afwezigheid van
afstandsmetastasen en hun lokalisaties, curatief/palliatief ingreep, preoperatieve behandeling (type, naam
geneesmiddelen, schema), chirurgische beoordeling van radicaliteit van de procedure, aanwezigheid van IBD,
aanwezigheid van polyposis of erfelijke kanker.
Samenvatting van systematische reviews en meta-analyses
Er zijn geen systematische reviews noch meta-analyses over dit onderwerp.

Zoeken en select eren
Uitkomstmaten
Optimale pathologische beoordeling, optimale risico-inschatting.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Minimale rapportage in standaard pathologieverslag voor colorectale preparaten
met primaire tumor bij colorectaal carcinoom (CRC)
Uit gangsvraag
Welke informatie dient het standaard pathologieverslag ten minste te bevatten?
Deelvragen:
1.
2.
3.
4.

Segmentale resecties: welke informatie dient het pathologieverslag tenminste te bevatten?
Lokale excisies: welke informatie dient het pathologieverslag tenminste te bevatten?
Biopten: welke informatie dient het pathologieverslag tenminste te bevatten?
Wat is de waarde van standaard verslaglegging?

Aanbeveling
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Rapporteer ten minste de volgende factoren in het pathologieverslag voor segmentale resectie:
Macroscopie:
lokalisatie van de tumor;
maximale tumordiameter;
afstand tot het dichtstbijzijnde resectievlak (proximaal, distaal, circumferentieel/retroperitoneaal
klievingsvlak);
tumor perforatie;
kwaliteit van chirurgie (niveau van resectie).

Microscopie:
histologische typering van de tumor;
differentiatiegraad;
invasiediepte (T-stadium);
intramurale en extramurale veneuze invasie;
lymfatische invasie;
perineurale groei;
marges tot resectieranden;
aantal onderzochte en positieve lymfklieren (N-stadium);
aanwezigheid en aantal tumor deposities;
bepaling respons op neoadjuvante behandeling;
histologisch geverifieerde metastasen op afstand;
immunohistochemische mismatch repair (MMR) of MSI status (voor patiËnten onder de 70).

Optioneel is informatie over:
groeipatroon (tumor border configuratie);
tumor budding;
tumor infiltrerende lymfocyten;
macroscopische beschrijving van de tumor;
mutatie-status voor relevante genen.
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Rapporteer ten minste de volgende factoren in het pathologieverslag voor lokale excisie:
Macroscopie:
lokalisatie van de tumor;
maximale tumordiameter;
intactheid van het preparaat.

Microscopie:
histologische typering van de tumor;
differentiatiegraad;
invasiediepte (T-stadium, Haggitt bij gesteelde poliepen, Kikuchi bij sessiele poliepen; als alternatief kan
invasiediepte in mm van de lamina muscularis mucosae worden gegeven);
intramurale veneuze invasie;
lymfatische invasie;
tumor budding;
marges tot resectieranden (mucosaal en diep);
immunohistochemische mismatch repair (MMR) of MSI status (voor patiënten onder de 70).

Optioneel is informatie over:
groeipatroon (tumor border configuratie);
tumor infiltrerende lymfocyten;
macroscopische beschrijving van de tumor;
bepaling respons op neoadjuvante behandeling;
mutatie-status voor relevante genen.

Rapporteer ten minste de volgende factoren in het pathologieverslag voor biopten:
lokalisatie van de tumor;
histologische typering van de tumor;
differentiatiegraad;
immunohistochemische mismatch repair (MMR) of MSI status (voor patiënten onder de 70).

Optioneel is informatie over:
mutatie-status voor relevante genen.

Gebruik een standaardverslag voor biopten, lokale excisies en segmentale resecties.
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Overwegingen
Er is voldoende bewijs dat het gebruik van gestandaardiseerde verslaglegging leidt tot betere kwaliteit van
pathologieverslagen. Voor dergelijke verslagen zijn door nationale en internationale organisaties lijsten met
aanbevolen items samengesteld. In 2020 komt de ICCR (International Organisation for Cancer reporting) met
een uitgebreide evidence based lijst van deze items. Dan zal deze module aan de hand van die lijst worden
gereviseerd.
Samenvatting van nationale data en populatiestudies
In een nationale studie met 72,859 CRC patiënten is aangetoond dat de introductie van synoptische
verslaglegging de compleetheid van pathologieverslagen vergroot, maar dat dit ook leidt tot meer onderzochte
lymfklieren, meer adequate rapportage van extramurale vasculaire invasie, meer adequate voorschrijving van
adjuvante chemotherapie en een betere overleving (Sluijter, 2019).

Inleiding
Voor een optimale evaluatie van de ingreep en planning van eventuele vervolgbehandeling van een patiënt met
een colorectaal carcinoom is het essentieel dat alle relevante aspecten bij pathologisch onderzoek worden
geëvalueerd. Het onderzoek moet vervolgens worden gerapporteerd op basis van erkende definities, en op een
gestandaardiseerde wijze.

Samenvat t ing lit erat uur
Samenvatting van internationale richtlijnen en consensusdocumenten
In de World Health Organization Classification of Tumors 2019 (Nagtegaal, 2019) wordt het rapporteren van de
volgende essentiële factoren geadviseerd, alsmede wenselijke factoren (*):
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Histologische subtype
Differentiatiegraad

Goed/matig gedifferentieerd versus slecht
gedifferentieerd

Invasiediepte

Volgens TNM

Aanwezigheid van (lymph-)angioinvasie

Intra- en extramurale veneuze invasive en
lymfevatinvasie.

Perineurale groei

Aanwezig/afwezig

Resectiemarges (proximal, distal, circumferentieel)

Positief, negatief, afstand in cm

Diameter van de tumor
Lokalisatie van de tumor
Kwaliteit van operatie

Mesorectum, anale kanaal, mesocolon

Aantal onderzochte en positieve lymfklieren
Aantal tumor deposities
Aanwezigheid van respons op voorbehandeling

Ja/nee, indien ja: mate van repons

Microsatellietstatus of immunohistochemische
mismatch repair (MMR) status (MLH1, MSH2, MSH6,
PMS2)

Microsatelliet stabiel of instabiel,
immunohistochemische aanwezigheid of afwezigheid
van individuele mismatch repair eiwitten

Tumor budding status*
Immune response*
Aanwezigheid en afwezigheid van relevante mutaties*

In de Engelse richtlijn (Loughrey, 2017) van 2017 zijn deze factoren verplicht voor segmentale resecties: type
preparaat, type operatie, lokalisatie van tumor, maximale tumordiameter, afstand tot dichtstbijzijnde
resectievlakken, tumor perforatie, relatie tumor tot peritoneale reflectie, gradering van het niveau van de
resectie, afstand van de tumor tot de linea dentata, histologisch tumor type, differentiatiegraad, invasiediepte
(pT en afstand van de muscularis propria), tumorregressiegraad, lymfklierstatus (aantal onderzocht, aantal
positief, status van de hoogste lymfklier), tumor deposities, veneuze invasie, lymfatische invasie, perineurale
groei, eventuele metastase op afstand, overige afwijkingen.
Niet verplicht in de Engelse richtlijn zijn: afmeting van preparaat, precieze tumorlokalisatie in rectum (kwadrant),
groeiwijze, tumor budding, peritumorale ontsteking, tumor stroma ratio.
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Voor lokale excisies zijn in de Engelse richtlijn deze factoren verplicht: type preparaat, locatie tumor, afmeting
van preparaat, tumor type, differentiatiegraad, lokale invasiediepte (Haggitt, Kikuchi), veneuze invasie,
lymfatische invasie, perineurale invasie, aanwezigheid van precursor, resectiemarges, vrije diepe marge in mm,
pT, MSI/MMR status.
Deze parameters worden in de College of American Pathologists (CAP) richtlijn van 2017 (Kakar, 2017)
geadviseerd:
Resectie: procedure, tumor lokalisatie, tumor grootte, tumor perforatie, gradering van het mesorectum, tumor
type, differentiatiegraad, invasiediepte, resectiemarges (proximaal, distaal en circumferentieel), therapie-effect,
lymfatische invasie, vasculaire invasie, perineurale groei, tumor budding, precursor laesies, tumor deposities,
aantal onderzochte en positieve lymfklieren, additionele bevindingen.
Lokale excisie of biopt: tumor locatie, compleetheid van het preparaat, grootte van de poliep, configuratie van
de poliep, grootte van de invasieve tumor, histologische type, differentiegraad, invasiediepte, resectiemarge
(diepe marge, mucosale marge), lymfatische invasie, veneuze invasie, tumor budding, precursor laesie, andere
bevindingen.
Samenvatting van systematische reviews en meta-analyses
Sluitjer (2016): in een systematische review van 14 studies over CRC laten alle studies een toename in
compleetheid van de verslagen zien, meest uitgesproken in voor behandelevaluatie belangrijke factoren zoals
circumferentiele resectiemarge, vasculaire invasie en het aantal lymfklieren.

Zoeken en select eren
Uitkomstmaten
Volledigheid en klinische relevantie van het pathologieverslag.
PICO(s)
PICO 1
P: patiënten met colorectaalcarcinoom;
I: standaard verslaglegging;
C: niet gestandaardiseerde verslaglegging;
O: compleetheid van verslag.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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T NM bij colorectaal carcinoom (CRC)
Uit gangsvraag
Hoe moet colorectaal carcinoom gestadieerd worden?
Deelvragen:
1. Welke editie van de TNM dient te worden gebruikt?
2. Hoe dienen tumordeposities te worden gerapporteerd?

Aanbeveling
Gebruik voor de pathologische stadiering van resecties van een colorectaal carcinoom de 8e editie van TNM
(UICC).
Vermeld naast het aantal lymfkliermetastasen ook het aantal tumordeposities.

Overwegingen
In stadium III CRC hebben tumordeposities ook in de aanwezigheid van lymfkliermetastasen onafhankelijke
prognostische waarde. Om deze reden wordt aanbevolen om dit naast de TNM8 te rapporteren.
Samenvatting van nationale data en populatiestudies
1. Er zijn geen populatiestudies of nationale datastudies voor de eerste deelvraag.
2. Er zijn vier studies die de rol van tumordeposities in stadium III colorectaal carcinoom hebben onderzocht
(Wong-Chong, 2018; Mirkin, 2018; Landau, 2018; Li, 2018) met in totaal meer dan 80.000 patiënten. De
studies laten zien dat patiënten met zowel lymfkliermetastasen en tumor deposities een significant
slechtere prognose hebben in vergelijking met patiënten met alleen lymfkliermetastasen.

Inleiding
Sinds 1997 is in Nederland de 5e editie van de TNM (UICC) in gebruik geweest. De problemen met
veranderende definities van lymfkliermetastasen, die niet door enig bewijs waren ondersteund, vormden de
basis hiervoor. Echter, ook andere aspecten van de TNM classificatie zijn sindsdien aan verandering onderhevig
geweest. Dit maakt het noodzakelijk om nu de overstap te maken naar een nieuwe versie van de TNM
classificatie. De TNM8 is per 1 januari 2018 in Nederland reeds ingevoerd en nu ook in de richtlijn bekrachtigd.
De discussie over de definities van lymfkliermetastasen is gespitst op de rol van tumordeposities . In deze
module beschrijven we het bewijs voor een adequate verslaglegging van deze prognostische marker.

Samenvat t ing lit erat uur
Samenvatting van internationale richtlijnen en consensusdocumenten
College of American Pathologists. Protocol for the examination of specimens from patients with primary
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carcinoma of the colon and rectum, June 2017: 8th edition, AJCC Royal College of Pathologists. Dataset for
histopathological reporting of colorectal cancer, December 2017: 8 th edition, UICC. Hierbij wordt de
aantekening gemaakt dat de status van tumordeposities verduidelijkt is in de 8e editie van TNM, maar dat de
voorgestelde stagering op basis hiervan nog steeds suboptimaal is en in de toekomst nog aangepast zou
moeten worden.
ESMO guidelines for rectal cancer. Update May 2017 (Glynne-Jones, 2017): 8 th edition, UICC
Andere richtlijnen dateren van voor de 8e editie van TNM. Samengevat wordt in andere nationale en
internationale richtlijnen de 8 e editie van TNM voorgeschreven, zonder dat daar bewijs of argumentatie voor
wordt gegeven. Er is geen speciale aandacht voor de omgang met tumordeposities in de verschillende
richtlijnen.
Samenvatting van systematische reviews en meta-analyses
1. Er zijn geen systematische reviews en meta-analyses voor de eerste deelvraag geselecteerd.
2. Tumordeposities: Tumordeposities zijn geassocieerd met een slechte uitkomst, maar dit is niet beperkt
tot patiënten die geen lymfkliermetastasen hebben bij presentatie. Juist met de combinatie van tumor
deposities en lymfkliermetastasen wordt een groep met een heel slechte prognose geselecteerd
(Nagtegaal, 2017).

Zoeken en select eren
Uitkomstmaten
Ziekte-vrije en totale overleving.
PICO’s
PICO 1 (vermelding tumor deposits)
P: patiënten met colorectaal carcinoom;
I: TDs ook vermelden in de aanwezigheid van LNM;
C: lymfeklier stagering volgens TNM classificatie systeem;
O: ziektevrije en totale overleving.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.

Referent ies
Glynne-Jones R, Wyrwicz L, Tiret E, Brown G, Rödel C, Cervantes A, Arnold D; ESMO Guidelines Committee. Rectal cancer:
ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2017 Jul 1;28(suppl_4):iv22-iv40. doi:
10.1093/annonc/mdx224. PubMed PMID: 28881920.
Kakar S, Shi C, Berho ME. Protocol for the Examination of Specimens From Patients With Primary Carcinoma of the Colon
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and Rectum (V4. 0.0. 1). College of American Pathologists (CAP) website. http://www. cap. org/cancerprotocols.
Landau MA, Zhu B, Akwuole FN, Pai RK. Histopathological Predictors of Recurrence in Stage III Colon Cancer: Reappraisal
of Tumor Deposits and Tumor Budding Using AJCC8 Criteria. Int J Surg Pathol. 2018 Jul 1:1066896918787275. doi:
10.1177/1066896918787275. (Epub ahead of print) PubMed PMID: 29992847.
Li X, An B, Zhao Q, Qi J, Wang W, Zhang D, Li Z, Qin C. Impact of tumor deposits on the prognosis and chemotherapy
efficacy in stage III colorectal cancer patients with different lymph node status: A retrospective cohort study in China. Int J
Surg. 2018 Aug;56:188-194. doi: 10.1016/j.ijsu.2018.06.029. Epub 2018 Jun 21. PubMed PMID: 29936197.
Mirkin KA, Kulaylat AS, Hollenbeak CS, Messaris E. Prognostic Significance of Tumor Deposits in Stage III Colon Cancer.
Ann Surg Oncol. 2018 Aug 6. doi: 10.1245/s10434-018-6661-9. (Epub ahead of print) PubMed PMID: 30083832.
Nagtegaal ID, Knijn N, Hugen N, Marshall HC, Sugihara K, Tot T, Ueno H, Quirke P. Tumor Deposits in Colorectal Cancer:
Improving the Value of Modern Staging-A Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Oncol. 2017 Apr 1;35(10):11191127. doi: 10.1200/JCO.2016.68.9091. Epub 2016 Dec 28. Review. PubMed PMID: 28029327.
Wong-Chong N, Motl J, Hwang G, Nassif GJ Jr, Albert MR, Monson JRT, Lee L. Impact of Tumor Deposits on Oncologic
Outcomes in Stage III Colon Cancer. Dis Colon Rectum. 2018 Sep;61(9):1043-1052. doi:
10.1097/DCR.0000000000001152. PubMed PMID: 30086053.
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Definities en bepalingen van histologische parameters bij colorectaal carcinoom
(CRC)
Uit gangsvraag
Welke informatie dient het standaard pathologieverslag ten minste te bevatten?

Aanbeveling
De aanbevelingen in deze module zijn overgenomen uit de 2014 richtlijn en in 2019 door de werkgroep
beoordeeld als actueel. De aanbevelingen zijn eventueel tekstueel aangepast, maar inhoudelijk niet veranderd.
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Gebruik de volgende definities in het PA verslag:
Colon
Tumor type
De meest voorkomende types zijn adenocarcinoom n.o.s., mucineus carcinoom en zegelringcelcarcinoom. Als
meer dan 50% van de tumor wordt ingenomen door slijmmeren spreken we van mucineus carcinoom, als meer
dan 50% van de tumor wordt ingenomen door zegelringcellen spreken we van zegelringcelcarcinoom.
Differentiatiegraad
Een tweedeling in goed of matig versus slecht of ongedifferentieerd heeft de voorkeur. In een slecht
gedifferentieerd adenocarcinoom moet in elk geval enige buisvorming dan wel mucusproductie aanwezig zijn.
De tumor wordt gegradeerd op het slechtst gedifferentieerde gebied; de invasieve rand van de tumor moet
echter buiten beschouwing worden gelaten.
Rectum
Tumor type
De meest voorkomende types zijn adenocarcinoom n.o.s., mucineus carcinoom en zegelringcelcarcinoom. Als
meer dan 50% van de tumor wordt ingenomen door slijmmeren spreken we van mucineus carcinoom, als meer
dan 50% van de tumor wordt ingenomen door zegelringcellen spreken we van zegelringcelcarcinoom.
Differentiatiegraad
Een tweedeling in goed of matig versus slecht of ongedifferentieerd heeft de voorkeur. In een slecht
gedifferentieerd adenocarcinoom moet in elk geval enige buisvorming dan wel mucusproductie aanwezig zijn.
De tumor wordt gegradeerd op het slechtst gedifferentieerde gebied; de invasieve rand van de tumor moet
echter buiten beschouwing worden gelaten.
Vasculaire of lymfatische invasie
Aanwezigheid van tumor binnen een met endotheel beklede ruimte of tumor omgeven door een lamina
elastica. De anatomische locatie dient te worden aangegeven als intramuraal of extramuraal. Er hoeven geen
speciale kleuringen of immunohistochemie gebruikt te worden voor het aantonen van vaso-invasieve groei.
Voor het beoordelen van de aan- of afwezigheid van vaso-invasieve groei moeten 3 tot 5 coupes door de
tumor worden onderzocht.
Standaard bewerking voor rectumcarcinoom
De standaardbewerking van het rectumcarcinoom vindt plaats volgens de methode van Quirke. Het preparaat
moet vers naar de patholoog toe en niet op de OK al behandeld worden met formaline. Van het vers
ontvangen preparaat wordt allereerst de buitenzijde beoordeeld voor de compleetheid van het mesorectale
oppervlak. Vervolgens wordt dit oppervlak geïnkt en het preparaat, dat opengeknipt kan worden tot nabij het
niveau van de tumor, wordt gefixeerd; bij voorkeur minimaal 48 uur. Na fixatie wordt het gebied van de tumor
gelamelleerd en worden coupes uitgenomen, met aandacht voor invasiediepte, lymfklieren en tumor deposits,
vaatinvasie, circumferentiële en distale marge. Speciale technieken (lymfklierretrieval, immunohistochemie)
worden in het algemeen niet toegepast.

Overwegingen
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Minder goed onderbouwd maar wel opgenomen in de meeste standaarden zijn de tumorgrootte, de afstand
van de tumor tot de distale (of dichtstbijzijnde) resectierand en de lengte en macroscopische beschrijving van
het preparaat.

Samenvat t ing lit erat uur
Het doel van een pathologie verslag is drieledig:
1. Het verschaffen van voldoende informatie voor een goede besluitvorming betreffende het beleid voor de
individuele patiënt.
2. Het verschaffen van voldoende prognostische informatie.
3. Het verschaffen van voldoende informatie voor een eventuele audit van medisch handelen.
Uit diverse studies is gebleken dat het gebruik van standaardformulieren de verslaglegging van de pathologie
verbetert (1; 2). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een minimale dataset, die nodig is voor bovengenoemde 3
punten.
De minimale dataset opgesteld door de Royal College of Pathologists in 1998 bestaat uit informatie over het Tstadium, type en gradering van de tumor, invasiediepte, aantal geëxcideerde en aangedane lymfklieren,
resectiemarges en macroscopische beschrijving van de tumor. In de NICE richtlijn wordt tevens geadviseerd om
de grootte van de tumor op te nemen.
Bij het opstellen van criteria voor verslaglegging kunnen verschillende doelen worden nagestreefd. Onderscheid
kan worden gemaakt tussen kenmerken/items die van belang zijn voor de kankerregistratie en kenmerken/items
ten behoeve van het bepalen van het beleid voor de individuele patiënt. In het tweede geval is het verslag
uitgebreider dan in het eerste geval. De bijlage bevat een overzicht van alle items die werden genoemd in de
acht artikelen die melding maakten van een standaard. Compton heeft geen aanbevelingen gegeven voor de
verslaglegging maar de bewijskracht bepaald van alle factoren die van belang zijn voor de prognose van
patiënten met colorectaal carcinoom. De meeste hiervan hebben betrekking op eigenschappen van de tumor en
zijn dus ook relevant voor het pathologieverslag. Het bewezen prognostisch belang is toegevoegd in de bijlage.
Uit de bijlage wordt duidelijk dat de 10 items uit de minimale dataset van de Engelse Royal College of
Pathologists goed onderbouwd zijn en door vrijwel alle auteurs worden ondersteund (zie kenmerken standaard
pathologieverslag).

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.

Referent ies
Lankshear S, Srigley J, McGowan T, Yurcan M, Sawka C. Standardized synoptic cancer pathology reports - so what and
who cares? A population-based satisfaction survey of 970 pathologists, surgeons, and oncologists. Arch Pathol Lab Med.
2013 Nov;137(11):1599-602. doi: 10.5858/arpa.2012-0656-OA. Epub 2013 Feb 21.
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King PM, Blazeby JM, Gupta J, et al. Upper gastrointestinal cancer pathology reporting: a regional audit to compare
standards with minimum datasets. J Clin Pathol. 2004 Jul;57(7):702-5. PubMed PMID: 15220361; PubMed Central PMCID:
PMC1770360.

P DF aangemaakt op 09-10-2020

61/296

C olorectaal carcinoom (C RC )

Lymfeklieren bij colorectaal carcinoom (CRC)
Uit gangsvraag
Wat is het minimum aantal lymfklieren dat moet worden onderzocht voor het vaststellen van het N-stadium?

Aanbeveling
De aanbevelingen in deze module zijn overgenomen uit de 2014 richtlijn en in 2019 door de werkgroep
beoordeeld als actueel. De aanbevelingen zijn eventueel tekstueel aangepast, maar inhoudelijk niet veranderd.
Stel de lymfklierstatus vast door zoveel mogelijk lymfklieren te onderzoeken met conventionele technieken.

Overwegingen
In de literatuur zijn geen harde criteria te vinden over het minimale aantal te onderzoeken lymfklieren. Er is geen
evidence voor de 12 lymfklieren, zoals geadviseerd door TNM. De stagering zoals die op dit moment
gehanteerd wordt voor colorectale tumoren is gebaseerd op HE onderzoek zonder speciale voorbehandeling.
Daarom wordt het gebruik van immunohistochemische kleuringen voor het aantonen van metastasen en het
voorbehandelen van het preparaat met azijnzuur en dergelijke niet geadviseerd. Voor de selectie van patiënten
met TNM stadium II tumoren met een verhoogd risico wordt in toenemende mate een aantal van minder dan 10
lymfklieren gebruikt, daarom lijkt het zinvol om een minimum van 10 lymfklieren
aan te houden.
Gezien de hoeveelheid factoren die mede het aantal lymfklieren bepalen, komt het voor dat minder lymfklieren
dan gewenst worden onderzocht. Het is niet realistisch om in alle gevallen meer dan 10 lymfklieren te
onderzoeken. Wel moet ernaar gestreefd worden om alle in het preparaat aanwezige lymfklieren te
onderzoeken. Wanneer lymfklieraantallen als indicator worden gebruikt, dient rekening te worden gehouden met
deze bekende variatie en moet slechts naar medianen en gemiddelden worden gekeken op populatieniveau.

Conclusies
Er zijn aanwijzingen dat naarmate het aantal onderzochte lymfklieren hoger is, er een betere schatting kan
worden gemaakt van het T-stadium en de prognose
Niveau 3: A2 Chang 2007 (2)
Het minimum aantal lymfklieren dat moet worden onderzocht, loopt uiteen van 9 tot zoveel mogelijk.
Niveau 4: D Mening van de werkgroep

Samenvat t ing lit erat uur
Er zijn een aantal factoren die mede het aantal onderzochte lymfklieren bepalen. Bepaalde eigenschappen van
de patiënt (zoals BMI, leeftijd, geslacht), eigenschappen van de tumor (grootte, differentiatiegraad,
ontstekingsreactie, lokalisatie), maar ook chirurgische karakteristieken (operatietechniek, uitgebreidheid en
kwaliteit van de resectie), neoadjuvante therapie en inspanning van de patholoog spelen hierbij een rol (1).
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Uit diverse studies blijkt dat het aantal onderzochte lymfklieren in stadium II en III colorectaal carcinoom is
geassocieerd met prognose, zowel in de zin van overleving als recidiefpercentage. Alle artikelen beschrijven de
resultaten van observationele studies zonder controlegroep (2).
Een absoluut aantal of afkapwaarde is op grond van literatuuronderzoek niet te bepalen.
In een beperkte hoeveelheid artikelen wordt ingegaan op de situatie na chemoradiotherapie. De trends die in
deze studies beschreven worden komen overeen met het bovenstaande: hoe meer lymfklieren er onderzocht
worden, hoe beter de prognose van de patiënt. Ook hier kan niet een absoluut afkappunt worden gegeven.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.

Referent ies
Mekenkamp LJ, van Krieken JH, Marijnen CA, et al; Pathology Review Committee and the Co-operative Clinical
Investigators. Lymph node retrieval in rectal cancer is dependent on many factors--the role of the tumor, the patient, the
surgeon, the radiotherapist, and the pathologist. Am J Surg Pathol. 2009 Oct;33(10):1547-53. doi:
10.1097/PAS.0b013e3181b2e01f.
Chang GJ, Rodriguez-Bigas MA, Skibber JM, et al. Lymph node evaluation and survival after curative resection of colon
cancer: systematic review. J Natl Cancer Inst. 2007 Mar 21;99(6):433-41. Review. PubMed PMID: 17374833.
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Resectiemarges en kwaliteit van het specimen bij colorectaal carcinoom (CRC)
Uit gangsvraag
1. Hoe is de beoording van de CRM?
2. Hoe wordt de kwaliteit van chirurgie beoordeeld?

Aanbeveling
De aanbevelingen in deze module zijn overgenomen uit de 2014 richtlijn en in 2019 door de werkgroep
beoordeeld als actueel. De aanbevelingen zijn eventueel tekstueel aangepast, maar inhoudelijk niet veranderd.
Rectumcarcinoom:
Beschrijf de circumferentiële marge, waarbij een marge van 1 mm of minder als positief wordt beschouwd.
Beschrijf bij aanwezigheid van een positieve lymfklier zowel de marge van de primaire tumor als van de lymfklier
indien die dichter bij het resectievlak is gelegen.
Geef het niveau van resectie aan bij zowel het rectum resectiepreparaat als het colon resectiepreparaat.
Documenteer dit middels macro fotografie.
De volgende niveaus worden voorgesteld voor het rectumcarcinoom:
Niveau van de resectie op de muscularis propria (voorheen incompleet).
Niveau van de resectie in het mesorectale vet (voorheen vrijwel compleet).
Niveau van de resectie op de mesorectale fascie (voorheen compleet).

Wanneer een abdominoperineale resectie heeft plaatsgevonden (anale regio ook in de resectie) kan dit gebied
als volgt worden beoordeeld:
Niveau van de resectie in de submucosa/perforatie.
Niveau van de resectie in het gebied van de sfincters.
Niveau van de resectie buiten de sfincters.

Bij een colonresectie worden de volgende niveau’s beoordeeld:
Niveau van resectie op de muscularis propria.
Niveau van de resectie in het mesocolische vet.
Niveau van de resectie op het mesocolon.

Overwegingen
De bepaling van de circumferentiële marge (CRM) is belangrijk voor de prognose van patiënten met een
rectumcarcinoom. Een marge van 1 mm of minder wordt gezien als positief. Wanneer de marge groter is dan 1
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mm wordt aangeraden de exacte marge te vermelden in het verslag, omdat de kans op recidief afneemt met
een toenemende marge.
Er zijn aanwijzingen dat een positieve CRM alleen een negatieve impact op de prognose heeft wanneer deze
wordt veroorzaakt door de primaire tumor. Wanneer een positieve lymfklier in de resectiemarge ligt, is de kans
op lokaal recidief niet verhoogd. Daarom lijkt het zinvol om alleen consequenties te verbinden aan de positieve
marge op basis van de primaire tumor (zie hoofdstuk radiotherapie). De aanwezigheid van de positieve lymfklier
moet wel in het verslag vermeld worden.
In de TNM wordt gesteld dat de circumferentiële of radiale marge te classificeren is in de R classificatie. Dit
wordt niet aanbevolen. De R classificatie maakt onderscheid tussen microscopisch en macroscopisch aanwezige
tumor, onafhankelijk van de plaats (lokaal, regionaal of op afstand). Bovendien gaat de R classificatie uit van een
0 mm marge, zodat het gebruik hiervan kan leiden tot verwarring en tot een onderschatting van het aantal
positieve marges.
Het beoordelen van de kwaliteit van chirurgie van TME preparaten is een relatief nieuwe pathologische
parameter, waarbij in een systemische review een duidelijke relatie met prognose is aangetoond. Uit praktisch
oogpunt en ook met het oog op het objectiveren van de bevindingen wordt aangeraden om in plaats van over
kwaliteit van chirurgie of compleetheid van excisie, het niveau van de resectie te bepalen. Het diepste niveau
moet beoordeeld worden. Fotografische documentatie wordt aangeraden.

Conclusies
(2)Er zijn aanwijzingen dat de aanwezigheid van tumordeposits in het pericolon of mesorectale weefsel een
ongunstige invloed heeft op de prognose.
Niveau 3: C Nagtegaal Quirke 2008 (1)
Er zijn aanwijzingen dat bij het rectumcarcinoom een positieve circumferentiële resectiemarge een ongunstige
invloed heeft op het ontwikkelen van lokaal recidief, recidief op afstand, en de overleving, zowel na chirurgie
alleen als na neoadjuvante therapie.
Niveau 3: C Nagtegaal Quirke 2008 (1)
Er zijn aanwijzingen dat de compleetheid van TME van invloed is op het lokaal recidiefpercentage bij het
rectumcarcinoom.
Niveau 3: C Nagtegaal Quirke 2008 (1); Bosch 2012 (2)
Er zijn aanwijzingen dat de compleetheid van colonresecties prognostische waarde heeft.
Niveau 4: D Mening van de werkgroep op basis van West 2008 (5); West 2010 (4); West 2012 (3)

Samenvat t ing lit erat uur
In een systematische review met meer dan 17.500 patiënten is beschreven dat er een significante relatie is
tussen een positieve circumferentiële resectiemarge en lokaal recidief (HR 6,3 na neoadjuvante therapie, HR 2,0
na chirurgie), metastasen op afstand (HR 2,8) en overleving (HR 1,7) (1). Opvallend is dat een positieve CRM na
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neoadjuvante therapie een significant hoger risico op lokaal recidief geeft in vergelijking met een positieve CRM
na chirurgie alleen. In een systematische review met 3.209 patiënten afkomstig uit 12 studies (2) is de relatie
tussen de kwaliteit van chirurgie bij het rectumcarcinoom op de prognose van patiënten onderzocht. Er werd
aangetoond dat een incomplete TME een hoger lokaal recidiefpercentage tot gevolg heeft (HR 2,7). Deze groep
heeft ook een hoger risico op ziekteterugkeer in het algemeen (HR 2,0) en een slechtere overleving (6).
In analogie met de kwaliteit van chirurgie van het rectum kan ook de kwaliteit van een colonresectie worden
bepaald door de patholoog (3; 4; 5). Hoewel er nog geen grote series zijn gepubliceerd of systematische
reviews zijn verricht, lijkt dit een duidelijke prognostische waarde te hebben (zie ook illustraties).
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Gradering van de kwaliteit van chirurgie van het coloncarcinoom (met dank aan dr. N.P. West, Leeds University,
UK)

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Beoordeling metastasen bij colorectaal carcinoom (CRC)
Uit gangsvraag
Wat zijn de minimale eisen aan het pathologieverslag van leverresecties?

Aanbeveling
De aanbevelingen in deze module zijn overgenomen uit de 2014 richtlijn en in 2019 door de werkgroep
beoordeeld als actueel. De aanbevelingen zijn eventueel tekstueel aangepast, maar inhoudelijk niet veranderd.
Beschrijf in het pathologieverslag van een resectie voor levermetastasen ten minste de volgende kenmerken:
Macroscopie:
aantal metastasen;
maximale tumor diameter;
afstand tot het dichtstbijzijnde resectievlak;
tumor perforatie door het kapsel.

Microscopie:
histologische typering van de tumor;
resectieranden.

Optioneel is informatie over:
lymfatische invasie;
galganginvasie;
vasculaire invasie;
mogelijke tumor response.

Gebruik een standaardverslag.

Overwegingen
In diverse klinische prognostische modellen, waarvan de Fong-classificatie de bekendste is, worden de grootte
en het aantal levermetastasen meegenomen als variabele, daarom dient dit in het verslag te worden
aangegeven. Het is van belang om van alle aanwezige tumoren de afstand tot de resectierand aan te geven. Er
is op dit moment nog niet voldoende bewijs om verplicht intrahepatische verspreiding en therapierespons te
rapporteren.

Samenvat t ing lit erat uur
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In toenemende mate wordt leverchirurgie verricht voor metastasen van het colorectaal carcinoom. Ten behoeve
van de evaluatie van de preoperatieve imaging en het inschatten van de prognose van de patiënt is histologisch
onderzoek van het resectiepreparaat noodzakelijk.
De prognose van een patiënt na metastasectomie hangt in belangrijke mate af van de bereikte resectiemarge.
Patiënten met een positieve resectiemarge hebben vaker een slechtere uitkomst. In een meta-analyse van 18
studies met 4.821 patiënten blijkt dat een marge van meer dan 1 cm beter is dan een marge van minder dan 1
cm. Het is echter niet mogelijk om een minimale resectiemarge te definiëren op basis van de bestaande
literatuur. Een recente moleculaire studie liet zien dat er op 0,4 cm van de tumor in de histologisch normale lever
nog tumor-DNA kan worden aangetoond (2).
Verschillende methoden van intrahepatische uitbreiding van tumoren, zoals lymfatische invasie, perineurale
groei, veneuze invasie, hebben in kleinere studies een prognostische waarde (1), echter grote studies en
multivariate analyses ontbreken.
Er zijn verschillende methoden beschreven die therapierespons in levermetastasen beschrijven (1), echter ook in
niet met chemotherapie behandelde tumoren komen necrose en fibrose voor. De reproduceerbaarheid is
beperkt.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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MMR/ MSI-onderzoek bij colorectaal carcinoom (CRC)
Uit gangsvraag
Wanneer dient een MSI analyse uitgevoerd te worden?

Aanbeveling
De aanbevelingen in deze module zijn overgenomen uit de 2014 richtlijn en in 2019 door de werkgroep
beoordeeld als actueel. De aanbevelingen zijn eventueel tekstueel aangepast, maar inhoudelijk niet veranderd.
Voer bij patiënten met colorectaal carcinoom moleculaire MSI-analyse, MMR-IHC of een combinatie van MSIanalyse met immuunhistochemie van MMR eiwitten uit volgens de richtlijn erfelijke darmkanker.
Gebruik standaard teksten voor het rapporteren van de resultaten van een MSI-analyse.

Samenvat t ing lit erat uur
Indicatiestelling
Voor indicatiestelling ten behoeve van MSI-onderzoek in het kader van het Lynch syndroom, de zogenaamde
MIPA (‘indicaties voor MSI-onderzoek bij pathologisch onderzoek’)-procedure, wordt verwezen naar de
richtlijn Erfelijke darmkanker). De indicatie voor MSI-analyse, zoals deze door de patholoog gesteld kan worden,
bij een nieuwe CRC-patiënt wordt hierin als volgt samengevat:
Het is zinvol wanneer MSI-analyse door de patholoog wordt aangevraagd op nieuw gediagnosticeerde tumoren
die voldoen aan één van de volgende criteria:
CRC of endometriumcarcinoom onder de 50 jaar,
tweede CRC onder de 70 jaar,
CRC onder de 70 jaar met gelijktijdig of daaraan voorafgaand een andere met Lynch syndroom
geassocieerde tumor (zoals maligniteit van de baarmoeder, de maag, de dunne darm, de galgangen, de
alvleesklier, de eierstokken, de hogere urinewegen, de hersenen en adenoom of carcinoom van de
talgklieren). Zie ook de richtlijn Erfelijke darmkanker.
Voor het aanvragen van MSI op basis van de familiegegevens en bij afwijkende (voor LS suspecte) MSI is
verwijzing naar een klinisch geneticus geïndiceerd. In deze gevallen zal MSI-analyse over het algemeen worden
geïnitieerd op basis van de Bethesda criteria (6).
Methode
MSI-analyse geschiedt over het algemeen op FFPE-materiaal en een tumorpercentage van minimaal 50% wordt
hierbij aangeraden. PCR wordt gebruikt om regionen die microsatellieten (waarvan de lengte bij MMR-deficiëntie
ten gevolge van deletie of insertie kan variëren ten opzichte van normaal/kiembaan DNA) bevatten te
amplificeren, welke vervolgens op grootte worden gescheiden. Het referentie (‘Bethesda’)-panel omvat vijf
mononucleotide repeatmarkers (NR21, NR24, NR27, BAT-25 en BAT-26 ) en drie dinucleotide loci (D2S123,
D5S346 en D17S250 ), maar andere informatieve loci zijn ook beschreven (1; 3). Tumoren gelden als ‘MSI-high’
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(MSI-H) als 2 of meer microsatelliet markers instabiliteit tonen, en als ‘MSI-stable’ (MSS) als er geen instabiliteit
wordt gevonden. Immuunhistochemie om het verlies van MMR eiwit expressie (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 ) aan
te tonen kan als vervangende of aanvullende techniek worden gebruikt om patiënten te screenen voor HNPCC
(5; 7). Het patroon van verlies van aankleuring van deze eiwitten kan worden gebruikt om gerichte kiembaan
mutatie analyse in te zetten. Gezien de implicaties hiervan dient genetische counseling overwogen te worden
alvorens MMR-immuunhistochemie van de tumor wordt ingezet. Hiernaast moet echter worden opgemerkt dat
verlies van MLH1 en PMS2-expressie ook kan betekenen dat er sprake is van sporadische MLH1 promoter
methylering, die kan worden aangetoond door hiervoor relevante assays.
De vraagt rijst of MSI dan wel IHC-analyse de voorkeur geniet in de identificatie van Lynch-syndroompatiënten.
Dit hangt onder meer af van beschikbaarheid van de tests, expertise en financiële overwegingen. Lindor
vergeleek de waarde van MSI-analyse en IHC voor MLH1 en MSH2 in 1.144 patiënten (2). IHC had een
sensitiviteit van 92,3% en een specificiteit van 100% voor MSI, en als alleenstaande techniek voor de identificatie
van mutatiecarriers een sensitiviteit van 81.8% en een specificiteit van 93,9% vs. 90,0% en 93,9% voor
alleenstaande MSI-analyse. Pinol vond waarden van 81,8% en 98% versus 81,8% en 98,2% (4). Lagerstedt en
Robinson daarentegen vonden MMR mutaties in 5 van 17 MSI-negatieve families die voldeden aan de
Amsterdam criteria en in 1 van 30 families die niet voldeden aan de Amsterdam criteria (8). IHC identificeerde
echter MMR-eiwitexpressieverlies in 3 van 5 van deze gevallen, maar had enkele MSI-positieve gevallen gemist,
vooral in het geval van missense mutaties. De voorkeur geniet daarom een gecombineerde benadering van MSIanalyse in combinatie met IHC van MMR-eiwitten. Overwogen kan worden om alleen IHC te verrichten in geval
van kleine biopten of bij tumoren met een relatief laag tumorcelpercentage, zoals ook aangegeven in de
richtlijn Erfelijke darmkanker.
Voor iedere tumor die voldoet aan de selectiecriteria voor MSI-analyse is deze benadering geïndiceerd. Er kan
een indicatie bestaan voor analyse van MSI van meerdere tumoren van één patiënt of van tumoren bij
verschillende familieleden, ook wanneer een eerdere tumor geen MSI vertoonde. In deze richtlijn is ook de
indicatiestelling voor onderzoek van hypermethylering van de MLH1-promoter, eventueel in combinatie met
BRAF-mutatieanalyse, vastgelegd.
Laboratorium
Het laboratorium waar de bepalingen worden uitgevoerd en geïnterpreteerd dient te beschikken over adequate
faciliteiten en voldoende moleculair biologische expertise, zoals vastgelegd in de kwaliteitsrichtlijn van de
werkgroep moleculaire diagnostiek in de pathologie. Hiernaast moet de validiteit van de test worden
gewaarborgd, en gemonitord middels deelname aan hiertoe geëigende rondzendingen, zoals aanbevolen door
de subcommissie kwaliteitsborging (QC) en rondzending van de WMDP. Verslaglegging vindt bij voorkeur plaats
in standaardformuleringen zoals zijn vastgelegd in de richtlijn Erfelijke darmkanker. Tevens verdient (op termijn)
vastlegging van de gegevens in een protocolmodule overweging, zoals geïntegreerd in het landelijke PA-archief
systeem (PALGA).

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Moleculaire analyses bij colorectaal carcinoom (CRC)
Uit gangsvraag
Wanneer en hoe dient de RAS status bepaald te worden?

Aanbeveling
De aanbevelingen in deze module zijn overgenomen uit de 2014 richtlijn en in 2019 door de werkgroep
beoordeeld als actueel. De aanbevelingen zijn eventueel tekstueel aangepast, maar inhoudelijk niet veranderd.
Bepaal de RAS mutatie status bij patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met EGF-R gerichte
antilichamen. Bepaal de RAS status op de primaire tumor of de afstandsmetastasen, maar niet op materiaal
van lymfkliermetastasen.

Overwegingen
Er zijn geen overwegingen beschreven.

Samenvat t ing lit erat uur
Indicatiestelling
Wanneer behandeling met anti-EGF-R therapie wordt overwogen, dient de RAS -mutatie status van de tumor te
worden bepaald (zie module systemische therapie). Daarnaast kunnen sommige resultaten van het RASmutatieonderzoek ook ingezet worden ten behoeve van de MAP-diagnostiek (5).
Methode
Opsporing van RAS -mutaties kan geschieden via mutatiescreening, waarbij directe sequentie analyse op het
materiaal wordt uitgevoerd, en daarom in principe alle mutaties in het gekozen gebied kunnen worden
opgespoord, of bij wijze van mutatiedetectie (veelal met behulp van Real-time PCR), waarbij met behulp van
gerichte tests bekende, vaak veel voorkomende, en klinisch relevante mutaties kunnen worden aangetoond. Zo
zijn er meer dan 5.000 verschillende RAS -mutaties bekend in colorectaal carcinomen, maar 95% van alle
mutaties zijn te vinden in hotspots van codons 12 en 13.
In deze context zijn beide benaderingen uitgebreid in de literatuur besproken, en hieruit blijkt dat er op grond
van een vergelijking van de sensitiviteit en kosten efficiëntie geen zekere voorkeur kan worden uitgesproken,
mits men accepteert dat bij mutatiedetectie een klein aantal zeldzame of onbekende mutaties ongedetecteerd
zullen blijven, waarvan de mate afhangt van het gekozen systeem (4; 1). Wel is het van belang dat het
laboratorium zich bij de keuze van het systeem/platform bewust is van de keuze van een test met een optimale
voorspellende waarde, waarbij ook kostentechnische aspecten en de relatieve noodzaak tot aanwezigheid van
moleculair biologische expertise zullen moeten worden meegenomen.
Materiaal
Verschillende types tumormateriaal kunnen tot acceptabele testprestaties leiden, inclusief (ingevroren) vers
materiaal, materiaal in RNA-preserverende oplossingen (bijvoorbeeld RNA later), en formaline-gefixeerd, in
paraffine ingebed weefsel (FFPE). Bij de keuze van het te onderzoeken tumormateriaal staat voorop dat de
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patholoog monsters/blokjes tracht te identificeren met een hoog tumorpercentage (minimum voor sequentie
analyse bijvoorbeeld 20-30%, voor ARMS (Amplification Refractory Mutation System zoals Therascreen) 1%),
liefst zonder necrose of ontsteking, al dan niet in combinatie met aanvullende verrijkingstechnieken zoals
microdissectie.
Het hiertoe gebruikte weefsel is bij voorkeur afkomstig van de te behandelen metastase. Aangezien er echter
een hoge mate van concordantie (96,4% (95%BI: 93,6-98,2%)) bestaat in mutatiestatus tussen primaire en
levermetastasen (6), kan zowel weefsel van levermetastasen als van de primaire tumor worden getest. De
mutatiestatus van lymfkliermetastasen komt opvallend vaak niet overeen met de mutatiestatus van andere
lokalisaties, daarom dient KRAS -mutatieanalyse op lymfkliermetastasen vermeden te worden (2).
Laboratorium
Het laboratorium waar de bepalingen worden uitgevoerd en geïnterpreteerd dient te beschikken over adequate
faciliteiten en voldoende moleculair biologische expertise, zoals vastgelegd in de kwaliteitsrichtlijn van de
werkgroep moleculaire diagnostiek in de pathologie. Hiernaast moet de validiteit van de test worden
gewaarborgd, en gemonitord middels deelname aan hiertoe geëigende rondzendingen, zoals aanbevolen door
de subcommissie kwaliteitsborging (QC) en rondzending van de WMDP. Verslaglegging vindt bij voorkeur plaats
in een gestandaardiseerd formaat, met inachtneming van geaccepteerde internationale nomenclatuur van de
aangetoonde mutaties, zoals onder andere eveneens aangegeven in de desbetreffende richtlijn van de WMDP.
Hiervoor wordt momenteel een protocolmodule ontwikkeld, geïntegreerd in het landelijke PA-archief systeem
(PALGA).

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Primaire behandeling coloncarcinoom bij colorectaal carcinoom (CRC)
Deze module is onderverdeeld in de volgende submodules:
Aanvullende resectie na poliepectomie T1 CC
Follow-up na lokale behandeling T1 CC
Uitgebreidheid primaire resectie CC
Laparoscopische primaire resectie CC
Obstructief CC
Neoadjuvante therapie cT4M0 CC
Adjuvante systemische therapie CC
Follow-up na oncologische segmentresectie CC

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Aanvullende resectie na poliepectomie T 1 coloncarcinoom
Uit gangsvraag
Geeft aanvullende segmentele colonresectie een betere uitkomst in termen van recidief vrije en totale overleving
bij patiënten die een endoscopische poliepectomie hebben ondergaan waarbij sprake bleek van een Tis/T1
coloncarcinoom?

Aanbeveling
De aanbevelingen in deze module zijn overgenomen uit de 2014 richtlijn en in 2019 door de werkgroep
beoordeeld als actueel. De aanbevelingen zijn eventueel tekstueel aangepast, maar inhoudelijk niet veranderd.
Zie af van chirurgische resectie bij poliepectomie van een goed of matig gedifferentieerd T1 carcinoom zonder
(lymf)angio-invasie en een resectiemarge ≥ 1 mm.
Overweeg een aanvullende chirurgische resectie na poliepectomie van een T1 carcinoom met resectiemarge <
1 mm, en/of slecht gedifferentieerd, en/of (lymf)angio-invasie.
Overweeg een chirurgische resectie bij een sessiele maligne poliep waarbij de resectiemarge niet te beoordelen
is of de poliep middels piecemeal resectie verwijderd is. Neem hierbij het mogelijk oncologische voordeel
enerzijds en de kans op complicaties anderzijds in overweging.
Verricht een formele oncologische colonresectie met adequate mesocolische lymfadenectomie bij aanvullende
resectie.

Overwegingen
Voor hoog risico maligne colonpoliepen moet het oncologische voordeel van een aanvullende colonresectie
altijd afgewogen worden tegen de kans op morbiditeit en eventueel zelfs mortaliteit. In deze afweging moeten
de leeftijd, de locatie van de tumor, de comorbiditeit van de patiënt en de wens van de patiënt meegenomen
worden. Alle patiënten dienen besproken te worden op het MDO.

Inleiding
Met de introductie van een landelijk bevolkingsonderzoek colorectaal carcinoom (CRC) zal het coloncarcinoom
vaker in een vroeger stadium gedetecteerd worden (6; 7). Dit zal leiden tot een grotere rol voor maag-darmleverartsen in de lokale behandeling van vroege tumoren. Echter, de kans op een incomplete lokale resectie en
de onmogelijkheid om lokale lymfklieren te verwijderen beperken de applicatie van minimale invasieve technieken
zoals poliepectomie, endoscopische mucosale resectie (EMR) en endoscopische submucosale dissectie (ESD)
voor T1 coloncarcinomen. In de literatuur varieert het percentage van voorkomen van lokale
lymfekliermetastasen bij een T1 coloncarcinoom in verschillende case-series van 8-14% (8; 13; 14). Daarmee is
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de kans groot dat chirurgische (segment) resectie van het colon geen therapeutische bijdrage levert, terwijl dit
wel geassocieerd is met morbiditeit en zelfs mortaliteit. Om deze reden is het belangrijk om een weloverwogen
keuze voor de behandeling van maligne poliepen te maken.

Conclusies
Er is geen bewijs om het effect van poliepectomie gevolgd door surveillance en poliepectomie gevolgd door
(segment) resectie van het colon in patiënten met een T1 coloncarcinoom te vergelijken met betrekking tot
algehele overleving, progressie-vrije overleving of kwaliteit van leven.
Niveau: Zeer laag
Er is bewijs van lage kwaliteit dat een aantal histologische kenmerken geassocieerd zijn met het optreden van
een ongunstige uitkomst (lokaal recidief kanker, lymfkliermetastasen, afstand metastasen, CRC gerelateerd
overlijden). Deze kenmerken bestaan uit; positieve resectiemarge, slechte differentiatie, lymf-invasieve groei,
angio-invasieve groei.
Niveau: Laag

Samenvat t ing lit erat uur
Risicostratif icatie en indicatie voor segmentele resectie
De vraag wat de prognostische factoren zijn voor het bepalen van de meest effectieve curatieve behandeling
voor patiënten met een maligne poliep kan met de huidige ter beschikking staande literatuur niet beantwoord
worden. Dit komt doordat veel van de literatuur zich richt op het identificeren van de ongunstige prognostische
kenmerken in plaats van zich te richten op de lange termijn resultaten met betrekking tot dergelijke
prognostische kenmerken of welk type van behandeling het beste is voor patiënten met specifieke ongunstige
kenmerken.
Er zijn een aantal observationele studies die suggereren dat poliepectomie gevolgd door follow-up misschien
veilig is voor patiënten met een laag-risico T1 CRC, maar niet voor patiënten met een hoog-risico T1 CRC.
De resultaten van één review van observationele studies en vijf observationele studies (allemaal met
methodologische beperkingen) worden hieronder vermeld. Alle studies worden beschouwd als zeer laag van
kwaliteit. De reden hiervoor is het feit dat er geen heldere criteria voor de verschillende behandelingsgroepen
werden toegepast, er werd niet voldoende gecorrigeerd voor confounding en er waren geen gegevens over de
volledigheid van de follow-up.
In 2012 hebben Di Gregorio en co-workers een review uitgevoerd op de beschikbare literatuur over de uitkomst
van laag- en hoogrisico maligne colorectale poliepen. Een uitgangsvraag was echter niet geformuleerd en er
werd geen kwaliteitsbeoordeling van de geïncludeerde observationele studies uitgevoerd. In de review werden
hoogrisico maligne poliepen gedefinieerd door de aanwezigheid van ten minste één van de volgende
histologische kenmerken: positieve resectierand, slecht gedifferentieerd adenocarcinoom, lymf-/angio invasie,
en tumor budding. Als geen van deze kenmerken aanwezig was, werden maligne poliepen geclassificeerd als
laagrisico. Van de 345 patiënten met een laagrisico maligne poliep, ondergingen er 53 een operatie na de
poliepectomie. In één van de 53 chirurgische preparaten werd een residu gerapporteerd. Eén van de 345
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laagrisico patiënten overleed als gevolg van de kanker. Er waren in totaal 471 patiënten met een hoogrisico
maligne poliep, 335 van hen ondergingen een operatie. In 49 van de 335 (15%) chirurgische preparaten, werd
een residu gerapporteerd; 23/471 (5%) patiënten overleden als gevolg van de kanker (5),
Benizri maakte een retrospectieve case series van 64 patiënten met T1 CRC bij wie resectie (door laparotomie
of laparoscopie) en regionale lymfadenectomie werd uitgevoerd nadat analyse van het preparaat van de
poliepectomie ten minste één van de volgende nadelige criteria uitwees: tumorvrije resectiemarge ≤1 mm, slecht
gedifferentieerd carcinoom (graad III), lymf-/angioinvasie, submucosale SM II-III betrokkenheid, tumorbudding,
(de aanwezigheid van afzonderlijke cellen en kleine clusters van tumorcellen aan de rand van het invasieve
carcinoom), sessiele morfologie of piecemeal resectie. Het voorkomen van rest adenocarcinoom en/of
lymfkliermetastase was 7/64 (11%) in deze groep (1).
Butte rapporteerde in een retrospectieve case series van 143 opeenvolgende patiënten met T1 CRC die
poliepectomie gevolgd door colectomie ondergingen (2). Bij colectomie werd invasieve rest carcinoom
gevonden bij 13% van de patiënten lokaal rest tumor bij 11% en lymfkliermetastasen bij 7%). Bij positieve of
onbekende resectiemarges, was het percentage rest carcinoom in de darmwand 16% vs. 0% bij een negatieve
resectiemarge. Na een mediane follow-up periode van 63 maanden werden geen recidieven geïdentificeerd.
Kim volgde retrospectief een case serie van 65 patiënten met submucosale CRC die allen ofwel EMR
(Endoscopische Mucosale Resectie) of ESD (Endoscopische Submucosale Resectie) hadden ondergaan (9). De
overleving werd niet gerapporteerd. De kans op recidief (dat wil zeggen lokaal recidief en/of recidief op afstand)
was 7/65 (3/7 ondergingen een colectomie en 4/7 alleen een poliepectomie). Van de zeven patiënten die een
recidief hadden, hadden vijf een hoogrisico maligne poliep en twee een laagrisico maligne poliep. Het totale
aantal hoogrisico en laagrisico maligne poliepen in het onderzoek is onduidelijk.
Meining beschreef 390 patiënten met T1 CRC: 141 patiënten hadden poliepectomie en chirurgische
verwijdering van T1 CRC (groep A) en 249 hadden alleen poliepectomie (groep B) (10). Keuze voor wel of geen
operatie was gebaseerd op risicopatronen, de persoonlijke wensen van de patiënt en de performance status
van de patiënt. Zowel patiënten met laagrisico als hoogrisico maligne poliepen werden geïncludeerd in beide
groepen. Een ongunstige uitkomst werd gedefinieerd als locoregionale recidief kanker, metastasen op afstand,
lymfkliermetastase of CRC gerelateerd overlijden.
In de groep waarbij enkel poliepectomie werd uitgevoerd, werd een ongunstige uitkomst waargenomen bij
17/249 (7%) patiënten. Een ongunstige uitkomst werd gezien bij 20% van de patiënten met een incomplete
resectie versus 4% in het geval van volledige resectie; patiënten met een slecht gedifferentieerde tumor hadden
een ongunstige uitkomst in 43% van de gevallen versus 6% bij patiënten met een goed of matig
gedifferentieerd carcinoom en 44% van de tumoren met lymf-/angioinvasie had een ongunstige uitkomst versus
5% in de tumoren zonder lymf-/angioinvasie.
Oka rapporteerde een multicenter retrospectieve case serie van 792 patiënten met submucosale CRC die na
endoscopische resectie alleen controle kregen (10). Het recidiefpercentage was 2,3% (18/792) (lokaal recidief:
11 gevallen en metastasen in 13 gevallen). De associatie tussen histopathologische kenmerken bij poliepectomie
en recidief werd geëvalueerd aan de hand van een multivariate logistische regressie-analyse: lymfatische invasie
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was significant geassocieerd met recidief na endoscopische resectie (OR: 6,36; 95%BI: 1,46-27,79). Er moet
echter wel genoemd worden dat deze analyse slechts gebaseerd was op 387 gevallen omdat de
histopathologische gegevens ontbraken bij 49% van de specimen.
Radicaliteit van de poliepectomie
Het initiële uitgangspunt in de besluitvorming vormt de radicaliteit van de endoscopische resectie gezien het
risico op lokaal recidief, lymfkliermetastase en CRC gerelateerd overlijden (8; 5). Indien de maligne poliep
endoscopisch niet radicaal verwijderd kan worden moet aanvullende behandeling plaatsvinden (oncologische
chirurgische resectie).
Histologische kenmerken
Van de beperkte studies die gevonden zijn nemen de meeste een set van markers mee om de maligne poliep in
te delen in een hoog risico en een laag risico poliep. In weinig studies is gecorrigeerd voor confounders.
Hoog risico maligne poliepen zijn poliepen waarin ten minste 1 risico factor aanwezig is (positieve resectiemarge
en/of slechte differentiatie en/of angio-invasie). De kans op een slechte uitkomst is significant hoger in deze
groep:
9,2% kans op recidief carcinoom,
11,2% kans op lymfkliermetastasen,
7,1% kans op hematogene metastasen,
7,2% kans op CRC gerelateerd overlijden.

Positieve resectiemarge; definitie
In een review van Hassan werd een positieve resectiemarge significant vaker gezien bij sessiele maligne poliepen
vergeleken met gesteelde maligne poliepen (25/44 vs. 34/182, p<0,001) (8). De vraag is echter wat een veilige
resectiemarge is. Benizri noemt de excisie adequaat wanneer de tumorvrije afstand tot de resectiemarge >1
mm is (1). De Australische richtlijn gebruikt een marge van 1 tot 2 mm. Ueno liet zien dat in 36 tumoren met een
tumorvrije resectie, waarvan 19 <1 mm, er geen residutumor werd gevonden bij de chirurgische resectie (14). Bij
de 32 tumoren met een tumorvrije resectie (waarvan 14 <1 mm) bij poliepectomie die alleen vervolgd werden
trad tijdens follow-up van gemiddeld 41 maanden geen intramuraal lokaal recidief op. Hoewel er op basis van
de literatuur geen goede wetenschappelijke onderbouwing is voor een bepaalde afkapwaarde, is besloten voor
deze richtlijn de gangbare definitie van irradicaliteit als een resectiemarge ≤ 1 mm te hanteren.
Differentiatiegraad en kans op slechte uitkomst
Slechte differentiatie is geassocieerd met lymfkliermetastasen, hematogene metastasen en CRC geassocieerd
overlijden (7; 5). Wat betreft de lymfkliermetastasen in relatie tot differentiatiegraad is het niet duidelijk in welk
percentage het gaat om lymfkliermetastasen ten tijde van de diagnose (beoordeling na de chirurgische resectie)
of lymfkliermetastasen tijdens follow-up.
Lymf-/angioinvasie
In de review van Di Gregorio is angio-invasie geassocieerd met restcarcinoom, recidief carcinoom,
lymfkliermetastasen, hematogene metastasen en CRC gerelateerd overlijden (5). In de review van Hassan is
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angio-invasie alleen geassocieerd met lymfkliermetastasen (8). Lymf-invasie wordt in beide reviews niet als
aparte risicofactor in de gepoolde analyse meegenomen. In de tekst van Di Gregorio wordt angio-invasie en
lymf/angio-invasie door elkaar gebruikt. Het bepalen van angio-invasie en lymf-invasie door de patholoog is niet
eenvoudig, en in geval van twijfel over lymf/angio-invasieve groei kan het nodig zijn om aanvullend
immunohistochemisch onderzoek te verrichten. Immunohistochemische markers kunnen tevens worden gebruikt
om het onderscheid te maken tussen lymf- dan wel angio-invasie. Dit laatste lijkt echter vooralsnog niet
routinematig geïndiceerd, gezien het gebrek aan bewijs voor de noodzaak hiertoe in bovengenoemde studies.

Maligne poliep morfologie
De ASGE richtlijn van 2005 maakt duidelijk onderscheid tussen gesteelde en sessiele maligne poliepen (4). De
kans op lokaal recidief of lymfkliermetastasen van een T1 carcinoom in een gesteelde maligne poliep zonder
risico factoren en radicaal verwijderd is heel laag, namelijk 0,3%; voor een sessiele maligne poliep zonder risico
factoren en compleet verwijderd bedraagt dit risico echter 5% (4). Ook in de review van Hassan hebben
patiënten met sessiele maligne poliepen significant vaker restcarcinoom, lokaal recidief, hematogene
metastasen en CRC gerelateerd overlijden dan patiënten met gesteelde poliepen (8). Het is onbekend of
sessiele maligne poliepen een hogere kans op lymfkliermetastasen hebben ten tijde van de diagnose dan
gesteelde maligne poliepen, wat wel gesuggereerd wordt (4). De slechtere uitkomst kan ook goed verklaard
worden door incomplete endoscopische resecties. Een recente prospectieve studie laat zien dat 10% van alle
poliepectomieen van sessiele maligne poliepen (5-20 mm) irradicaal verwijderd waren, terwijl de endoscopist de
poliepectomie als radicaal had beoordeeld (12). Chirurgische resectie moet daarom overwogen worden voor
sessiele maligne poliepen waarbij de resectiemarge niet goed beoordeeld kan worden. Ook voor sessiele
maligne poliepen die piecemeal verwijderd zijn, en waarbij de marge dus niet betrouwbaar beoordeeld kan
worden, is er mogelijk een indicatie voor chirurgische resectie in afwezigheid van andere risico factoren.
Surveillance na poliepectomie van een T1 coloncarcinoom
Na verwijdering van een maligne poliep (T1 coloncarcinoom) wordt in de Engelse richtlijn een surveillance
colonoscopie na 3 maanden en vervolgens na 6 maanden geadviseerd ter controle van de radicaliteit van de
poliepectomie (3). Dit lijkt een veilige aanbeveling. Na 9 maanden kunnen patiënten vervolgd worden volgens
het surveillance interval zoals geadviseerd in de Nederlandse richtlijn Coloscopie Surveillance (NVMDL 2013).
Omdat het litteken van de poliepectomie niet altijd meer te herkennen is wordt geadviseerd de
poliepectomieplaats te markeren met een tatoeage, 2 cm distaal van de poliep of het litteken met een 2 tot 3tal markeringen.

Zoeken en select eren
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Follow-up na lokale behandeling T 1 coloncarcinoom
Uit gangsvraag
Geeft aanvullende segmentele colonresectie een betere uitkomst in termen van recidief vrije en totale overleving
bij patiënten die een endoscopische poliepectomie hebben ondergaan waarbij sprake bleek van een Tis/T1
coloncarcinoom?

Aanbeveling
De aanbevelingen in deze module zijn overgenomen uit de 2014 richtlijn en in 2019 door de werkgroep
beoordeeld als actueel. De aanbevelingen zijn eventueel tekstueel aangepast, maar inhoudelijk niet veranderd.
Beoordeel het poliepectomie litteken na drie en vervolgens na zes maanden middels endoscopie. Daarna is de
follow-up conform de Nederlandse richtlijn coloscopie surveillance.

Overwegingen
Voor hoog risico maligne colonpoliepen moet het oncologische voordeel van een aanvullende colonresectie
altijd afgewogen worden tegen de kans op morbiditeit en eventueel zelfs mortaliteit. In deze afweging moeten
de leeftijd, de locatie van de tumor, de comorbiditeit van de patiënt en de wens van de patiënt meegenomen
worden. Alle patiënten dienen besproken te worden op het MDO.

Inleiding
Met de introductie van een landelijk bevolkingsonderzoek colorectaal carcinoom (CRC) zal het coloncarcinoom
vaker in een vroeger stadium gedetecteerd worden (6; 7). Dit zal leiden tot een grotere rol voor maag-darmleverartsen in de lokale behandeling van vroege tumoren. Echter, de kans op een incomplete lokale resectie en
de onmogelijkheid om lokale lymfklieren te verwijderen beperken de applicatie van minimale invasieve technieken
zoals poliepectomie, endoscopische mucosale resectie (EMR) en endoscopische submucosale dissectie (ESD)
voor T1 coloncarcinomen. In de literatuur varieert het percentage van voorkomen van lokale
lymfekliermetastasen bij een T1 coloncarcinoom in verschillende case-series van 8-14% (8; 13; 14). Daarmee is
de kans groot dat chirurgische (segment) resectie van het colon geen therapeutische bijdrage levert, terwijl dit
wel geassocieerd is met morbiditeit en zelfs mortaliteit. Om deze reden is het belangrijk om een weloverwogen
keuze voor de behandeling van maligne poliepen te maken.

Conclusies
Er is geen bewijs om het effect van poliepectomie gevolgd door surveillance en poliepectomie gevolgd door
(segment) resectie van het colon in patiënten met een T1 coloncarcinoom te vergelijken met betrekking tot
algehele overleving, progressie-vrije overleving of kwaliteit van leven.
Niveau: Zeer laag
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Er is bewijs van lage kwaliteit dat een aantal histologische kenmerken geassocieerd zijn met het optreden van
een ongunstige uitkomst (lokaal recidief kanker, lymfkliermetastasen, afstand metastasen, CRC gerelateerd
overlijden). Deze kenmerken bestaan uit; positieve resectiemarge, slechte differentiatie, lymf-invasieve groei,
angio-invasieve groei.
Niveau: Laag

Samenvat t ing lit erat uur
Risicostratif icatie en indicatie voor segmentele resectie
De vraag wat de prognostische factoren zijn voor het bepalen van de meest effectieve curatieve behandeling
voor patiënten met een maligne poliep kan met de huidige ter beschikking staande literatuur niet beantwoord
worden. Dit komt doordat veel van de literatuur zich richt op het identificeren van de ongunstige prognostische
kenmerken in plaats van zich te richten op de lange termijn resultaten met betrekking tot dergelijke
prognostische kenmerken of welk type van behandeling het beste is voor patiënten met specifieke ongunstige
kenmerken.
Er zijn een aantal observationele studies die suggereren dat poliepectomie gevolgd door follow-up misschien
veilig is voor patiënten met een laag-risico T1 CRC, maar niet voor patiënten met een hoog-risico T1 CRC.
De resultaten van één review van observationele studies en vijf observationele studies (allemaal met
methodologische beperkingen) worden hieronder vermeld. Alle studies worden beschouwd als zeer laag van
kwaliteit. De reden hiervoor is het feit dat er geen heldere criteria voor de verschillende behandelingsgroepen
werden toegepast, er werd niet voldoende gecorrigeerd voor confounding en er waren geen gegevens over de
volledigheid van de follow-up.
In 2012 hebben Di Gregorio en co-workers een review uitgevoerd op de beschikbare literatuur over de uitkomst
van laag- en hoogrisico maligne colorectale poliepen. Een uitgangsvraag was echter niet geformuleerd en er
werd geen kwaliteitsbeoordeling van de geïncludeerde observationele studies uitgevoerd. In de review werden
hoogrisico maligne poliepen gedefinieerd door de aanwezigheid van ten minste één van de volgende
histologische kenmerken: positieve resectierand, slecht gedifferentieerd adenocarcinoom, lymf-/angio invasie,
en tumor budding. Als geen van deze kenmerken aanwezig was, werden maligne poliepen geclassificeerd als
laagrisico. Van de 345 patiënten met een laagrisico maligne poliep, ondergingen er 53 een operatie na de
poliepectomie. In één van de 53 chirurgische preparaten werd een residu gerapporteerd. Eén van de 345
laagrisico patiënten overleed als gevolg van de kanker. Er waren in totaal 471 patiënten met een hoogrisico
maligne poliep, 335 van hen ondergingen een operatie. In 49 van de 335 (15%) chirurgische preparaten, werd
een residu gerapporteerd; 23/471 (5%) patiënten overleden als gevolg van de kanker (5),
Benizri maakte een retrospectieve case series van 64 patiënten met T1 CRC bij wie resectie (door laparotomie
of laparoscopie) en regionale lymfadenectomie werd uitgevoerd nadat analyse van het preparaat van de
poliepectomie ten minste één van de volgende nadelige criteria uitwees: tumorvrije resectiemarge ≤1 mm, slecht
gedifferentieerd carcinoom (graad III), lymf-/angioinvasie, submucosale SM II-III betrokkenheid, tumorbudding,
(de aanwezigheid van afzonderlijke cellen en kleine clusters van tumorcellen aan de rand van het invasieve
carcinoom), sessiele morfologie of piecemeal resectie. Het voorkomen van rest adenocarcinoom en/of
lymfkliermetastase was 7/64 (11%) in deze groep (1).
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Butte rapporteerde in een retrospectieve case series van 143 opeenvolgende patiënten met T1 CRC die
poliepectomie gevolgd door colectomie ondergingen (2). Bij colectomie werd invasieve rest carcinoom
gevonden bij 13% van de patiënten lokaal rest tumor bij 11% en lymfkliermetastasen bij 7%). Bij positieve of
onbekende resectiemarges, was het percentage rest carcinoom in de darmwand 16% vs. 0% bij een negatieve
resectiemarge. Na een mediane follow-up periode van 63 maanden werden geen recidieven geïdentificeerd.
Kim volgde retrospectief een case serie van 65 patiënten met submucosale CRC die allen ofwel EMR
(Endoscopische Mucosale Resectie) of ESD (Endoscopische Submucosale Resectie) hadden ondergaan (9). De
overleving werd niet gerapporteerd. De kans op recidief (dat wil zeggen lokaal recidief en/of recidief op afstand)
was 7/65 (3/7 ondergingen een colectomie en 4/7 alleen een poliepectomie). Van de zeven patiënten die een
recidief hadden, hadden vijf een hoogrisico maligne poliep en twee een laagrisico maligne poliep. Het totale
aantal hoogrisico en laagrisico maligne poliepen in het onderzoek is onduidelijk.
Meining beschreef 390 patiënten met T1 CRC: 141 patiënten hadden poliepectomie en chirurgische
verwijdering van T1 CRC (groep A) en 249 hadden alleen poliepectomie (groep B) (10). Keuze voor wel of geen
operatie was gebaseerd op risicopatronen, de persoonlijke wensen van de patiënt en de performance status
van de patiënt. Zowel patiënten met laagrisico als hoogrisico maligne poliepen werden geïncludeerd in beide
groepen. Een ongunstige uitkomst werd gedefinieerd als locoregionale recidief kanker, metastasen op afstand,
lymfkliermetastase of CRC gerelateerd overlijden.
In de groep waarbij enkel poliepectomie werd uitgevoerd, werd een ongunstige uitkomst waargenomen bij
17/249 (7%) patiënten. Een ongunstige uitkomst werd gezien bij 20% van de patiënten met een incomplete
resectie versus 4% in het geval van volledige resectie; patiënten met een slecht gedifferentieerde tumor hadden
een ongunstige uitkomst in 43% van de gevallen versus 6% bij patiënten met een goed of matig
gedifferentieerd carcinoom en 44% van de tumoren met lymf-/angioinvasie had een ongunstige uitkomst versus
5% in de tumoren zonder lymf-/angioinvasie.
Oka rapporteerde een multicenter retrospectieve case serie van 792 patiënten met submucosale CRC die na
endoscopische resectie alleen controle kregen (10). Het recidiefpercentage was 2,3% (18/792) (lokaal recidief:
11 gevallen en metastasen in 13 gevallen). De associatie tussen histopathologische kenmerken bij poliepectomie
en recidief werd geëvalueerd aan de hand van een multivariate logistische regressie-analyse: lymfatische invasie
was significant geassocieerd met recidief na endoscopische resectie (OR: 6,36; 95%BI: 1,46-27,79). Er moet
echter wel genoemd worden dat deze analyse slechts gebaseerd was op 387 gevallen omdat de
histopathologische gegevens ontbraken bij 49% van de specimen.
Radicaliteit van de poliepectomie
Het initiële uitgangspunt in de besluitvorming vormt de radicaliteit van de endoscopische resectie gezien het
risico op lokaal recidief, lymfkliermetastase en CRC gerelateerd overlijden (8; 5). Indien de maligne poliep
endoscopisch niet radicaal verwijderd kan worden moet aanvullende behandeling plaatsvinden (oncologische
chirurgische resectie).
Histologische kenmerken
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Van de beperkte studies die gevonden zijn nemen de meeste een set van markers mee om de maligne poliep in
te delen in een hoog risico en een laag risico poliep. In weinig studies is gecorrigeerd voor confounders.
Hoog risico maligne poliepen zijn poliepen waarin ten minste 1 risico factor aanwezig is (positieve resectiemarge
en/of slechte differentiatie en/of angio-invasie). De kans op een slechte uitkomst is significant hoger in deze
groep:
9,2% kans op recidief carcinoom,
11,2% kans op lymfkliermetastasen,
7,1% kans op hematogene metastasen,
7,2% kans op CRC gerelateerd overlijden.

Positieve resectiemarge; definitie
In een review van Hassan werd een positieve resectiemarge significant vaker gezien bij sessiele maligne poliepen
vergeleken met gesteelde maligne poliepen (25/44 vs. 34/182, p<0,001) (8). De vraag is echter wat een veilige
resectiemarge is. Benizri noemt de excisie adequaat wanneer de tumorvrije afstand tot de resectiemarge >1
mm is (1). De Australische richtlijn gebruikt een marge van 1 tot 2 mm. Ueno liet zien dat in 36 tumoren met een
tumorvrije resectie, waarvan 19 <1 mm, er geen residutumor werd gevonden bij de chirurgische resectie (14). Bij
de 32 tumoren met een tumorvrije resectie (waarvan 14 <1 mm) bij poliepectomie die alleen vervolgd werden
trad tijdens follow-up van gemiddeld 41 maanden geen intramuraal lokaal recidief op. Hoewel er op basis van
de literatuur geen goede wetenschappelijke onderbouwing is voor een bepaalde afkapwaarde, is besloten voor
deze richtlijn de gangbare definitie van irradicaliteit als een resectiemarge ≤ 1 mm te hanteren.
Differentiatiegraad en kans op slechte uitkomst
Slechte differentiatie is geassocieerd met lymfkliermetastasen, hematogene metastasen en CRC geassocieerd
overlijden (7; 5). Wat betreft de lymfkliermetastasen in relatie tot differentiatiegraad is het niet duidelijk in welk
percentage het gaat om lymfkliermetastasen ten tijde van de diagnose (beoordeling na de chirurgische resectie)
of lymfkliermetastasen tijdens follow-up.
Lymf-/angioinvasie
In de review van Di Gregorio is angio-invasie geassocieerd met restcarcinoom, recidief carcinoom,
lymfkliermetastasen, hematogene metastasen en CRC gerelateerd overlijden (5). In de review van Hassan is
angio-invasie alleen geassocieerd met lymfkliermetastasen (8). Lymf-invasie wordt in beide reviews niet als
aparte risicofactor in de gepoolde analyse meegenomen. In de tekst van Di Gregorio wordt angio-invasie en
lymf/angio-invasie door elkaar gebruikt. Het bepalen van angio-invasie en lymf-invasie door de patholoog is niet
eenvoudig, en in geval van twijfel over lymf/angio-invasieve groei kan het nodig zijn om aanvullend
immunohistochemisch onderzoek te verrichten. Immunohistochemische markers kunnen tevens worden gebruikt
om het onderscheid te maken tussen lymf- dan wel angio-invasie. Dit laatste lijkt echter vooralsnog niet
routinematig geïndiceerd, gezien het gebrek aan bewijs voor de noodzaak hiertoe in bovengenoemde studies.
Maligne poliep morfologie
De ASGE richtlijn van 2005 maakt duidelijk onderscheid tussen gesteelde en sessiele maligne poliepen (4). De
kans op lokaal recidief of lymfkliermetastasen van een T1 carcinoom in een gesteelde maligne poliep zonder
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risico factoren en radicaal verwijderd is heel laag, namelijk 0,3%; voor een sessiele maligne poliep zonder risico
factoren en compleet verwijderd bedraagt dit risico echter 5% (4). Ook in de review van Hassan hebben
patiënten met sessiele maligne poliepen significant vaker restcarcinoom, lokaal recidief, hematogene
metastasen en CRC gerelateerd overlijden dan patiënten met gesteelde poliepen (8). Het is onbekend of
sessiele maligne poliepen een hogere kans op lymfkliermetastasen hebben ten tijde van de diagnose dan
gesteelde maligne poliepen, wat wel gesuggereerd wordt (4). De slechtere uitkomst kan ook goed verklaard
worden door incomplete endoscopische resecties. Een recente prospectieve studie laat zien dat 10% van alle
poliepectomieen van sessiele maligne poliepen (5-20 mm) irradicaal verwijderd waren, terwijl de endoscopist de
poliepectomie als radicaal had beoordeeld (12). Chirurgische resectie moet daarom overwogen worden voor
sessiele maligne poliepen waarbij de resectiemarge niet goed beoordeeld kan worden. Ook voor sessiele
maligne poliepen die piecemeal verwijderd zijn, en waarbij de marge dus niet betrouwbaar beoordeeld kan
worden, is er mogelijk een indicatie voor chirurgische resectie in afwezigheid van andere risico factoren.
Surveillance na poliepectomie van een T1 coloncarcinoom
Na verwijdering van een maligne poliep (T1 coloncarcinoom) wordt in de Engelse richtlijn een surveillance
colonoscopie na 3 maanden en vervolgens na 6 maanden geadviseerd ter controle van de radicaliteit van de
poliepectomie (3). Dit lijkt een veilige aanbeveling. Na 9 maanden kunnen patiënten vervolgd worden volgens
het surveillance interval zoals geadviseerd in de Nederlandse richtlijn Coloscopie Surveillance (NVMDL 2013).
Omdat het litteken van de poliepectomie niet altijd meer te herkennen is wordt geadviseerd de
poliepectomieplaats te markeren met een tatoeage, 2 cm distaal van de poliep of het litteken met een 2 tot 3tal markeringen.
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Uitgebreidheid van de resectie voor coloncarcinoom
Uit gangsvraag
1.
2.
3.
4.
5.

Wat is de meerwaarde van complete mesocolische excisie (CME)?
Hoe uitgebreid dient de lymfklierdissectie in verticale richting te worden uitgevoerd (D2 of D3)?
Is er toegevoegde waarde van in vivo of ex vivo ‘lymphatic mapping en sentinel node biopsie’?
Is er een indicatie voor profylactische adnexextirpatie?
Welke implicaties hebben erfelijke predispositie (BRCA of MSH2 kiembaan mutatie) en inflammatoire
darmziekten voor de uitgebreidheid van de resectie?
6. Wanneer is een multiviscerale resectie geindiceerd?

Aanbeveling
Voer een volledige inspectie en zo mogelijk palpatie uit van de buikholte bij aanvang van een geplande
colonresectie voor coloncarcinoom ter uitsluiting van synchrone peritoneale metastasen, ovariummetastasen en
levermetastasen.
Verricht een colonresectie in de anatomische scheidingsvlakken ter verkrijging van een intact mesenterium
volgens het CME principe, met centrale ligate van de segmentele arteriëen resulterend in een D2
lymfklierdissectie.
Verricht niet standaard een centrale lymfklierdissecties (D3) over de v. mesenterica superior en lateraal van de a.
mesenterica superior.
Voer geen in vivo sentinel node biopsie uit ter vervanging van de mesocolische lymfklierdissectie.
Voer een en bloc multiviscerale resectie uit van aangrenzende structuren die adhesief of door tumor ingroei
verbonden zijn met het colon en vermeld dit in de PA aanvraag.
Voer adnexextirpatie uit bij macroscopisch afwijkend aspect of directe tumor doorgroei. Overweeg
profylactische adnexextirpatie bij hoog risico groepen (BRCA of MSH2 kiembaan mutatie) in een gedeeld
besluitvormingsproces.
Voer bij Lynch patiënten met een coloncarcinoom tot de leeftijd van 60 jaar een totale colectomie (met behoud
van het rectum) uit.
Verricht voor een coloncarcinoom bij Crohnse colitis of Colitis Ulcerosa een sub-totale colectomie of
proctocolectomie met centrale vasculaire ligatie binnen gedeelde besluitvorming.

Overwegingen
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CME is een initiatief voor standaardisatie van de chirurgische behandeling van het coloncarcinoom. Dissectie in
de embryologische scheidingsvlakken mag als standaard worden verondersteld in de huidige colorectale
chirurgie en is daarom geen noviteit maar ‘good surgical practice’. In een vergelijkende studie van standaard
colon resectie in Leeds met de CME techniek van Erlangen (West, 2010) hadden CME preparaten vaker een
intact mesocolon en een groter mesocolisch oppervlakte. De pathologische gradering van het mesocolon, in
analogie aan die van het TME preparaat, bleek geassocieerd met overleving (West, 2008).
In de Nederlands praktijk streven we naar CME met een niveau D2 lymfklierdissectie. Mogelijk valt hier nog een
kwaliteitsslag te behalen aangezien een Deense studie met postoperatieve beeldvorming (Munkedal, 2017)
heeft laten zien dat nog een resterende segmentele arteriële stomp kon worden gevonden met een mediane
lengte van 49 mm voor rechtszijdige en 31 mm voor linkszijdige colonresecties. Daarmee blijkt in de praktijk een
intentionele D2 vaak uit te monden in een dissectie op het niveau ergens tussen D1 en D2 in. Hoewel er in een
beperkt percentage centrale lymfkliermetastasen worden gevonden na een D3 dissectie, is het de vraag of
resectie hiervan een onafhankelijke invloed heeft op oncologische uitkomst naast andere kenmerken van een
tumor met dergelijke vergevorderde lymfkliermetastasering. Aangezien centrale lymfklierdissectie extra
morbiditeit met zich mee kan brengen, met name bij rechtszijdige tumoren (Bertelsen, 2016), en geen
doorslaggevend bewijs is geleverd voor de oncologische meerwaarde, wordt aanbevolen om niet routinematige
D3 dissecties uit te voeren over de mesenterica superior vaten. Bij klinische verdenking op metastasen in de D3
lymfklieren kan worden overwogen om de verticales dissectie wel uit te breiden tot D3 niveau voor locoregionale
controle. Hiervoor lijkt verwijzing naar een centrum met desbetreffende expertise geindiceerd.
Hoewel met ex vivo sentinel node biopsie een klein extra percentage van micrometastasen kan worden
gevonden, is er geen overtuigend bewijs om dit routinematig toe te passen. De beleidsveranderingen ten
aanzien van adjuvante chemotherapie en de invloed hiervan op overleving zijn niet onderzocht. Gezien er geen
techniek is met een 100% sensitiviteit wordt in vivo sentinel node biopsie niet aanbevolen ter vervanging van de
mesocolische lymfklierdissectie.
Preventief verwijderen van extra-intestinale organen gelijktijdig met de resectie van het coloncarcinoom wordt in
Nederland voor zover bekend niet toegepast. Voor het uitvoeren van een preventieve adnexextirpatie
(ovariectomie inclusief de tubae) worden als argumenten de reductie in kans op ovariële metastasen, reductie in
kans op het ontstaan van ovariumcarcinoom, en de minimale chirurgische procedure met kleine kans op
chirurgische morbiditeit genoemd. Er is één oude kleine RCT gepubliceerd waarin 155 patiënten met colorectaal
carcinoom werden gerandomiseerd tussen wel of niet profylactische ovariectomie (Young-Fadok, 1998). De
studie was underpowered om verschil in overleving aan te tonen. Ongeveer 1,3% van de vrouwen ontwikkelt in
haar leven ovariumcarcinoom, meestal ontstaan in de tubae. Vanwege zeer langzame vooruitgang in curatie van
ovariumcarcinoom, komt steeds meer nadruk op primaire preventie te liggen. Preventief verwijderen van de
tubae (zonder ovarium) wordt opportunisitsche salpingectomie genoemd. Deze strategie wordt momenteel in
Nederland onderzocht (STOPOVCO-project), waarvan de eerste resultaten eind 2019 worden verwacht.
Argumenten tegen preventieve adnexextirpatie zijn de hoge number ‘needed to treat’, de niet aangetoonde
coloncarcinoom specifieke overlevingswinst, en de hormonale verstoring (vooral premenopausaal) met
secundaire gevolgen (onder andere hart- en vaatziekten). Bij hoog risico groepen (erfelijke predispositie zoals
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BRCA mutatie, MSH2 mutatie) en postmenopauzale vrouwen zou in een gedeelde besluitvorming met patiënten
een preventieve adnexextirpatie samen met de electieve resectie van het coloncarcinoom kunnen worden
besproken (Berek, 2010).
Indien één ovarium macroscopisch afwijkend is, dient een dubbelzijdige adnexextirpatie te worden uitgevoerd.
Voor resectie van een cT4N0-2M0 coloncarcinoom is, zoals voor iedere oncologische resectie, de R0 status een
belangrijke voorspeller voor de overleving. Aangezien tumorinfiltratie peroperatief moeilijk is te onderscheiden
van reactieve benigne adhesies wordt geadviseerd om bij twijfel een multiviscerale resectie uit te voeren.
Patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD) die een coloncarcinoom ontwikkelen, hebben een sterk
verhoogde kans op lokalisaties van hooggradige dysplasie of zelfs invasieve groei elders in het colon of rectum.
Slechts bij uitzondering betreft het een sporadisch carcinoom niet in het kader van IBD. Daarom wordt in de
Europese richtlijnen geadviseerd om een protocolectomie te doen. Als alternatief kan worden overwogen om
een colectomie met ileo-rectale anastomose te doen bij een relatief weinig aangedaan rectum wat goed
endoscopisch te vervolgen is.
Samenvatting van nationale data en populatiestudies
Vanuit de Eindhovense kankerregistratie werd gerapporteerd dat het aantal peroperatief gevonden peritoneale
metastasen ten tijde van resectie van de primaire tumor 1,4% bedroeg voor laparoscopische resecties, 5,0 %
voor open resecties en 3,3% voor geconverteerde resecties (Thomassen, 2014). Ook na correctie voor
confounders bleef laparoscopische resectie significant geassocieerd met een lagere kans op het detecteren van
peritoneale metastasen (OR 0,42). Derhalve wordt expliciet geadviseerd om onafhankelijk van de chirurgische
benadering een zorgvuldige inspectie van het abdomen uit te voeren.

Inleiding
Ter verbetering van de oncologische uitkomsten van chirurgie voor het coloncarcinoom is het concept complete
mesocolische excisie (CME) geïntroduceerd. Dit is analoog aan totale mesorectale excisie (TME) voor de
behandeling van het rectumcarcinoom, waarbij met scherpe dissectie in de embryologische scheidingsvlakken
een compleet en intact mesorectum wordt verkregen.
CME is geïntroduceerd samen met een centrale lymfklierdissectie (D3), wat tot veel verwarring in terminologie
heeft geleid. CME voor coloncarcinoom omvat de volgende 3 componenten:
1. vrijmaken van het mesocolon door middel van een scherpe dissectie over het retroperitoneum waarbij het
viscerale peritoneum intact blijft;
2. centraal ligeren van de segmentele arteriëen (a. ileocolica, a. colica dextra, a. colica media, a. colica
sinistra of sigmoidale aftakkingen);
3. resectie van voldoende lengte colon proximaal en distaal van de tumor (tenminste 5 cm) voor het
verwijderen van de pericolische lymfklieren (longitudinale disseminatie).
De lymfklierdissectie in verticale richting tot het niveau van de segmentele aftakkingen (D2), als onderdeel van
CME, kan worden uitgebreid met een centrale lymfklierdissectie (D3) over de v. mesenterica superior en lateraal
van de a. mesenterica superior (rechtszijdig) en over de a. mesenterica inferior tussen de a. colica sinistra en

P DF aangemaakt op 09-10-2020

95/296

C olorectaal carcinoom (C RC )

aorta (linkszijdig). De D3 dissectie dient echter los gezien te worden van CME, omdat ook bij TME nooit de D3
dissectie impliciet is meegenomen in de definitie.
Voor wat betreft uitgebreidheid van de resectie voor coloncarcinoom is er discussie over het preventief
meenemen van extra-intestinale organen (zoals de adnexen) om uitgroei van occulte metastasen ter plaatse te
kunnen voorkómen. Daarnaast kan de uitgebreidheid bepaald worden door erfelijke predispositie of bijkomende
ziekten (Crohn, Colitis Ulcerosa) of door lokale tumordoorgroei in omliggende weefsels.

Samenvat t ing lit erat uur
Samenvatting van internationale richtlijnen en consensusdocumenten
CME
Een internationale consensus richtlijn (Sondenaa, 2014) onderschrijft de hypothese dat een radicalere vorm van
chirurgie voor het coloncarcinoom door middel van CME de voorkeur verdient boven de conventionele techniek
hoewel dit voor stadium I-II niet essentieel lijkt.
De SIGN richtlijn (2016) beveelt aan radicale resectie volgens CME principes aan met ‘flush’ ligatie van de
colische vaten.
Lymf klierdissectie
De consensus richtlijn (Sondenaa, 2014) beschrijft lymfkliermetastasen in de centrale lymfklieren (D3) bij 0%-6%
van de coloncarcinomen maar doet geen uitspraak over de indicatie van D2 versus D3 dissectie.
De SIGN richtlijn (2016) doet geen specifieke uitspraak over de uitgebreidheid van de verticale mesocolische
lymfklierdissectie.
De ASCRS richtlijn (2017) beschrijft dat er geen aangetoond voordeel is van een D3 dissectie indien er klinisch
geen verdenking is op verdachte centrale lymfklieren. Wel wordt aanbevolen om klinisch verdachte D3
lymfklieren te reseceren.
Lymphatic mapping en/of sentinel node biopsie
De ASCRS richtlijn (2017) geeft aan dat sentinel biopsie niet de standaard lymfklierdissectie kan vervangen,
maar dat het de kans op onderstadiëring kan verminderen door uitgebreider pathologisch onderzoek van de
sentinel node.
Profylactische adnexextirpatie
De ASCRS richtlijn (2017) beveelt alleen ovariectomie aan indien macroscopisch afwijkend of bij directe tumor
doorgroei. Routinematige profylactische ovariectomie wordt niet aanbevolen, maar zou wel kunnen worden
overwogen bij erfelijke predispositie voor ovariumcarcinoom of postmenopauzale vrouwen.
Erfelijke predispositie en inflammatoire darmziekten
Overwegingen voor segmentele colonresectie of totale colectomie bij patiënten met Lynch syndroom en een
coloncarcinoom staan beschreven in de richtlijn erfelijk darmkanker. Hierbij wordt geadviseerd om een totale
colectomie met ileorectale anastomose te doen, behalve boven de 60 jaar. Bij coloncarcinoom in het kader van
familiaire adenomateuze polyposis (FAP) is proctocolectomie de voorkeursbehandeling, maar voor de andere
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polyposis syndromen (atypische familiaire adenomateuze polyposis (AFAP), MUTYH-associated polyposis
(MAP), serrated polyposis) worden geen uitspraken gedaan over de uitgebreid van resectie.
De ECCO-ESCP richtlijn (2018) stelt dat voor patiënten met een coloncarcinoom bij een Crohnse colitis, een
proctocolectomie moet worden overwogen, vanwege multifocaliteit van dysplasie en hoge kans op metachrone
carcinomen na segmentele resectie. Segmentele resectie kan worden overwogen bij laag gradige dysplasie of
hoog operatie risico.
De ECCO richtlijn (2015) adviseert een proctocolectomie met centrale ligatie van alle segmentele vaten voor
patiënten met een coloncarcinoom bij colitis ulcerosa. In geselecteerde gevallen kan na gedeelde besluitvorming
voor een colectomie worden gekozen, bijvoorbeeld bij een proximaal carcinoom met milde ziekte in het rectum.
Multiviscerale resectie
De ASCRS richtlijn (2017) adviseert een en-bloc resectie van aangrenzende organen indien deze adhesief zijn of
macroscopisch geinfiltreerd door het coloncarcinoom.
Samenvatting van systematische reviews en meta-analyses
PICO 1 (CME versus standaard chirurgie)
Gouvas verrichtte een systematische review van 32 studies (Gouvas, 2016). Er werd geen verschil gezien in
postoperatieve morbiditeit en mortaliteit (22% versus 20%, 4,5% versus 4,8%) na CME en conventionele
resectie. CME chirurgie liet een langer preparaat zien, een langere vaatsteel, een hoger percentage intact
mesocolon, en hoger aantal lymfklieren. Twee studies lieten een langere algehele overleving zien na CME, met
name voor stadium I en II.
PICO 2 (D3 dissectie versus D2 dissectie)
Een systematische review van 47 studies (Bertelsen, 2016) concludeert dat er in 1 tot 22% metastasen in
centrale lymfklieren werden gevonden voor rechtszijdige resecties, en tot 12% in linkszijdige resecties. De
auteurs concluderen dat er geen theoretische verklaring kan worden gegeven voor een betere oncologische
uitkomst bij een D3 dissectie consensus moet worden verkegen over anatomische definities en standaardisatie
van chirurgische procedures en pathologisch onderzoek.
PICO 3 (lymphatic mapping en/of sentinel node biopsie) ex vivo
Een systematische review van 57 studies (Van der Zaag, 2014) vond een gepoolde sensitiviteit van sentinel node
biopsie van 70%; deze was 93% voor T1-2 tumoren en 59% voor T3-4 tumoren. Gemiddeld werd bij verder
opsnijden van de sentinel node en immunohistochemische kleuring bij 19% extra metastasen gevonden, maar
dit was 8% voor micrometastasen (pN1mi) na exclusie van geisoleerde tumorcellen. De auteurs geven aan dat
ex vivo sentinel node biopsie met patent blauw kan worden overwogen.
PICO 4 (profylactische adnexextirpatie)
Een meta-analyse van Yoon (Yoon, 2016) laat zien dat dubbelzijdige tubectomie in de algemene populatie leidt
tot een afname van 50% tot 70% in het optreden van ovariumcarcinoom. Er werd geen vervroegde overgang
gezien vanwege het in situ laten van het ovarium.
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Zoeken en select eren
Uitkomstmaten
1. Kwaliteit van het preparaat uitgedrukt in intakt mesocolon (goed), dissectie in het mesocolische vet (matig)
en dissectie in de muscularis propria (slecht).
2. Afstand van de tumor tot het proximale of distale resectievlak.
3. Kwaliteit van de verticale lymfklierdissectie uitgedrukt in lengte van de vaatsteel, en het percentage
positieve centrale lymfklieren in het geval van een D3 dissectie.
4. Postoperatieve morbiditeit
5. Postoperatieve mortaliteit
6. Locoregionaal recidief
7. Kankerspecifieke overleving
8. Totale overleving

PICOs
PICO 1 (CME versus standaard colonresectie)
P: patiënten die een chirurgische behandeling van een coloncarcinoom ondergaan;
I: complete mesocolische excisie (CME);
C: standaard resectie;
O: kwaliteit van het preparaat, lengte vaatsteel, proximale en distale marge, morbiditeit, mortaliteit,
locoregionaal recidief, kanker-specifieke overleving, totale overleving.
PICO 2 (Centrale (D3) versus standaard dissectie (D2))
P: patiënten die een chirurgische behandeling van een coloncarcinoom ondergaan volgens CME principe;
I: centrale lymfklierdissectie (D3);
C: standaard lymfklier dissectie (D2);
O: percentage tumor-positieve centrale lymfklieren (D3), percentage stadium 3, morbiditeit, mortaliteit,
locoregionaal recidief, kanker-specifieke overleving, totale overleving.
PICO 3 (lymphatic mapping en/of sentinel node biopsie)in vivo
P: patiënten die een chirurgische behandeling van een coloncarcinoom ondergaan volgens CME principe;
I: lymphatic mapping met sentinel node biopsie;
C: geen lymphatic mapping;
O: percentage stadium 3, morbiditeit.
PICO 4 (profylactische adnexextirpatie)
P: patiënten die een chirurgische behandeling van een coloncarcinoom ondergaan;
I: profylactische adnexextirpatie (ovarium en tuba);
C: geen adnexextirpatie;
O: percentage ovariummetastasen, incidentie van ovariumcarcinoom, morbiditeit, kanker-specifieke overleving,
totale overleving.
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Laparoscopische chirurgie coloncarcinoom
Uit gangsvraag
Wat is de toegevoegde waarde van een minimaal invasieve benadering van een coloncarcinoom volgens CME
principe ten opzichte van een open benadering in het algemeen?
Deelvragen:
1. Wat is de toegevoegde waarde van een minimaal invasieve benadering van een coloncarcinoom volgens
CME principe ten opzichte van een open benadering voor de volgende klinische subgroepen:
- lokaal gevorderde tumor;
- afhankelijk van leeftijd en ASA klasse;
- afhankelijk van de localisatie van de primaire tumor (rechts, transversum, flexura lienalis, links);
- in het geval van een (semi) spoed operatie voor bijvoorbeeld obstructie of perforatie.
2. Hoe dient de tumor gelokaliseerd te worden voor een laparoscopische resectie van coloncarcinoom?
3. Wat is de techniek van voorkeur voor laparoscopische resectie van colon carcinoom: conventioneel
multipoort, single-incision, robot?
4. Is er een voorkeur voor een intracorporele of extracorporele anastomose?
5. Welke extractie site heeft de voorkeur voor wat betreft risico op littekenbreuk?

Aanbeveling
Kies een laparoscopische benadering in combinatie met preoperatieve endoscopische inktmarkering voor
resectie van een primair coloncarcinoom.
Kies bij patiënten bij wie een multiviscerale resectie nodig is, bij obstructie of perforatie, en bij
transversum/flexura lienalis lokalisatie alleen een laparoscopische benadering bij voldoende expertise.
Verricht bij aanvang van een laparoscopische resectie een volledige inspectie van de buikholte ter inventarisatie
van peritoneale, ovarium en levermetastasen.
Kies de conventionele multipoort techniek voor laparoscopische resectie van een coloncarcinoom uit oogpunt
van doelmatigheid.
Kies een Pfannenstiel als extractie plaats voor elke colonresectie vanwege het laagste risico op littekenbreuk
indien dit technisch mogelijk is.

Overwegingen
De eveneens kortere opnameduur bij enhanced recovery programma’s en het additionele effect van minimaal
invasieve chirurgie wordt elders in deze richtlijn besproken (zie module ‘peri-operatieve zorg’). De Multicenter
Nederlandse LAFA-studie heeft evenwel aangetoond dat toepassing van de laparoscopische techniek een
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belangrijker aandeel in een kortere totale hospitalisatie heeft dan Enhanced Recovery programma’s (Vlug, 2011).
De LAFA-studie heeft ook laten zien dat open chirurgie ten opzichte van laparoscopie een verhoogd risico geeft
op het ontstaan van een littekenbreuk (OR 2,44) en adhesie gerelateerde dunne darmobstructie (OR 3,70)
(Bartels, 2014).
Samenvatting van nationale data en populatiestudies
Nederlandse populatiestudies hebben laten zien dat laparoscopie veilig is geïntroduceerd in Nederland
(Kolfschoten 2013). Met toegenomen toepassing van laparoscopie voor coloncarcinoom tot gemiddeld 84% in
2015, is de kans op conversie afgenomen naar 8,6% (de Neree tot Babberich, 2018). Conversie was
geassocieerd met meer complicaties, met name indien peroperatieve complicaties de aanleiding was, maar had
geen invloed op mortaliteit. Voor T4 coloncarcinoom wordt laparoscopie nog weinig toegepast met hoge
conversie percentages (Klaver, 2017). In gestratificeerde vergelijkingen binnen groepen met een bepaald
operatierisico gaat laparoscopie gepaard met een lager kans op postoperatief overlijden, met de grootste
absolute risicoreducties bij oudere patiënten met hoge ASA-score (Gietelink, 2016). Hoewel RCT’s geen invloed
van laparoscopie hebben laten zien op overleving, suggereren Europese populatiedata een overlevingsvoordeel
van laparoscopie (Babaei, 2016). Kosten van laparoscopie waren significant lager dan voor open resectie van
coloncarcinoom in de Nederlandse situatie (Govaert, 2017).
Vanuit de Eindhovense kankerregistratie (Thomassen, 2014) werd gerapporteerd dat na correctie voor
confounders een laparoscopische resectie significant geassocieerd was met een lagere kans op het detecteren
van peritoneale metastasen (OR 0,42). Met de transitie van open naar laparoscopische resectie lijkt de
peroperatieve abdominale stadiëring in kwaliteit te hebben ingeboed. Derhalve wordt expliciet geadviseerd om
laparoscopisch een zorgvuldige inspectie van het abdomen uit te voeren bij aanvang van de resectie.

Inleiding
Laparoscopie is de benadering van voorkeur geworden voor het niet lokaal gevorderd coloncarcinoom in
Nederland. Nog openstaande vragen zijn wat de rol van laparoscopische resectie is voor specifieke subgroepen,
zoals het lokaal gevorderd coloncarcinoom en in de spoedsetting. Daarnaast zijn er enkele technische aspecten
van de laparoscopische colonresectie die nog niet volledig zijn uitgekristalliseerd.

Samenvat t ing lit erat uur
Samenvatting van internationale richtlijnen en consensusdocumenten
Internationale richtlijnen en consensusdocumenten
NICE 2006:
De Nice richtlijn is niet recent geupdate en beveelt laparoscopische resectie voor colorectaal carcinoom aan als
open en laparoscopische benadering beiden geschikt worden geacht, dit met de patiënt is besproken, en onder
de voorwaarde dat expertise beschikbaar is.
In Internationale consensus bijeenkomst is geformuleerd dat laparoscopie in gelijke mate geschikt lijkt voor
resectie volgens complete mesocolische excisie (CME) als open chirurgie (Sondenaa, 2014).
Samenvatting van systematische reviews en meta-analyses

P DF aangemaakt op 09-10-2020

102/296

C olorectaal carcinoom (C RC )

PICO 1 (algemeen)
In een systematische review uit 2006 wordt geconcludeerd dat laparoscopisch resectie veilig is met vele korte
termijn voordelen (Tjandra, 2006). Voor wat betreft lange termijn overleving zijn er vergelijkbare uitkomsten op
basis van meta-analyse van gerandomiseerde studies, hoewel er mogelijk een verschil in stadium II in het
voordeel van open chirurgie werd gezien (Theophilus, 2014). Athanasiou (2016) concludeert dat de
laparoscopische techniek tenminste even veilig lijkt voor colon resectie volgens CME met centrale
lymfklierdissectie, met vergelijkbare morbiditeit en oncologische uitkomst (Athanasiou, 2016).
PICO 2 (lokaal gevorderd)
Feinberg (2017) concludeert op basis van beschikbare literatuur dat in geselecteerde gevallen laparoscopische
resectie van T4 coloncarcinoom oncologisch veilig is, maar dat rekening gehouden moet worden met een
aanzienlijke kans op conversie om een en bloc resectie te verrichten (Feinberg, 2017). Klaver (2017) concludeert
dat de literatuur beperkt is tot niet-gerandomiseerde vergelijkingen met substantiele allocatie bias, waarbij
voorzichtigheid betracht dient te worden bij toepassing van laparoscopie voor multiviscerale resecties van T4b
coloncarcinoom (Klaver, 2017).
PICO 3 (leeftijd en ASA-klasse)
Geen systematische review beschikbaar.
PICO 4 (lokalisatie primaire tumor)
Martinez-Pérez (2017) concludeert dat laparoscopie ook voor tumoren van de flexura lienalis betere
postoperatieve uitkomsten geeft met minder complicaties (Martinez-Pérez, 2017). Athanasiou (2017)
concludeert hetzelfde voor transversum tumoren met daarnaast gelijke oncologische uitkomst (Athanasiou,
2017).
PICO 5 (spoedoperatie)
Betere uitkomsten van laparoscopie bij obstruerend rechtszijdig coloncarcinoom dienen voorzichtig te worden
geinterpreteerd vanwege kleine studies met selectie en publicatie bias, en laag niveau van bewijs (Cirocchi,
2017).
PICO 6 (techniek van laparoscopie)
Systematische review van observationele studies laat zien dat robot geassisteerde laparoscopie in vergelijking
met conventionele laparoscopie meer tijd kost, duurder is, maar wel enkele korte termijn voordelen heeft
(Trastulli, 2015).
Brockhaus (2016) concludeert dat er een laag niveau van bewijs is voor single-incision laparoscopie voor
colonchirurgie, en dat dit nog steeds als experimenteel moet worden beschouwd (Brockhaus, 2016).
PICO7 (intra- of extracorporele anastomose bij laparoscopie)
Meta-analyse suggereert dat intracorporele anastomose de cosmetiek verbetert met beter postoperatief herstel
zonder toename van complicaties, maar gerandomiseerde studies zijn nodig om korte en lange termijn
uitkomsten te vergelijken met extracorporele anastomose (Wu, 2017)
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PICO8 (extractie site bij laparoscopie)
Gepoolde incidentie van littekenbreuk was 10,6% voor midline, 3,7% voor horizontale, en 0,9% voor
Pfannenstiel incisies. Midline extracties hadden een significant hoger risico op littekenbreuk dan off-midline
incisies, (OR 4,1 (2,0 tot 8,3)) hoewel de data van slechte kwaliteit en heterogeen zijn (Lee, 2017).
PICO9 (lokalisatie tumor bij laparoscopische resectie)
Acuna (2017) concludeert dat conventionele coloscopie een hogere incidentie heeft van lokalisatiefouten dan
coloscopische tatoeage, en dat routinematige coloscopische tatoeage moet worden toegepast (Acuna, 2017).

Zoeken en select eren
Uitkomstmaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Postoperatief herstel
Postoperatieve complicaties
Postoperatieve mortaliteit (< 30 dagen)
Radicaliteit van de procedure
Lange termijn morbiditeit: adhesie gerelateerde dunne darm obstructie, littekenbreuk
Lange termijn overleving
Kosten

PICO’s
PICO 1 (algemeen)
P: patiënten met een coloncarcinoom die een resectie ondergaan volgens CME;
I: laparoscopische (minimaal invasieve) benadering;
C: open benadering;
O: postoperatief herstel, postoperatieve complicaties, postoperatieve mortaliteit (< 30 dagen), radicaliteit van
de procedure, lange termijn morbiditeit (adhesie gerelateere dunne darm obstructie, littekenbreuk), lange termijn
overleving, kosten.
PICO 2 (lokaal gevorderd)
P: patiënten met een lokaal gevorderde coloncarcinoom;
I: laparoscopische benadering;
C: open benadering;
O: postoperatief herstel, postoperatieve complicaties, postoperatieve mortaliteit (< 30 dagen), radicaliteit van
de procedure, lange termijn morbiditeit (adhesie gerelateere dunne darm obstructie, littekenbreuk), lange termijn
overleving, kosten.
PICO 3 (leeftijd en ASA-klasse)
P: patiënten met een coloncarcinoom;
I: laparoscopische benadering in verschillende leeftijds- en ASA-klassen;
C: open benadering in verschillende leeftijds- en ASA-klassen;
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O: postoperatief herstel, postoperatieve complicaties, postoperatieve mortaliteit (< 30 dagen), radicaliteit van
de procedure, lange termijn morbiditeit (adhesie gerelateere dunne darm obstructie, littekenbreuk), lange termijn
overleving, kosten.
PICO 4 (lokalisatie primaire tumor)
P: patiënten met een coloncarcinoom;
I: lapaorscopische benadering bij verschillende lokalisaties van de primaire tumor (rechts, transversum, flexura
lienalis, links);
C: open benadering bij verschillende lokalisaties van de primaire tumor (rechts, transversum, flexura lienalis,
links);
O: postoperatief herstel, postoperatieve complicaties, postoperatieve mortaliteit (< 30 dagen), radicaliteit van
de procedure, lange termijn morbiditeit (adhesie gerelateere dunne darm obstructie, littekenbreuk), lange termijn
overleving, kosten.
PICO 5 (spoedoperatie)
P: patiënten met een coloncarcinoom;
I: laparoscopische benadering bij een (semi) spoedoperatie;
C: open benadering bij een (semi) spoedoperatie;
O: postoperatief herstel, postoperatieve complicaties, postoperatieve mortaliteit (< 30 dagen), radicaliteit van
de procedure, lange termijn morbiditeit (adhesie gerelateere dunne darm obstructie, littekenbreuk), lange termijn
overleving, kosten.
PICO 6 (techniek van laparoscopie)
P: patiënten die een laparoscopische resectie ondergaan voor coloncarcinoom;
I: single-incision of robot geassisteerd;
C: conventionele multipoort laparoscopie;
O: postoperatief herstel, postoperatieve complicaties, postoperatieve mortaliteit (< 30 dagen), radicaliteit van
de procedure, lange termijn overleving, kosten.
PICO 7 (intra- of extracorporele anastomose bij laparoscopie)
P: patiënten die een laparoscopische resectie ondergaan voor coloncarcinoom;
I: intracorporele anastomose;
C: extracorporele anastomose;
O: postoperatief herstel, postoperatieve complicaties, lange termijn littekenbreuk en cosmetiek, kosten.
PICO 8 (extractie site bij laparoscopische resectie)
P: patiënten die een laparoscopische resectie ondergaan voor coloncarcinoom;
I: pfannenstiel extractie;
C: vertical midline incisie, wisselsnede, pararectale extractie;
O: postoperatief herstel, postoperatieve complicaties, lange termijn littekenbreuk en cosmetiek.
PICO 9 (lokalisatie tumor bij laparoscopische resectie)
P: patiënten die een laparoscopische resectie ondergaan voor coloncarcinoom;
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I: preoperatieve endoscopische tatoeage;
C: andere lokalisatie technieken zoals klips, endoscopie;
O: correcte lokalisatie peroperatief.
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Obstructief coloncarcinoom
Uit gangsvraag
Wat is de meerwaarde van een stent of deviërend colostoma ten opzichte van acute resectie met of zonder
primaire anastomose bij acute obstructie door een linkszijdig coloncarcinoom?

Aanbeveling
De aanbevelingen in deze module zijn overgenomen uit de 2014 richtlijn en in 2019 door de werkgroep
beoordeeld als actueel. De aanbevelingen zijn eventueel tekstueel aangepast, maar inhoudelijk niet veranderd.
Maak bij de verdenking op een obstructief coloncarcinoom een CT-abdomen.
Voer bij patiënten met een linkszijdig obstructief coloncarcinoom zonder verhoogd operatierisico en curatieve
intentie een acute resectie met eventuele anastomose en deviërend ileostoma uit.
Overweeg bij een linkszijdig obstructief coloncarcinoom een decomprimerend colostoma, bijvoorbeeld via een
kleine dwarse incisie in de rechter bovenbuik, als overbrugging naar electieve resectie bij een verhoogd
operatierisico.
Overweeg het gebruik van een stent als overbrugging naar electieve resectie bij een verhoogd operatierisico
indien dit technisch haalbaar lijkt en er de juiste expertise aanwezig is. Neem daarbij het risico op perforatie met
mogelijk oncologisch nadeel in acht.
Overweeg een stent ter palliatie bij een patiënt met een obstructief linkszijdig coloncarcinoom en uitgebreide
metastasering met een beperkte levensverwachting. Overweeg een decomprimerend stoma bij een dergelijke
patiënt die nog kandidaat is voor optimale systemische therapie.

Overwegingen
Linkszijdig versus rechtszijdig obstructief coloncarcinoom
Deze module is bewust toegespitst op het linkszijdig obstructief coloncarcinoom, over het rechtszijdig
obstructief coloncarcinoom is zeer beperkt literatuur beschikbaar. De voorkeursbehandeling bij rechtszijdige
lokalisatie is acute resectie met of zonder primaire anastomose. Toepassing van de stent is beperkt in het
rechtzijdige colon en vormt veelal een kleine subgroep binnen de cohortseries, waarover geen separate
uitspraken kunnen worden gedaan.
Preoperatieve beeldvorming
Voor de besluitvorming bij het obstructieve coloncarcinoom is het belangrijk om geïnformeerd te zijn over de
uitgebreidheid van de primaire tumor en al dan niet aanwezige metastasen. Een CT abdomen, zo mogelijk met
rectaal contrast, is daarom essentieel in de diagnostiek van patiënten die zich presenteren met een obstruerend
coloncarcinoom.
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Als metastasen aanwezig zijn is ook de uitgebreidheid van metastasen relevant. Alleen bij een patiënt met een
zeer slechte prognose is een stent de behandeling van voorkeur. Indien nog systemische behandeling mogelijk is
dient een colostoma te worden overwogen, gezien de kans op perforaties op langere termijn onder
chemotherapie, waarbij vooral het perforatierisico is verhoogd bij toevoeging van angiogenese remmers
(bevacizumab) (6).
Oncologische veiligheid van de stent als brug tot electieve resectie
Van de beschreven RCT’s zijn vooralsnog geen data beschikbaar om de oncologische veiligheid van stenting in
de curatieve setting te bepalen. Het niet te verwaarlozen percentage perforaties van de stent verhoogt
theoretisch de kans op locoregionaal recidief. Op basis van een recent gepubliceerde vergelijkende niet
gerandomiseerde studie (8) lijkt er een nadeel te zijn ten aanzien van locoregionale recidivering en overleving
voor de stent als bridge to surgery in vergelijking met acute resectie. Initiële data van lange termijn follow-up van
de Nederlandse Stent-in II studie lijken hiermee in overeenstemming te zijn (ongepubliceerd). Hoewel hieraan
nog geen definitieve conclusies kunnen worden verbonden dient dit betrokken te worden in de besluitvorming
over eventuele stent plaatsing in de curatieve setting.
Minimaal invasief aangelegd deviërend colostoma
In de beschreven gerandomiseerde studie werd het deviërend colostoma via een laparotomie aangelegd. Dit
kan echter met veel minder kans op morbiditeit worden uitgevoerd via een kleine dwarse incisie rechts
paramediaan in de bovenbuik. Hoewel het dubbelloops transversostoma een moeilijk verzorgbaar stoma is met
veel stomagerelateerde problemen zoals prolaps, lijkt dit desondanks een bruikbaar alternatief voor stenting bij
hoog risico patiënten waarbij afgezien wordt van acute resectie, maar nog wel een electieve resectie wordt
overwogen. Eventueel kan het transversostoma dan ten tijde van de electieve resectie worden opgeheven (2stage).
Timing tussen stent of deviërend stoma en uitgestelde resectie
Er zijn geen data om een onderbouwd advies te geven over het meest geschikte interval tot resectie na een
stent of deviërend colostoma. Dit interval varieert tussen de 2 dagen en de 4 weken in de literatuur, maar is
meestal ongeveer 1 week.
De timing van resectie zal ook afhangen van:
de mate van distensie;
het succes van desouflatie;
herstel van de darmfunctie;
de conditie van de patiënt.
Een niet gerandomiseerde vergelijkende studie tussen resectie binnen 10 dagen of na een langer tijdsinterval
vanaf aanleggen colostoma liet gunstiger resultaten voor vroege resectie zien, waarschijnlijk op basis van
patiëntselectie (15).
Leef tijd gerelateerde uitkomst
In de beschreven RCT’s zijn geen separate uitkomsten beschikbaar voor hoge leeftijd en/of ernstige
comorbiditeit. Anders dan in RCT’s geven populatie studies meer inzicht in ongeselecteerde patiëntgroepen. In
de DSCA werd een opvallend verschil in postoperatieve sterfte na acute resectie gezien bij een afkappunt van
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70 jaar:
mortaliteit 10/450 (2%) bij leeftijd <70 jaar
mortaliteit 71/544 (13%) bij een leeftijd ≥70 jaar (ongepubliceerde data).

Inleiding
Het obstructief coloncarcinoom, vooral indien linkszijdig gelokaliseerd, kent enkele belangrijke klinische
dilemma’s. Resectie in het acute stadium kan gepaard gaan met verhoogde morbiditeit en mortaliteit en een
hoge kans op een stoma. Voor de introductie van de stent was een deviërend colostoma het alternatief voor
acute resectie, maar met veel stomagerelateerde problemen. Na het aanleggen van een colostoma volgde later
een electieve resectie met sluiten van het colostoma (2-stage) of resectie met nog in situ laten van het
colostoma gevolgd door sluiten colostoma (3-stage).
De stent leek alle problemen van gecompliceerde acute chirurgie en multipele chirurgische procedures op te
gaan lossen. De eerste retrospectieve cohort series waren veelbelovend (12; 10). Naar aanleiding hiervan
werden in Nederland een 2-tal RCT’s geïnitieerd: de Stent-in I (palliatieve setting) (11) en Stent-in II studie
(curatieve setting als 'bridge to surgery') (14). In de Stent-in I zorgden stent gerelateerde complicaties,
voornamelijk perforaties, voor voortijdig beëindiging van de inclusie. De Stent-in II studie werd gestopt vanwege
een vermeend hogere morbiditeit in de stent arm. Voor wat betreft de oncologische uitkomst zijn er
aanwijzingen voor een verhoogde kans op locoregional recidief en slechtere overleving na stenting (8). Er wordt
gesuggereerd dat stent gerelateerde perforaties hier een belangrijke rol bij spelen.
In Nederland blijkt op basis van de meest recente registratie (2009-2011) in de DSCA (Dutch Surgical Colorectal
Audit) acute resectie de meest toegepaste behandeling (79%) voor het linkszijdig obstructief coloncarcinoom;
een stent werd in 13% en een deviërend stoma gevolgd door electieve resectie in 8% toegepast. De
terughoudendheid met stent plaatsen is mogelijk gerelateerd aan de resultaten van de eerder genoemde
Nederlandse studies.
De meerwaarde van een stent of deviërend colostoma ten opzichte van acute resectie met of zonder primaire
anastomose bij acute obstructie door een linkszijdig coloncarcinoom werd onderzocht in de literatuur. Het
rechtszijdig obstructief coloncarcinoom is buiten beschouwing gelaten vanwege de zeer beperkte relevante
literatuur die beschikbaar is.

Conclusies
Voor patiënten met een obstructie door een linkszijdig coloncarcinoom geeft een stent minder periprocedurele
morbiditeit, maar evenveel morbiditeit in vergelijking met een acute resectie wanneer ook verder dan de
periprocedurele periode wordt gekeken.
Niveau 2: B Alcantara 2011 (1); Cheung 2009 (2); Ho 2012 (4); Pirlet 2011 ; Sankararajay 2005 (9); van Hooft
2011 (14)
Voor patiënten met een obstructie door een linkszijdig coloncarcinoom is de kans op een definitief colostoma
niet significant verschillend tussen stent als overbrugging naar electieve resectie en acute resectie.
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Niveau 2: B Cheung 2009 (2); Ho 2012 (4); Pirlet 2011 (4); van Hooft 2011 (14)
Voor patiënten met een obstructie door een linkszijdig coloncarcinoom geeft een stent evenveel periprocedurele
sterfte als een acute resectie
Niveau 2: B Alcantara 2011 (1); Cheung 2009 (2); Ho 2012 (4); Pirlet 2011 (7); Sankararajay 2005 (8); van Hooft
2011 (14)
Voor patiënten met een obstructie door een linkszijdig coloncarcinoom is de kans op een klinisch manifeste
perforatie bij (poging) tot stentplaatsing 7%.
Niveau 2: B Alcantara 2011 (1); Cheung 2009 (2); Ho 2012; (4) Pirlet 2011 (7); van Hooft 2008 (11); van Hooft
2011 (14)
Voor patiënten met een obstructie door een linkszijdig coloncarcinoom is de kans op een occulte perforatie op
basis van pathologisch onderzoek van een resectiepreparaat met stent in situ 24%.
Niveau 2: B Pirlet 2011 (7); van Hooft 2011(14)
Voor patiënten met een obstructie door een linkszijdig coloncarcinoom lijkt het percentage periprocedurele
complicaties bij patiënten die een gestadieerde of een acute resectie ondergaan niet verschillend.
Niveau 3: B Kronborg 1995 (5)
Voor patiënten met een obstructie door een linkszijdig coloncarcinoom lijkt een gestadieerde operatie (2- of 3stage) minder vaak te resulteren in een permanent colostoma in vergelijking met een acute resectie.
Niveau 3: B Kronborg 1995 (5)
De periprocedurele sterfte en kankerspecifieke sterfte op lange termijn lijken niet te verschillen tussen
laparotomie met initieel alleen deviërend colostoma of een acute resectie.
Niveau 3: B Kronborg 1995 (5)

Samenvat t ing lit erat uur
Stent versus acute resectie
Er werden 7 RCT’s gevonden die een stent met acute chirurgie vergeleken. Twee van de 7 RCT’s includeerden
uitsluitend patiënten in de curatieve setting, drie studies met het merendeel in de curatieve setting en 1 studie
includeerde alleen palliatieve patiënten. Vier van de 7 RCT’s werden vroegtijdig gestopt: meer naadlekkage na
1-stage acute resectie met anastomose en colonlavage (1), stentperforaties (n=2) en hoog percentage technisch
falen van de stentplaatsing (53%) (7), en hoog complicatie percentage in de stentgroep (11; 14). De studie van
Sankararajay was een interimanalyse en werd alleen beschreven in een abstract (9). Plaatsing van de stent was
technisch succesvol bij 112 van de 155 patiënten (72%).
De studiekarakteristieken en peri procedurele uitkomsten (≤ 30 dagen) zijn in tabel 1 weergegeven. De
uitkomsten gedurende de langst beschikbare follow-up van de 7 RCT’s waren zijn in tabel 2 weergegeven.
Bij meta-analyse van de trials die stent met acute resectie vergeleken was het percentage definitief colostoma
lager in de stent groep, maar niet statistisch significant (OR 0,70; 0,37-1,31). Voor wat betreft periprocedurele
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sterfte (waarbij in de stentgroepen ook de sterfte ten gevolge van electieve chirurgie werd meegeteld) werd
geen verschil gezien tussen stent en acute chirurgie (OR 1,09; 0,43-2,72). Er werd geen meta-analyse gemaakt
van de sterfte op langere termijn, omdat die verschillend werd gerapporteerd door de zes trials die hierover
rapporteerden.
In een meta-analyse van acht van de negen trials werd er minder periprocedurele morbiditeit gezien in de stent
groepen (OR) 0,45; 95%BI: 0,23-0,90). De morbiditeit op lange termijn werd in vier trials beschreven (vijf trials
beschreven slechts de peri-procedurele morbiditeit). In een meta-analyse van trials die een stent met acute
resectie vergeleken, van alle gegevens over morbiditeit, werd na de langst beschikbare follow-up geen verschil
meer gezien in morbiditeit tussen patiënten die met een stent werden behandeld of patiënten die met acute
chirurgie werden behandeld (OR 0,76; 95%BI: 0,25-2,32). Eén trial die verder keek dan de peri-procedurele
periode rapporteerde veel morbiditeit in de stent groep (11): negen van de 11 patiënten die gerandomiseerd
werden in de stent groep kende een complicatie, waarvan zes patiënten een perforatie ontwikkelden (vier van de
zes na de peri-procedurele periode).
Perforaties van de stent ≤30 dagen na plaatsing kwam in drie van de zes trials die dat beschreven voor: bij
respectievelijk twee (7%), twee (20%) en zes (13%) van de patiënten (7; 11; 14). Dat is bij tien van de 151
pogingen tot plaatsing of succesvol geplaatste stents (7%). Perforaties van de stent op de langere termijn werd
in 1 trial beschreven bij 4 patiënten (40%) (11). Daarmee is het totale percentage aan klinische stent gerelateerde
perforaties 9% (14/151). In twee trials werden daarnaast nog occulte perforaties gevonden in het
resectiepreparaat: bij 8/14 en 3/31 resecties met stent in situ (7; 14). Het eventueel voorkomen van occulte
perforaties werd niet gerapporteerd in de overige 5 trials. Het percentage occulte perforaties berekend over 2
trials die dit rapporteerden is daarmee 24% (11/45).
Deviërend colostoma versus acute resectie
Er werd één gerandomiseerde studie gevonden waarin acute resectie werd vergeleken met een deviërend
colostoma. Kronborg randomiseerde tussen 1978 en 1993 121 patiënten: bij 58 patiënten werd een
laparotomie gedaan en een colostoma aangelegd (5). In tweede instantie werd dan een resectie verricht met
anastomose. Bij de andere 63 patiënten werd direct een resectie verricht met een colostoma, waarna in tweede
instantie een anastomose werd gemaakt. Bij zeven van de 63 patiënten werd tijdens de resectie een
anastomose aangelegd (protocol schending). Bij 17 van de 121 patiënten was de diagnose kanker onterecht
gesteld (11 vs. 6 patiënten).
Er werd geen verschil tussen beide groepen gevonden voor wat betreft het aantal patiënten dat één of meer
complicaties ondervond (31 vs. 42, p=0,19) en de postoperatieve mortaliteit was 11 vs. 8 (na twee
laparotomieën voor beide groepen).
Na 4 maanden tot 15 jaar follow-up werd een permanent colostoma minder vaak gezien bij patiënten die een
gestadieerde resectie wegens kanker ondergingen en in leven bleven (3/35 vs. 14/50, p=0,05) (5). Voor wat
betreft de kankerspecifieke overleving op lange termijn werd geen significant verschil gezien (data niet
gerapporteerd).
Stent versus deviërend colostoma
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Twee RCT’s vergeleken stent versus een electief geplaatst colostoma in de palliatieve setting (3; 13). Eén van de
twee studies werd vroegtijdig gestopt vanwege gunstige uitkomsten van de stent na 22 van de geplande 30
patiënten (3). De studiekarakteristieken en peri procedurele uitkomsten (≤30 dagen) zijn in tabel 3 weergegeven.
De uitkomsten gedurende de langst beschikbare follow-up zijn weergegeven in tabel 4.

Zoeken en select eren
PICO

P patiënten met een acute obstructie door een linkszijdig coloncarcinoom
I stent en deviërend colostoma
C acute resectie met of zonder primaire anastomose
O Lokale controle, naadlekkage, mortaliteit
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Neoadjuvante therapie T 4 coloncarcinoom
Uit gangsvraag
Wat is de rol van neoadjuvante behandeling bij het cT4N0-2M0 coloncarcinoom?
Deelvragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Welke indicaties zijn er voor neoadjuvante (chemo)radiotherapie?
Wat is het radiotherapie schema van voorkeur?
Welke indicaties zijn er voor neoadjuvante systemische therapie?
Welke systemische therapie heeft de voorkeur en met welke duur?
Wat is de modaliteit van keuze en optimale timing voor restadiëren na neoadjuvante therapie?
Rol van neoadjuvante (chemo)radiotherapie bij niet fitte/oudere patiënten?

Aanbeveling
Overweeg neoadjuvante systemische therapie bij het cT4bN0-2M0 coloncarcinoom, waarbij chemoradiatie als
alternatief kan worden gekozen bij localisatie in het (recto)sigmoïd.
Kies bij neoadjuvante chemoradiatie voor een schema met 45 tot 50 Gy gecombineerd met 5-FU of afgeleide
zoals Capecitabine.
Verricht restadiering na neoadjuvante therapie met een CT-abdomen. Doe de restadiëring aansluitend na 3
kuren systemische therapie of 6 tot 8 weken na afronding van de chemoradiatie.

Overwegingen
Om preoperatief vast te stellen of een tumorresectie met tumorvrije marges verkregen kan worden dient ter
stadiëring een CT-scan van het abdomen gemaakt te worden, gevolgd door bespreking van de patiënt in een
multidisciplinair team.
Deze preoperatieve beoordeling is essentieel voor:
het stellen van een eventuele indicatie voor neoadjuvante therapie;
de chirurgische planning ten aanzien van noodzakelijke expertise (uroloog, gynaecoloog, HPB chirurg,
oesofagus-maag chirurg, plastisch chirurg).

(Chemo)radiotherapie als neoadjuvante therapie
Er zijn enkele niet gerandomiseerde studies die laten zien dat het aantal R0 resecties kan toenemen na
neoadjuvante (chemo)radiotherapie bij het cT4N0-2M0 coloncarcinoom.
In een populatiestudie van Hawkins (2018) van totaal 15207 patiënten met cT4N0-2M0 coloncarcinoom,
ondergingen 195 patiënten neoadjuvante radiotherapie (meeste 45 Gy in 25 fracties). Na neoadjuvante
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radiotherapie was het percentage R0 resecties hoger (87% versus 80%) en de 5-jaars overleving langer (62%
versus 46%).
Een retrospectieve studie van Krishnamurty (2018) uit een tertiair centrum welke een groep patiënten met een
cT4N0-2M0 coloncarcinoom met (n=23) en zonder (n=108) preoperatieve chemoradiatie vergeleek toonde een
niet significant verschil in R0 resectie (96% versus 88%) en lokaal recidief (4% versus 16%) (Krishnamurty, 2018).
In een cohort met 33 patiënten met primair niet resectabel locally advanced coloncarcinoom (Cukier, 2012) werd
na neoadjuvante chemoradiatie, 45 tot 50,4 Gy in 25 fracties gecombineerd met continu 5-FU, bij alle patiënten
een R0 resectie bereikt, was het aantal > graad 3 toxiciteit van de neoadjuvante therapie 9%, het aantal
postoperatieve complicaties 36%, en de 3-jaars ziekte vrije en total overleving bedroegen respectievelijk 74% en
86%.

Systemische therapie als neoadjuvante therapie
In de FOXTROT-studie (Foxtrot collaborative group, 2012) zijn patiënten met high risk cT3 of cT4
coloncarcinoom 1:2 gerandomiseerd tussen 24 weken oxaliplatin bevattende adjuvante chemotherapie met
panitumumab bij RAS wild type (controle), en 6 weken van deze chemotherapie al dan niet met panitumumab
neoadjuvant, waarna adjuvant continueren tot een totaal van 24 weken (experimenteel). De gerandomiseerde
fase 2 studie met 150 patiënten toonde goede tolerantie van neoadjuvante chemotherapie, substantiële
downstaging en downsizing en significant hoger percentage R0 resecties (96% versus 80%). Inclusie tot een
totaal van 1053 patiënten in de aanvullende fase III studie is in december 2016 afgerond. In 2019 worden
resultaten verwacht van de primaire uitkomst 2-jaar ziektevrije overleving.
Dezelfde conclusie qua haalbaarheid kwam uit een Deense fase II studie van Jakobsen (2015). Een recente
cohortstudie van Dehal (2018) vergeleek patiënten met een cT4b coloncarcinoom die preoperatieve
chemotherapie en resectie ondergingen (n=921) met patiënten die resectie en adjuvante chemotherapie kregen
(n=26654) (Dehal, 2018). De studie toonde verschil in 3-jaars overleving met een voordeel voor de patiënten die
preoperatief behandeld werden (HR 0,77, 95% BI 0,60 tot 0,98). Dit verschil werd niet gezien in patiënten met
een cT4a tumor.

Neoadjuvante therapie bij ouderen/niet fitte patiënten
Er kan op basis van de beschikbare literatuur geen specifieke uitspraak gedaan worden over de rol van
inductiebehandeling voor het cT4 coloncarcinoom bij ouderen. Indien een multiviscerale resectie wordt
overwogen, is in het algemeen de klinische conditie van de patiënt ook toereikend voor inductiebehandeling.
Gezien het oncologische belang van een R0 resectie lijkt daarom op voorhand geen uitzondering te moeten
worden gemaakt voor ouderen.
Samenvatting van nationale data en populatiestudies
Vanuit de Dutch Colorectal Audit (DCRA) werden 6918 patiënten die een resectie ondergingen voor locally
advanced coloncarcinoom geanalyseerd (Klaver, 2017), waarvan er 3385 een multiviscerale resectie ondergingen
tussen 2009 en 2014. Het percentage (chemo)radiotherapie en systemische therapie voor cT4 was
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respectievelijk 6,2% en 4,0%. In de multiviscerale resectie groep was het percentage R0 87% met een significant
hoger percentage in hoog volume centra (91% versus 86%). Het percentage gecompliceerd beloop was 27% en
30-dagen mortaliteit 5,4%.
In een Nederlands-Belgische multicenter cohort studie werd de overleving van in opzet curatieve resectie van
pT4 coloncarcinoom onderzocht in 420 patiënten tussen 2000 en 2014, waarvan 40% een multiviscerale
resectie. In totaal had 39% één of meerdere postoperatieve complicaties, 13% een infectieuze complicatie en
onderging 48% geen adjuvante chemotherapie. Infectieuze complicaties en R1 resecties waren significante
voorspellers voor (peritoneaal) recidief en adjuvante chemotherapie was geassocieerd met een significant betere
recidief-vrije en totale overleving.
Deze data tonen dat er ruimte is voor verbetering van behandeling van het lokaal gevorderd coloncarcinoom in
Nederland. Het relatief hoge percentage R1/2 resecties, de grote kans op complicaties na uitgebreide chirurgie
en het voor de helft niet toekomen aan adjuvante chemotherapie suggereert samen met de beschikbare
literatuur dat neoadjuvante therapie een plaats zou kunnen hebben.

Inleiding
Het cT4N0-2M0 coloncarcinoom is een kleine subgroep binnen de colorectaal carcinomen. De relatieve
zeldzaamheid en de uitgebreidheid van de problematiek vergt vaak een multimodale aanpak door een
gespecialiseerd team. De meest optimale combinatie van modaliteiten is nog grotendeels onduidelijk. Maar
analoog aan het rectumcarcinoom en andere gastrointestinale tumoren is er een internationale trend naar
neoadjuvante behandeling voor downstaging en downsizing.

Samenvat t ing lit erat uur
Samenvatting van internationale richtlijnen en consensusdocumenten
De NICE richtlijn betreffende het colorectaal carcinoom is niet recent bijgewerkt betreffende dit onderwerp. De
meest recente versie (2011 met update in 2014) doet geen uitspraken over de toepassing van neoadjuvante
(chemo)radiotherapie bij het coloncarcinoom. Betreffende neoadjuvante systeemtherapie wordt de aanbeveling
gedaan dit enkel toe te passen in studieverband.
Samenvatting van systematische reviews en meta-analyses
Er zijn geen systematische reviews beschikbaar over dit onderwerp.

Zoeken en select eren
Uitkomstmaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Radicaliteit van operatie
Graad ≥3 behandel-gerelateerde complicaties
Locoregionale ziektevrije overleving
Lange termijn overleving (5-jaar overall, 3-jaar disease-free)
Kwaliteit van leven
Kosten
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PICO’s
PICO1 (indicatie neoadjuvante (chemo)radiatie)
P: patiënten met een cT4N0-2M0 coloncarcinoom;
I: neoadjuvante (chemo)radiotherapie gevolgd door resectie;
C: alleen resectie;
O: radicaliteit van operatie, perioperatieve complicaties, locoregionale ziektevrije overleving, lange termijn
overleving, kosten.
PICO 2 (bestralingsschema)
P: patiënten met een cT4N0-2M0 coloncarcinoom: Neoadjuvante radiotherapie gevolgd door resectie;
I: neoadjuvante chemoradiatie gevolgd door resectie;
C: neoadjuvante radiatie gevolgd door resectie;
O: radicaliteit van operatie, perioperatieve complicaties, locoregionale ziektevrije overleving, lange termijn
overleving, kosten.
PICO 3 (indicaties neoadjuvante systemische therapie)
P: patiënten met een cT4N0-2M0 coloncarcinoom;
I: neoadjuvante systemische therapie gevolgd door resectie;
C: alleen resectie;
O: radicaliteit van operatie, perioperatieve complicaties, locoregionale ziektevrije overleving, lange termijn
overleving, kosten.
PICO 4 (soort neoadjuvante systemische therapie)
P: patiënten met een cT4N0-2M0 coloncarcinoom;
I: combinatie chemotherapie met targeted agent;
C: combinatie chemotherapie;
O: radicaliteit van operatie, perioperatieve complicaties, locoregionale ziektevrije overleving, lange termijn
overleving, kosten.
PICO 5 (niet fitte patiënten / ouderen)
P: niet fitte patiënten / ouderen met een een cT4N0-2M0 coloncarcinoom;
I: neoaduvante therapie gevolgd door resectie;
C: alleen resectie;
O: radicaliteit van operatie, perioperatieve complicaties, locoregionale ziektevrije overleving, lange termijn
overleving, kosten.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Adjuvante systemische therapie coloncarcinoom
Uit gangsvraag
Welke indicaties zijn er voor adjuvante chemotherapie, met welk schema en met welke duur bij stadium II en III
coloncarcinoom?
Deelvragen:
1. Bij welke hoogrisico histologische parameters en mismatch repair status is er meerwaarde van adjuvante
oxaliplatin bevattende combinatie chemotherapie of fluoropyrimidine monotherapie voor stadium II
coloncarcinoom?
2. Welke keuze van chemotherapeutica en met welke duur heeft de voorkeur bij adjuvante chemotherapie
voor hoog-risico stadium II coloncarcinoom?
3. Welke keuze van chemotherapeutica en met welke duur heeft de voorkeur bij adjuvante chemotherapie
voor stadium III coloncarcinoom, afhankelijk van mismatch repair status, oncologisch risico, leeftijd en
comorbiditeit?
4. Wat is de optimale timing van start van adjuvante chemotherapie na resectie van coloncarcinoom?
5. Welke indicatie is er voor S-1 bij capecitabine geïnduceerd hand-voet syndroom tijdens adjuvante
chemotherapie?
6. Wat is de meerwaarde van DPYD genotypering voorafgaande aan behandeling met een fluoropyrimidine?

Aanbeveling
Bespreek bij patiënten met een hoog-risico stadium II coloncarcinoom adjuvante chemotherapie in de vorm van
3 maanden CAPOX alleen bij stadium pT4N0M0, MSS. Geef voor deze indicatie geen fluorpyrimidine
monotherapie.
Behandel laag-risico stadium III coloncarcinoom (pT1-3N1M0) met 3 maanden CAPOX of FOLFOX.
Behandel hoog-risico stadium III coloncarcinoom (pT4N1-2M0 of pT1-4N2M0) met 3 maanden CAPOX.
Kies bij een contraindicatie voor oxaliplatin voor 6 maanden fluorpyrimidine monotherapie als adjuvante
behandeling bij stadium III MSS coloncarcinoom, maar niet voor MSI coloncarcinoom.
Start adjuvante chemotherapie bij voorkeur binnen 4 tot 8 weken na operatie.
Vervang capecitabine door S-1 bij optreden van klachten van coronairspasmen of ernstige klachten van
handvoetsyndroom.
Bepaal DPYD genotypering voorafgaande aan de behandeling met een fluorpyrimidine.
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Overwegingen
DPYD genotypering
Omdat met de nu beschikbare testen slechts een deel van de patiënten met DPYD deficiëntie is op te sporen,
dient specifieke aandacht te zijn voor onverwacht ernstige toxiciteit tijdens de eerste kuur (Henricks, 2018)
Hoogrisicoparameters stadium II
De MOSAIC studie toont voor hoog-risico stadium II een winst in 6-jaars overleving van slechts 2.7%
(Tournigand, 2012) en in 10-jaars overleving van 3.7% (André, 2015) voor FOLFOX ten opzichte van 5FU/LV.
Stadium II-III coloncarcinoom (keuze)
De standaardbehandeling bestaat uit een combinatie van een fluoropyrimidine (oraal capecitabine of 46-uurs
infusie 5-FU) met oxaliplatin (André, 2004; Haller, 2011; Sanoff, 2012; Schmoll, 2014). Bij contraindicatie voor
oxaliplatin is fluoropyrimidine monotherapie een optie (Wilkinson, 2010; Twelves, 2005).
In geval van een MSI-tumor is er bij patiënten met een stadium II coloncarcinoom geen indicatie voor adjuvante
chemotherapie (Ribic, 2003; Des Guetz, 2009; Sargent, 2010; Sinicrope, 2011), en bij stadium III
coloncarcinoom alleen een indicatie voor oxaliplatin-bevattende adjuvante chemotherapie (Ribic, 2003; Gavin,
2012; André, 2015; Tougeron, 2016; Zaanan, 2018 ).
Stadium II-III coloncarcinoom (duur)
De aanbeveling is gebaseerd op een gepoolde analyse (IDEA) van 6 studies met in totaal 12.834 patiënten met
stadium III coloncarcinoom waarin werd gerandomiseerd tussen 3 versus 6 maanden adjuvante oxaliplatinbevattende chemotherapie (Grothey, 2018 ). De keuze tussen CAPOX en FOLFOX werd per studie bepaald, en
hiervoor werd niet gerandomiseerd. Het eindpunt was de 3-jaars ziekte-vrije overleving, waarbij de bovengrens
van de HR voor non-inferiority was vastgesteld op 1,12. Non-inferiority werd niet aangetoond voor de totale
studiepopulatie (3-jaars ziekte-vrije overleving 74,6% voor 3 maanden en 75,5% voor 6 maanden, HR 1,07, 95%
betrouwbaarheidsinterval 1,00-1,15), maar wel voor de subgroep die behandeld was met CAPOX en voor de
subgroep met laag-risico stadium III (T1-3,N1). De absolute winst in 3-jaars ziektevrije overleving voor
behandeling van 6 ten opzichte van 3 maanden was zowel voor de totale populatie als in alle subgroepanalyses
zeer beperkt (variërend van – 1,1% tot 3,3%). Deze verschillen kunnen als klinisch niet relevant worden
beschouwd, zeker ten opzichte van het verminderd optreden van graad ≥ 2 neuropathie bij een
behandelingsduur van 3 maanden (afname van 47,7% tot 16,6% voor behandeling met FOLFOX en van 44,9%
tot 14,2% voor CAPOX).
De grootste winst voor 6 maanden therapie werd waargenomen in de subgroep van hoog-risico stadium III (T4
en/of N2 tumoren) bij behandeling met FOLFOX, maar deze winst bedroeg slechts 3,2% (64,7% versus 61,5%).
Ter vergelijking: met CAPOX was het resultaat in deze subgroep respectievelijk 64,0% versus 64,1%. Er zijn nog
geen gegevens over resultaten van de invloed van moleculaire markers en locatie van de primaire tumor.
Er is geen sluitende verklaring voor het verschil in uitkomst tussen behandeling met CAPOX en FOLFOX.
Mogelijke voordelen van behandeling met CAPOX zijn een langere duur van behandeling met fluoropyrimidine
en een hogere dosis-intensiteit van oxaliplatin gedurende het begin van de behandeling.
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In 2 studies (TOSCA Iveson, 2018; SCOT Sobrero, 2018) waren ook patiënten met een hoog-risico stadium II
carcinoom opgenomen: in TOSCA 1253 patiënten (waarvan 296 met een pT4 tumor) en in SCOT 1100
patiënten. De criteria voor hoog-risico waren in beide studies vrijwel gelijk. In TOSCA werd voornamelijk
FOLFOX gebruikt (64% van de patiënten), in SCOT voornamelijk CAPOX (68%). In de SCOT studie had 18%
van de patiënten een rectumcarcinoom en werd er voor hoog-risico stadium II geen opgave gedaan voor het
aandeel rectum versus coloncarcinomen.
Gezien het resultaat van IDEA van een beter effect voor een behandelingsduur van 3 maanden bij laag-risico
stadium III dan bij hoog-risico stadium III, zou verwacht mogen worden dat een behandelingsduur van 3
maanden niet inferieur zou zijn aan een duur van 6 maanden. De resultaten van TOSCA bij hoog-risico stadium
II zijn echter onverwacht: er was een absolute winst in 3-jaars recidief-vrije overleving voor behandeling van 6 ten
opzichte van 3 maanden van 5,6% (HR 1,41, 1,05 tot 1,89), terwijl er in dezelfde studie geen significant verschil
was bij stadium III (HR 1,07, 0,91 tot 1,26). Voor patiënten met een pT4N0 tumor was de HR 1,35 (0,83 tot
2,19). In de SCOT-studie was er echter wel een lagere HR voor hoog-risico stadium II ten opzichte van stadium
III (respectievelijk 0,988 (0,75 tot 1,31) versus 1,02 (0,91 tot 1,13)). Er is voor de uitkomst bij hoog-risico stadium
II tumoren in de TOSCA-studie geen goede verklaring, maar deze resultaten zijn dus niet bevestigd in de
SCOT-studie. In de SCOT-studie was 3 maanden behandeling met CAPOX, maar niet met FOLFOX, niet
inferieur ten opzichte van 6 maanden behandeling. Mogelijk speelt het verschil in gebruik van CAPOX en
FOLFOX een rol in de verschillende uitkomst van de TOSCA en SCOT-studies bij het hoog-risico stadium II
coloncarcinoom.
Een kosten-effectiviteitsanalyse van de SCOT studie toonde dat behandeling met 3 maanden gepaard gaat met
minder kosten en een (niet significante) winst van de kwaliteit van leven (Robles-Zurita, Br J Cancer, 2018).
Opmerkingen
1. In Nederland wordt de waarde van adjuvante therapie beoordeeld op het effect op de totale overleving,
niet op ziekte-vrije overleving. Resultaten van eerdere adjuvante studies hebben nooit een winst in
mediane OS getoond die groter was dan de winst in mediane DFS. De enige adjuvante studie bij het
coloncarcinoom waarin dit niet het geval was, is de NO16968 studie (CAPOX versus 5FU/LV) waarin het
verschil in mediane 3-jaars DFS 4,4% bedroeg en in 7-jaars mediane OS 6%, beiden in het voordeel van
CAPOX. In deze studie was er echter een verschil in de keuze van de fluoropyrimidine en dit kan een rol
hebben gespeeld (in de adjuvante studie monotherapie capecitabine versus 5FU/LV was capecitabine iets
beter). Mogelijk speelt dit ook een rol bij de analyses CAPOX vs FOLFOX in IDEA. Dit alles maakt het
onwaarschijnlijk dat de uitkomsten van de OS in IDEA tot andere conclusies zullen leiden en is er geen
reden om met aanpassing van de richtlijn te wachten tot de resultaten van OS bekend zijn.
2. In geen van de publicaties is vermeld welke TNM of AJCC stadiëring is gebruikt, maar meest waarschijnlijk
zijn patiënten met micrometastasen (0,2 tot 2 mm) geclassificeerd als N1, en dus ook in de IDEA studie
opgenomen. Er zijn geen gegevens over het percentage patiënten met micrometastasen in IDEA. In de
meest recente 8 e editie van TNM worden patiënten met micrometastasen als N1 geclassificeerd, gezien
hun slechte prognose op grond van recente gegevens (Sloothaak, 2017; Rhabari, 2012; Reggiani Bonetti,
2011; Mirkin, 2018). Hoewel de waarde van adjuvante chemotherapie bij patiënten met micrometastasen
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in regionale lymfeklieren formeel niet is aangetoond, lijkt een voordeel wel waarschijnlijk. Het advies is om
ook deze categorie patiënten te behandelen met 3 maanden adjuvante chemotherapie.

Non-inf eriority
3 versus 6 mnd (HR tot 95% CI
1.12)

Non-inf eriority
bereikt

Absolute verschil
3-jaars DFS 3 versus 6
mnd

Totale studie

1.07
(1.00-1.15)

Nee

-0.9%
(74.6% versus 75.5%)

T1-3 N1

1.01
(0.90-1.12)

Ja

-0.2%
(83.1% versus 83.3%)

FOLFOX

1.10
(0.96-1.26)

Nee

-1.6%
(81.9% versus 83.5%)

CAPOX

0.85
(0.71-1.01)

Ja

+1.9%
(85.0% versus 83.1%)

T4 en/of N2

1.12
(1.03-1.23)

Nee

-1.7%
geen data per arm

FOLFOX

1.20
(1.07-1.35)

Nee

-3.2%
(61.5% versus 64.7%)

CAPOX

1.02
(0.89-1.17)

Nee

+0.1%
64.1% versus 64.0%

DPYD genotypering
DPYD*2A genotypering identificeert 25% van patiënten met een DPD deficiëntie, is sterk geassocieerd met
ernstige toxiciteit van fluoropyrimidines, en leidt tot meer veilige behandeling, en is kosten-effectief (Deenen,
2016 ).
Prospectieve DPD genotypering is haalbaar in de dagelijkse praktijk, en DPD genotype-gebaseerde
dosisreducties verhogen de patiënt-veiligheid van fluoropyrimidine therapie (Henricks, 2018).
Ouderen en/of kwetsbate patiënten
Er zijn meerdere studies gedaan naar de toegevoegde waarde van oxaliplatin aan een fluoropyrimidine bij de
adjuvante behandeling van stadium III colon carcinoom (Hsiao, 2011; Sanoff, 2012; McCleary, 2013a; McClearly,
2013b); Kim, 2014; Van Erning, 2017; Brungs, 2018). Alle studies waren retrospectief van opzet en verschilden
sterk in het aantal patiënten (variërend van een paar honderd tot duizenden patiënten) en in afkapwaarde van
leeftijd (65, 70, 75 en 80 jaar). De uitkomsten ten opzichte van jongere patiënten varieerden van het ontbreken
van een toegevoegde waarde, een minder groot voordeel, tot een persisterend voordeel. Enkele studies waarin
een winst werd waargenomen vermelden wel een hogere toxiciteit bij de oudere ten opzichte van de jongere
patiënten. In al deze studies bedroeg de voorgenomen duur van adjuvante behandeling 6 maanden en is de
toxiciteit met de huidige duur van 3 maanden duidelijk minder. Samenvattend kan uit deze gegevens geen
duidelijke conclusie ten aanzien van het gebruik van oxaliplatin in de adjuvante setting bij de oudere patiënt
worden getrokken. Bij de oudere en/of kwetsbare patiënt dient de mogelijke winst van adjuvante chemotherapie
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afgewogen te worden tegen de mogelijke belasting van de behandeling, waarbij conditie en comorbiditeit
belangrijkere criteria zijn dan leeftijd.
Samenvatting van nationale data en populatiestudies
Hoogrisicoparameters stadium II
Retrospectieve, population-based studies laten wisselende resultaten zien voor de winst van adjuvante
chemotherapie bij stadium II, hoog vs laag risico (Casadaban, 2016; Booth, 2016; O’ Connor, 2011; McKenzie,
2011).
Analyse van 889 stadium II en III coloncarcinoom patiënten: pT4 heeft vergelijkbare slecht-prognostische
waarde als positieve regionale lymfeklieren; differentiatiegraad en lymfevat invasie zijn bij stadium II prognostisch
niet van belang (Snaebjornsson, 2014).
Analyse van 860 stadium II coloncarcinoom patiënten: alleen pT4 is geassocieerd met slechte prognose (Kim,
2015).
Retrospectieve analyse van 1286 patiënten met hoog-risico stadium II coloncarcinoom toont alleen voor pT4
stadium een consistente associatie van adjuvante chemotherapie met winst in recidief-vrije-, ziekte-specifieke,
en totale overleving (OS: HR, 0,50, p=0,02) (Kumar, 2015).
Retrospectieve analyse van 1937 patiënten met stadium II pT4 laat overlevingswinst zien voor adjuvante
chemotherapie (OS p<0,001; RFS p=0,0008) (Teufel, 2015)
Retrospectieve analyse van 4940 hoog-risico stadium II patiënten in NL liet alleen voor pT4 (n=995) een
overlevingswinst zien (HR 0,43) voor adjuvante chemotherapie (Verhoeff, 2016).
Analyse van 5160 patiënten met stadium II coloncarcinoom liet zien dat adjuvante chemotherapie alleen
geassocieerd was met een overlevingswinst bij pT4 als enige hoog-risico factor (HR 0,51) of bij pT4 in
combinatie met andere hoog-risico factoren (HR 0,31) (Babcock 2018).
Beleid bij capecitabine-geïnduceerde toxiciteit
Bij de meerderheid van patiënten met ernstig handvoetsyndroom ten gevolge van capecitabine die verder
behandeld worden met S-1 treed een duidelijke verbetering of zelfs verdwijnen van de symptomen op
(Kwakman, 2017). Coronairspasmen zijn een relatief zeldzame bijwerking van capecitabine en continue infusie
van 5FU, maar zijn niet beschreven bij behandeling met S-1 (Kwakman, 2017). Hoewel de effectiviteit van S-1 in
de adjuvante setting minder goed is onderzocht bij Westerse patiënten en in een Aziatische studie niet noninferior was ten opzichte van capecitabine bij adjuvante behandeling stadium III coloncarcinoom voor de 3-jaars
DFS (met overigens vrijwel geen verschil in 3-jaars OS) (Hamaguchi, 2017), weegt de eventueel iets mindere
effectiviteit van S-1 niet op tegen het volledig moeten staken van de adjuvante behandeling met CAPOX.
Cardiotoxiciteit treedt meestal al op tijdens de 1e cyclus, handvoetsyndroom meestal pas later waardoor S-1 in
geval van HFS bij de duur van 3 maanden adjuvante therapie minder aan de orde is.

Inleiding
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Adjuvante chemotherapie is wereldwijd standaardbehandeling na in opzet curatieve resectie van een stadium III
coloncarcinoom. Er is internationaal wel discussie over de waarde bij stadium II coloncarcinoom, aangezien de
absolute winst kleiner is. Daarom wordt adjuvante chemotherapie bij stadium II coloncarcinoom beperkt tot
hoog risico groepen, maar de definitie van ‘hoog risico stadium II’ is controversieel. Recentelijk is gebleken dat
de duur van adjuvante chemotherapie veilig kan worden gehalveerd, maar onduidelijk is of dit voor alle patiënten
geldt. Ook zijn er nog enkele openstaande vragen voor wat betreft keuze van het schema, dit mede afhankelijk
van immunohistochemische bepaling van de zogenaamde mismatch repair status. Ook heeft gedeelde
besluitvorming een belangrijke rol bij adjuvante behandeling, zeker als het gaat om ouderen en patiënten met
comorbiditeit, waarbij concurrerende doodsoorzaken een rol spelen.

Samenvat t ing lit erat uur
Samenvatting van internationale richtlijnen en consensusdocumenten
Er is geen internationale consensus over de definitie van hoog-risico factoren bij het stadium II coloncarcinoom.
De meest gebruikte factoren zijn: pT4 stadium, minder dan 10 regionale klieren onderzocht,
slecht/ongedifferentieerde tumor, presentatie met obstructie/perforatie, en extramurale vasculaire invasie. Bij de
MOSAIC studie zijn 3 van deze factoren gebruikt voor de definitie van hoog-risico stadium II colon carcinoom:
pT4 stadium, perforatie, en minder dan 10 regionale klieren onderzocht.
De aanbevelingen zijn overeenkomstig de NCCN guidelines colon cancer (Benson, 2018).
Samenvatting van systematische reviews en meta-analyses
Hoogrisicoparameters stadium II
Er werden geen systematische reviews voor hoogrisicoparameters stadium II geselecteerd.
Stadium II-III coloncarcinoom (timing)
Een meta-analyse van 17645 patiënten met een stadium II-III colorectaalcrcinoom toont dat adjuvante
chemotherapie bij voorkeur binnen 8 weken maar niet later dan 12 weken na de operatie dient te worden
gestart (Des Guetz, 2010) hetgeen in een Nederlandse retrospectieve studie bij 6620 patiënten met een
stadium III coloncarcinoom werd bevestigd (Bos, 2015). Een systematische review en meta-analyse van 15410
patiënten met een stadium II-III colorectaalcarcinoom toont een afname van 14% in de relatieve totale overleving
voor elke 4 weken uitstel van adjuvante chemotherapie na de operatie en een overlevingswinst lijkt na een uitstel
van 4 tot 5 maanden niet waarschijnlijk (Biagi, 2011). Een retrospectieve studie (Sun, 2016) van 7794 patiënten
met een stadium II-III coloncarcinoom toont een hogere mortaliteit indien adjuvante chemotherapie later dan 6
weken na de operatie wordt gestart.
Stadium II-III coloncarcinoom (duur)
Er werden geen systematische reviews voor de duur van adjuvante chemotherapie geselecteerd.
DPYD genotypering
Met een genotypering van 4 DPYD varianten (DPYD*2A, c.2846A>T, c.1679T>G en c.1236G>A) is ongeveer
de helft van patiënten met een DPD deficiëntie op te sporen. Deze varianten zijn eveneens klinisch relevante
predictoren van ernstige toxiciteit van fluoropyrimidines (Meulendijks, 2015).
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Zoeken en select eren
Uitkomstmaten
1.
2.
3.
4.
5.

3-jaars ziekte-vrije overleving (3 versus 6 maanden) (cruciaal)
5- en 10-jaars Totale overleving (cruciaal)
Toxiciteit (belangrijk)
Kosten
Kwaliteit van leven

PICO(s)
PICO voor deelvraag 2 (keuze/duur adjuvante chemotherapie hoog risico stadium II)
P: status na curatieve resectie T4N0M0 MSS coloncarcinoom;
I: 3 maanden CAPOX;
C: 6 maanden CAPOX;
O: overleving, toxiciteit, kosten, kwaliteit van leven.
PICO voor deelvraag 3 (onderdeel a) (keuze/duur adjuvante chemotherapie stadium III)
P: status na curatieve resectie laag risico stadium III MSS coloncarcinoom (pT1-3N1M0);
I: 3 maanden FOLFOX;
C: 6 maanden FOLFOX;
O: overleving, toxiciteit, kosten, kwaliteit van leven.
PICO voor deelvraag 3 (onderdeel b) (keuze/duur adjuvante chemotherapie stadium III)
P: status na curatieve resectie laag risico stadium III MSS coloncarcinoom (pT1-3N1M0);
I: 3 maanden CAPOX;
C: 6 maanden CAPOX;
O: overleving, toxiciteit, kosten, kwaliteit van leven.
PICO voor deelvraag 3 (onderdeel c) (keuze/duur adjuvante chemotherapie stadium III)
P: status na curatieve resectie hoog risico stadium III MSS en MSI coloncarcinoom (pT4N1-2M0 of pT14N2M0);
I: 3 maanden FOLFOX;
C: 6 maanden FOLFOX;
O: overleving, toxiciteit, kosten, kwaliteit van leven.
PICO voor deelvraag 3 (onderdeel d) (keuze/duur adjuvante chemotherapie stadium III)
P: status na curatieve resectie hoog risico stadium III coloncarcinoom (pT4N1-2M0 of pT1-4N2M0);
I: 3 maanden CAPOX;
C: 6 maanden CAPOX;
O: overleving, toxiciteit, kosten, kwaliteit van leven.
PICO voor deelvraag 3 (onderdeel e) (keuze/duur adjuvante chemotherapie stadium III)
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P: status na curatieve resectie stadium III MSS coloncarcinoom met contraindicatie voor oxaliplatin;
I: 3 maanden fluoropyrimidine monotherapie;
C: 6 maanden fluoropyrimidine monotherapie;
O: overleving, toxiciteit, kosten, kwaliteit van leven.
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Referent ies
André T, Boni C, Mounedji-Boudiaf L, Navarro M, Tabernero J, Hickish T, Topham C, Zaninelli M, Clingan P, Bridgewater J,
Tabah-Fisch I, de Gramont A; Multicenter International Study of Oxaliplatin/5-Fluorouracil/Leucovorin in the Adjuvant
Treatment of Colon Cancer (MOSAIC) Investigators. Oxaliplatin, fluorouracil, and leucovorin as adjuvant treatment for colon
cancer. N Engl J Med. 2004 Jun 3;350(23):2343-51. PubMed PMID: 15175436.
André T, de Gramont A, Vernerey D, Chibaudel B, Bonnetain F, Tijeras-Raballand A, Scriva A, Hickish T, Tabernero J, Van
Laethem JL, Banzi M, Maartense E, Shmueli E, Carlsson GU, Scheithauer W, Papamichael D, Möehler M, Landolfi S,
Demetter P, Colote S, Tournigand C, Louvet C, Duval A, Fléjou JF, de Gramont A. Adjuvant Fluorouracil, Leucovorin, and
Oxaliplatin in Stage II to III Colon Cancer: Updated 10-Year Survival and Outcomes According to BRAF Mutation and
Mismatch Repair Status of the MOSAIC Study. J Clin Oncol. 2015 Dec 10;33(35):4176-87. doi: 10.1200/JCO.2015.63.4238.
Epub 2015 Nov 2. PubMed PMID: 26527776.
Babcock BD, Aljehani MA, Jabo B, Choi AH, Morgan JW, Selleck MJ, Luca F, Raskin E, Reeves ME, Garberoglio CA, Lum
SS, Senthil M. High-Risk Stage II Colon Cancer: Not All Risks Are Created Equal. Ann Surg Oncol. 2018 Jul;25(7):19801985. doi: 10.1245/s10434-018-6484-8. Epub 2018 Apr 19. PubMed PMID: 29675762.
Biagi JJ, Raphael MJ, Mackillop WJ, Kong W, King WD, Booth CM. Association between time to initiation of adjuvant
chemotherapy and survival in colorectal cancer: a systematic review and meta-analysis. JAMA. 2011 Jun 8;305(22):2335-42.
doi: 10.1001/jama.2011.749. Review. PubMed PMID: 21642686.
Booth CM, Nanji S, Wei X, Peng Y, Biagi JJ, Hanna TP, Krzyzanowska MK, Mackillop WJ. Adjuvant Chemotherapy for Stage
II Colon Cancer: Practice Patterns and Effectiveness in the General Population. Clin Oncol (R Coll Radiol). 2017
Jan;29(1):e29-e38. doi: 10.1016/j.clon.2016.09.001. Epub 2016 Sep 20. PubMed PMID: 27663601.
Bos AC, van Erning FN, van Gestel YR, Creemers GJ, Punt CJ, van Oijen MG, Lemmens VE. Timing of adjuvant
chemotherapy and its relation to survival among patients with stage III colon cancer. Eur J Cancer. 2015 Nov;51(17):255361. doi: 10.1016/j.ejca.2015.08.016. Epub 2015 Sep 7. PubMed PMID: 26360411.
Brungs D, Aghmesheh M, de Souza P, Carolan M, Clingan P, Rose J, Ranson M. Safety and Efficacy of Oxaliplatin Doublet
Adjuvant Chemotherapy in Elderly Patients With Stage III Colon Cancer. Clin Colorectal Cancer. 2018 Sep;17(3):e549-e555.
doi: 10.1016/j.clcc.2018.05.004. Epub 2018 May 31. PubMed PMID: 29861156.
Casadaban L, Rauscher G, Aklilu M, Villenes D, Freels S, Maker AV. Adjuvant chemotherapy is associated with improved
survival in patients with stage II colon cancer. Cancer. 2016 Nov 15;122(21):3277-3287. doi: 10.1002/cncr.30181. Epub
2016 Jul 15. PubMed PMID: 27417445; PubMed Central PMCID: PMC5073024.
Deenen MJ, Meulendijks D, Cats A, Sechterberger MK, Severens JL, Boot H, Smits PH, Rosing H, Mandigers CM, Soesan
M, Beijnen JH, Schellens JH. Upfront Genotyping of DPYD*2A to Individualize Fluoropyrimidine Therapy: A Safety and Cost
Analysis. J Clin Oncol. 2016 Jan 20;34(3):227-34. doi: 10.1200/JCO.2015.63.1325. Epub 2015 Nov 16. PubMed PMID:
26573078.
Des Guetz G, Nicolas P, Perret GY, Morere JF, Uzzan B. Does delaying adjuvant chemotherapy after curative surgery for
colorectal cancer impair survival? A meta-analysis. Eur J Cancer. 2010 Apr;46(6):1049-55. doi: 10.1016/j.ejca.2010.01.020.

P DF aangemaakt op 09-10-2020

127/296

C olorectaal carcinoom (C RC )

PubMed PMID: 20138505.
Des Guetz G, Schischmanoff O, Nicolas P, Perret GY, Morere JF, Uzzan B. Does microsatellite instability predict the
efficacy of adjuvant chemotherapy in colorectal cancer? A systematic review with meta-analysis. Eur J Cancer. 2009
Jul;45(10):1890-6. doi: 10.1016/j.ejca.2009.04.018. Epub 2009 May 6. Review. PubMed PMID: 19427194.
van Erning FN, Janssen-Heijnen ML, Creemers GJ, Pruijt JF, Maas HA, Lemmens VE. Recurrence-free and overall survival
among elderly stage III colon cancer patients treated with CAPOX or capecitabine monotherapy. Int J Cancer. 2017 Jan
1;140(1):224-233. doi: 10.1002/ijc.30423. Epub 2016 Sep 22. PubMed PMID: 27615021.
Gavin PG, Colangelo LH, Fumagalli D, Tanaka N, Remillard MY, Yothers G, Kim C, Taniyama Y, Kim SI, Choi HJ, Blackmon
NL, Lipchik C, Petrelli NJ, O'Connell MJ, Wolmark N, Paik S, Pogue-Geile KL. Mutation profiling and microsatellite instability
in stage II and III colon cancer: an assessment of their prognostic and oxaliplatin predictive value. Clin Cancer Res. 2012
Dec 1;18(23):6531-41. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-12-0605. Epub 2012 Oct 8. PubMed PMID: 23045248; PubMed
Central PMCID: PMC4273673.
Grothey A, Sobrero AF, Shields AF, Yoshino T, Paul J, Taieb J, Souglakos J, Shi Q, Kerr R, Labianca R, Meyerhardt JA,
Vernerey D, Yamanaka T, Boukovinas I, Meyers JP, Renfro LA, Niedzwiecki D, Watanabe T, Torri V, Saunders M, Sargent
DJ, Andre T, Iveson T. Duration of Adjuvant Chemotherapy for Stage III Colon Cancer. N Engl J Med. 2018 Mar
29;378(13):1177-1188. doi: 10.1056/NEJMoa1713709. PubMed PMID: 29590544.
Haller DG, Tabernero J, Maroun J, de Braud F, Price T, Van Cutsem E, Hill M, Gilberg F, Rittweger K, Schmoll HJ.
Capecitabine plus oxaliplatin compared with fluorouracil and folinic acid as adjuvant therapy for stage III colon cancer. J
Clin Oncol. 2011 Apr 10;29(11):1465-71. doi: 10.1200/JCO.2010.33.6297. Epub 2011 Mar 7. PubMed PMID: 21383294.
Hamaguchi T, Shimada Y, Mizusawa J, Kinugasa Y, Kanemitsu Y, Ohue M, Fujii S, Takiguchi N, Yatsuoka T, Takii Y, Ojima H,
Masuko H, Kubo Y, Mishima H, Yamaguchi T, Bando H, Sato T, Kato T, Nakamura K, Fukuda H, Moriya Y. Capecitabine
versus S-1 as adjuvant chemotherapy for patients with stage III colorectal cancer (JCOG0910): an open-label, noninferiority, randomised, phase 3, multicenter trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2018 Jan;3(1):47-56. doi: 10.1016/S24681253(17)30297-2. Epub 2017 Oct 24. PubMed PMID: 29079411.
Henricks LM, Lunenburg CATC, de Man FM, Meulendijks D, Frederix GWJ, Kienhuis E, Creemers GJ, Baars A, Dezentjé
VO, Imholz ALT, Jeurissen FJF, Portielje JEA, Jansen RLH, Hamberg P, Ten Tije AJ, Droogendijk HJ, Koopman M, Nieboer
P, van de Poel MHW, Mandigers CMPW, Rosing H, Beijnen JH, Werkhoven EV, van Kuilenburg ABP, van Schaik RHN,
Mathijssen RHJ, Swen JJ, Gelderblom H, Cats A, Guchelaar HJ,Schellens JHM. DPYD genotype-guided dose
individualisation of fluoropyrimidine therapy in patients with cancer: a prospective safety analysis. Lancet Oncol. 2018 Oct
18. pii: S1470-2045(18)30686-7. doi: 10.1016/S1470-2045(18)30686-7.(Epub ahead of print) PubMed PMID: 30348537.
Hsiao FY, Mullins CD, Onukwugha E, Pandya N, Hanna N. Comparative effectiveness of different chemotherapeutic
regimens on survival of people aged 66 and older with stage III colon cancer: a "real world" analysis using Surveillance,
Epidemiology, and End Results-Medicare data. J Am Geriatr Soc. 2011 Sep;59(9):1717-23. doi: 10.1111/j.15325415.2011.03501.x. Epub 2011 Aug 10. PubMed PMID: 21831168.
Iveson TJ, Kerr RS, Saunders MP, Cassidy J, Hollander NH, Tabernero J, Haydon A, Glimelius B, Harkin A, Allan K,
McQueen J, Scudder C, Boyd KA, Briggs A, Waterston A, Medley L, Wilson C, Ellis R, Essapen S, Dhadda AS, Harrison M,
Falk S, Raouf S, Rees C, Olesen RK, Propper D, Bridgewater J, Azzabi A, Farrugia D, Webb A, Cunningham D, Hickish T,
Weaver A, Gollins S, Wasan HS, Paul J. 3 versus 6 months of adjuvant oxaliplatin-fluoropyrimidine combination therapy for
colorectal cancer (SCOT): an international, randomised, phase 3, non-inferiority trial. Lancet Oncol. 2018 Apr;19(4):562578. doi: 10.1016/S1470-2045(18)30093-7. PubMed PMID: 29611518; PubMed Central PMCID: PMC5883334.
Kim CA, Spratlin JL, Armstrong DE, Ghosh S, Mulder KE. Efficacy and safety of single agent or combination adjuvant
chemotherapy in elderly patients with colon cancer: a Canadian cancer institute experience. Clin Colorectal Cancer. 2014
Sep;13(3):199-206. doi: 10.1016/j.clcc.2014.06.002. Epub 2014 Jun 26. PubMed PMID: 25088184.
Kim JE, Hong YS, Kim HJ, Kim KP, Lee JL, Park SJ, Lim SB, Park IJ, Kim CW, Yoon YS, Yu CS, Kim JC, Hoon KJ, Kim TW.
Defective Mismatch Repair Status was not Associated with DFS and OS in Stage II Colon Cancer Treated with Adjuvant
Chemotherapy. Ann Surg Oncol. 2015 Dec;22 Suppl 3:S630-7. doi: 10.1245/s10434-015-4807-6. Epub 2015 Aug 14.
PubMed PMID: 26271397.
Kumar A, Kennecke HF, Renouf DJ, Lim HJ, Gill S, Woods R, Speers C, Cheung WY. Adjuvant chemotherapy use and
outcomes of patients with high-risk versus low-risk stage II colon cancer. Cancer. 2015 Feb 15;121(4):527-34. doi:
10.1002/cncr.29072. Epub 2014 Oct 20. PubMed PMID: 25332117.

P DF aangemaakt op 09-10-2020

128/296

C olorectaal carcinoom (C RC )

Kwakman JJM, Baars A, Boot H, Pruijt JFM, Winther SB, Pfeiffer P, Punt CJA. Tolerability of the oral fluoropyrimidine S-1
after hand-foot syndrome-related discontinuation of capecitabine in western cancer patients. Acta Oncol. 2017
Jul;56(7):1023-1026. doi: 10.1080/0284186X.2016.1278459. Epub 2017 Jan 19. PubMed PMID: 28102094.
Kwakman JJM, Baars A, van Zweeden AA, de Mol P, Koopman M, Kok WEM, Punt CJA. Case series of patients treated with
the oral fluoropyrimidine S-1 after capecitabine-induced coronary artery vasospasm. Eur J Cancer. 2017 Aug;81:130-134.
doi: 10.1016/j.ejca.2017.05.022. Epub 2017 Jun 15. PubMed PMID: 28623776.
McCleary NJ, Meyerhardt JA, Green E, Yothers G, de Gramont A, Van Cutsem E, O'Connell M, Twelves CJ, Saltz LB, Haller
DG, Sargent DJ. Impact of age on the efficacy of newer adjuvant therapies in patients with stage II/III colon cancer: findings
from the ACCENT database. J Clin Oncol. 2013 Jul 10;31(20):2600-6. doi: 10.1200/JCO.2013.49.6638. Epub 2013a Jun 3.
PubMed PMID: 23733765; PubMed Central PMCID: PMC3699725.
McCleary NJ, Odejide O, Szymonifka J, Ryan D, Hezel A, Meyerhardt JA. Safety and effectiveness of oxaliplatin-based
chemotherapy regimens in adults 75 years and older with colorectal cancer. Clin Colorectal Cancer. 2013b Mar;12(1):62-9.
doi: 10.1016/j.clcc.2012.09.001. Epub 2012 Oct 24. PubMed PMID: 23102897; PubMed Central PMCID: PMC3802549.
McKenzie S, Nelson R, Mailey B, Lee W, Chung V, Shibata S, Garcia-Aguilar J, Kim J. Adjuvant chemotherapy improves
survival in patients with American Joint Committee on Cancer stage II colon cancer. Cancer. 2011 Dec 15;117(24):5493-9.
doi: 10.1002/cncr.26245. Epub 2011 Jun 20. PubMed PMID: 21692068.
Meulendijks D, Henricks LM, Sonke GS, Deenen MJ, Froehlich TK, Amstutz U, Largiadèr CR, Jennings BA, Marinaki AM,
Sanderson JD, Kleibl Z, Kleiblova P, Schwab M, Zanger UM, Palles C, Tomlinson I, Gross E, van Kuilenburg AB, Punt CJ,
Koopman M, Beijnen JH, Cats A, Schellens JH. Clinical relevance of DPYD variants c.1679T>G, c.1236G>A/HapB3, and
c.1601G>A as predictors of severe fluoropyrimidine-associated toxicity: a systematic review and meta-analysis of individual
patient data. Lancet Oncol. 2015 Dec;16(16):1639-50. doi: 10.1016/S1470-2045(15)00286-7. Epub 2015 Oct 23. Review.
PubMed PMID: 26603945.
O'Connor ES, Greenblatt DY, LoConte NK, Gangnon RE, Liou JI, Heise CP, Smith MA. Adjuvant chemotherapy for stage II
colon cancer with poor prognostic features. J Clin Oncol. 2011 Sep 1;29(25):3381-8. doi: 10.1200/JCO.2010.34.3426.
Epub 2011 Jul 25. PubMed PMID: 21788561; PubMed Central PMCID: PMC3164243.
Rahbari NN, Bork U, Motschall E, Thorlund K, Büchler MW, Koch M, Weitz J. Molecular detection of tumor cells in regional
lymph nodes is associated with disease recurrence and poor survival in node-negative colorectal cancer: a systematic
review and meta-analysis. J Clin Oncol. 2012 Jan 1;30(1):60-70. doi: 10.1200/JCO.2011.36.9504. Epub 2011 Nov 28.
Review. PubMed PMID: 22124103.
Ribic CM, Sargent DJ, Moore MJ, Thibodeau SN, French AJ, Goldberg RM, Hamilton SR, Laurent-Puig P, Gryfe R,
Shepherd LE, Tu D, Redston M, Gallinger S. Tumor microsatellite-instability status as a predictor of benefit from fluorouracilbased adjuvant chemotherapy for colon cancer. N Engl J Med. 2003 Jul 17;349(3):247-57. PubMed PMID: 12867608;
PubMed Central PMCID: PMC3584639.
Robles-Zurita J, Boyd KA, Briggs AH, Iveson T, Kerr RS, Saunders MP, Cassidy J, Hollander NH, Tabernero J, Segelov E,
Glimelius B, Harkin A, Allan K, McQueen J, Pearson S, Waterston A, Medley L, Wilson C, Ellis R, Essapen S, Dhadda AS,
Hughes R, Falk S, Raouf S, Rees C, Olesen RK, Propper D, Bridgewater J, Azzabi A, Farrugia D, Webb A, Cunningham D,
Hickish T, Weaver A, Gollins S, Wasan HS, Paul J. SCOT: a comparison of cost-effectiveness from a large randomised
phase III trial of two durations of adjuvant Oxaliplatin combination chemotherapy for colorectal cancer. Br J Cancer. 2018
Nov;119(11):1332-1338. doi: 10.1038/s41416-018-0319-z. Epub 2018 Nov 13. PubMed PMID: 30420616.
Sanoff HK, Carpenter WR, Stürmer T, Goldberg RM, Martin CF, Fine JP, McCleary NJ, Meyerhardt JA, Niland J, Kahn KL,
Schymura MJ, Schrag D. Effect of adjuvant chemotherapy on survival of patients with stage III colon cancer diagnosed after
age 75 years. J Clin Oncol. 2012 Jul 20;30(21):2624-34. doi: 10.1200/JCO.2011.41.1140. Epub 2012 Jun 4. PubMed
PMID: 22665536; PubMed Central PMCID: PMC3412313.
Sargent DJ, Marsoni S, Monges G, Thibodeau SN, Labianca R, Hamilton SR, French AJ, Kabat B, Foster NR, Torri V, Ribic
C, Grothey A, Moore M, Zaniboni A, Seitz JF, Sinicrope F, Gallinger S. Defective mismatch repair as a predictive marker
for lack of efficacy of fluorouracil-based adjuvant therapy in colon cancer. J Clin Oncol. 2010 Jul 10;28(20):3219-26. doi:
10.1200/JCO.2009.27.1825. Epub 2010 May 24. Erratum in: J Clin Oncol. 2010 Oct 20;28(30):4664. PubMed PMID:
20498393; PubMed Central PMCID: PMC2903323.
Sinicrope FA, Foster NR, Thibodeau SN, Marsoni S, Monges G, Labianca R, Kim GP, Yothers G, Allegra C, Moore MJ,
Gallinger S, Sargent DJ. DNA mismatch repair status and colon cancer recurrence and survival in clinical trials of 5-

P DF aangemaakt op 09-10-2020

129/296

C olorectaal carcinoom (C RC )

fluorouracil-based adjuvant therapy. J Natl Cancer Inst. 2011 Jun 8;103(11):863-75. doi: 10.1093/jnci/djr153. Epub 2011
May 19. Erratum in: J Natl Cancer Inst. 2011 Nov 2;103(21):1639. Kim, George P (added). PubMed PMID: 21597022;
PubMed Central PMCID: PMC3110173.
Sloothaak DAM, van der Linden RLA, van de Velde CJH, Bemelman WA, Lips DJ, van der Linden JC, Doornewaard H, Tanis
PJ, Bosscha K, van der Zaag ES, Buskens CJ. Prognostic implications of occult nodal tumour cells in stage I and II colon
cancer: The correlation between micrometastasis and disease recurrence. Eur J Surg Oncol. 2017 Aug;43(8):1456-1462.
doi: 10.1016/j.ejso.2017.04.012. Epub 2017 May 5. PubMed PMID: 28576463.
Snaebjornsson P, Coupe VM, Jonasson L, Meijer GA, van Grieken NC, Jonasson JG. pT4 stage II and III colon cancers carry
the worst prognosis in a nationwide survival analysis. Shepherd's local peritoneal involvement revisited. Int J Cancer. 2014
Jul 15;135(2):467-78. doi: 10.1002/ijc.28676. Epub 2014 Jan 10.PubMed PMID: 24347179.
Sobrero A, Lonardi S, Rosati G, Di Bartolomeo M, Ronzoni M, Pella N, Scartozzi M, Banzi M, Zampino MG, Pasini F,
Marchetti P, Cantore M, Zaniboni A, Rimassa L, Ciuffreda L, Ferrari D, Zagonel V, Maiello E, Barni S, Rulli E, Labianca R;
TOSCA Investigators. FOLFOX or CAPOX in Stage II to III Colon Cancer: Efficacy Results of the Italian Three or Six Colon
Adjuvant Trial. J Clin Oncol. 2018 May 20;36(15):1478-1485. doi: 10.1200/JCO.2017.76.2187. Epub 2018 Apr 5. PubMed
PMID: 29620994.
Sun Z, Adam MA, Kim J, Nussbaum DP, Benrashid E, Mantyh CR, Migaly J. Determining the Optimal Timing for Initiation of
Adjuvant Chemotherapy After Resection for Stage II and III Colon Cancer. Dis Colon Rectum. 2016 Feb;59(2):87-93. doi:
10.1097/DCR.0000000000000518. PubMed PMID: 26734965.
Teufel A, Gerken M, Hartl J, Itzel T, Fichtner-Feigl S, Stroszczynski C, Schlitt HJ, Hofstädter F, Klinkhammer-Schalke M.
Benefit of adjuvant chemotherapy in patients with T4 UICC II colon cancer. BMC Cancer. 2015 May 20;15:419.
doi:10.1186/s12885-015-1404-9. PubMed PMID: 25985893; PubMed Central PMCID: PMC4451874.
Tougeron D, Mouillet G, Trouilloud I, Lecomte T, Coriat R, Aparicio T, Des Guetz G, Lécaille C, Artru P, Sickersen G,
Cauchin E, Sefrioui D, Boussaha T, Ferru A, Matysiak-Budnik T, Silvain C, Karayan-Tapon L, Pagès JC, Vernerey D, Bonnetain
F, Michel P, Taïeb J, Zaanan A. Efficacy of Adjuvant Chemotherapy in Colon Cancer With Microsatellite Instability: A Large
Multicenter AGEO Study. J Natl Cancer Inst. 2016 Feb 1;108(7). doi: 10.1093/jnci/djv438. Print 2016 Jul. PubMed PMID:
26839356.
Tournigand C, André T, Bonnetain F, Chibaudel B, Lledo G, Hickish T, Tabernero J, Boni C, Bachet JB, Teixeira L, de
Gramont A. Adjuvant therapy with fluorouracil and oxaliplatin in stage II and elderly patients (between ages 70 and 75
years) with colon cancer: subgroup analyses of the Multicenter International Study of Oxaliplatin, Fluorouracil, and
Leucovorin in the Adjuvant Treatment of Colon Cancer trial. J Clin Oncol. 2012 Sep 20;30(27):3353-60. doi:
10.1200/JCO.2012.42.5645. Epub 2012 Aug 20. PubMed PMID: 22915656.
Twelves C, Wong A, Nowacki MP, Abt M, Burris H 3rd, Carrato A, Cassidy J, Cervantes A, Fagerberg J, Georgoulias V,
Husseini F, Jodrell D, Koralewski P, Kröning H, Maroun J, Marschner N, McKendrick J, Pawlicki M, Rosso R, Schüller J,
Seitz JF, Stabuc B, Tujakowski J, Van Hazel G, Zaluski J, Scheithauer W. Capecitabine as adjuvant treatment for stage III
colon cancer. N Engl J Med. 2005 Jun 30;352(26):2696-704. PubMed PMID: 15987918.
Verhoeff SR, van Erning FN, Lemmens VE, de Wilt JH, Pruijt JF. Adjuvant chemotherapy is not associated with improved
survival for all high-risk factors in stage II colon cancer. Int J Cancer. 2016 Jul 1;139(1):187-93. doi: 10.1002/ijc.30053. Epub
2016 Mar 12. PubMed PMID: 26914273.
Wilkinson NW, Yothers G, Lopa S, Costantino JP, Petrelli NJ, Wolmark N. Long-term survival results of surgery alone versus
surgery plus 5-fluorouracil and leucovorin for stage II and stage III colon cancer: pooled analysis of NSABP C-01 through C05. A baseline from which to compare modern adjuvant trials. Ann Surg Oncol. 2010 Apr;17(4):959-66. doi:
10.1245/s10434-009-0881-y. PubMed PMID: 20082144; PubMed Central PMCID: PMC2935319.
Zaanan A, Shi Q, Taieb J, Alberts SR, Meyers JP, Smyrk TC, Julie C, Zawadi A, Tabernero J, Mini E, Goldberg RM,
Folprecht G, Van Laethem JL, Le Malicot K, Sargent DJ, Laurent-Puig P, Sinicrope FA. Role of Deficient DNA Mismatch
Repair Status in Patients With Stage III Colon Cancer Treated With FOLFOX Adjuvant Chemotherapy: A Pooled Analysis
From 2 Randomized Clinical Trials. JAMA Oncol. 2018 Mar 1;4(3):379-383. doi: 10.1001/jamaoncol.2017.2899. PubMed
PMID: 28983557; PubMed Central PMCID: PMC5784452.

P DF aangemaakt op 09-10-2020

130/296

C olorectaal carcinoom (C RC )

Follow-up na chirurgische resectie coloncarcinoom
Uit gangsvraag
Hoe is de follow-up bij patiënten behandeld voor een colorectaal carcinoom georganiseerd?

Aanbeveling
De aanbevelingen in deze module zijn overgenomen uit de 2014 richtlijn en in 2019 door de werkgroep
beoordeeld als actueel. De aanbevelingen zijn eventueel tekstueel aangepast, maar inhoudelijk niet veranderd.
Maak per ziekenhuis en per patiënt duidelijk wie de follow-up coördineert.

Overwegingen
Vooral de verbeterde behandelingsmogelijkheden (leverchirurgie, RFA, chemotherapie) vormen de basis om in
vergelijking met het verleden vroege detectie van metastasen belangrijk te achten.
Behalve het vroegtijdig opsporen van metastasen, recidieven en metachrone tumoren, zijn er ook andere
redenen om patiënten met colorectaal carcinoom te controleren. De belangrijkste hiervan is het verstrekken van
informatie over de ziekte aan de patiënt. Vooral kort na de behandeling hebben patiënten veel vragen. De
operaties die worden uitgevoerd, zijn vaak ingrijpend, evenals de gevolgen, vooral voor patiënten met een
stoma. Daarnaast kan er onzekerheid bestaan over de prognose. Andere argumenten voor follow-up zijn de
mogelijkheid voor de behandelaar om het eigen handelen te controleren, de kankerregistratie en deelname aan
wetenschappelijk onderzoek of onderwijs. Bovenal stellen patiënten regelmatige controle vaak op prijs ook al
zijn de onderzoeken, zoals colonoscopie soms belastend.
Argumenten die tegen regelmatige controle pleiten zijn medicalisering, de telkens terugkerende stress, onnodig
vervolgonderzoek door fout-positieve bevindingen (welke overigens meevallen als de follow-up zich beperkt tot
CEA en beeldvormend onderzoek van de lever) en de hogere kosten. Vooral bij patiënten met T1N0 colorectaal
carcinoom is weinig intensieve, of geen follow-up vanwege deze nadelen goed te verdedigen. Er is daarom voor
een gedifferentieerd follow-upbeleid gekozen.
Belangrijk is om ook te wijzen op de mogelijke pitfalls van het meten van CEA door interferenties, meetfouten,
natuurlijke biologische variatie, methodeverschillen tussen laboratoria en andere niet-oncologische oorzaken van
CEA verhogingen, zoals roken, acute leverschade, ontstekingen en chemotherapie. Bij een onverwachte stijging
van het CEA die niet bij het klinisch beeld van de patiënt past moet daarom ook aan niet-oncologische factoren
worden gedacht [Trapé 2011]
Follow-up brengt een grote werklast met zich mee voor de behandelend artsen in de ziekenhuizen. Daarom
wordt in toenemende mate gezocht naar alternatieven. Daarbij kan geprotocolleerde follow-up worden gedaan
door gespecialiseerde verpleegkundigen, en wordt er momenteel onderzocht of de follow-up van het
colorectaal carcinoom ook (voor een deel) in de 1e lijn bij de huisarts kan plaatsvinden. Verder heeft de
Nederlands CEA-watch studie laten zien dat met behulp van ondersteunende software het aantal polikliniek
bezoeken veilig kan worden teruggebracht [Verberne 2012].
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Conclusies
Het is aangetoond dat intensieve follow-up van patiënten die in opzet curatief behandeld zijn wegens
colorectaal carcinoom de 5-jaars totale overleving verbeterd met gemiddeld 4% ten opzichte van reguliere of
minimale follow-up, zonder effect op ziektespecifieke overleving.
Niveau 1: A1 Tjandra 2007 (14); Jeffery 2007 (5)
Het is aannemelijk dat de CEA-bepaling en beeldvormend onderzoek van de lever significant bijdragen aan de
vroege diagnostiek van recidieven of metastasen, met een gunstig effect op de overleving.
Niveau 2: B Figueredo 2003 (1); Renehan 2002 (10)
Follow-up programma's met een hogere (veelal driemaandelijkse) controlefrequentie leiden niet tot een betere
overleving dan programma's met een lagere (veelal halfjaarlijks) controlefrequentie.
Niveau 1: A1 Jeffery 2007 (5)

Samenvat t ing lit erat uur
Niet gemetastaseerd colorectaal carcinoom
De follow-up, na een in opzet curatieve resectie, heeft als doel om lokale recidieven of metastasen in een vroeg
stadium op te sporen en metachrone neoplasmata (liefst nog in een premaligne stadium als adenoom) op te
sporen en te detecteren. De gedachte hierachter is dat vroege opsporing in een asymptomatisch stadium tot
betere behandelingsresultaten (chirurgie, ablatietechnieken en/of chemotherapie) leidt, dan detectie als gevolg
van opgetreden symptomen.
Daarnaast kan tijdens follow-up visites worden ingegaan op hoe de behandeling is ervaren, op eventuele
klachten en symptomen en op vragen die leven bij de patiënt.
In de praktijk worden verschillende follow-up schema's gehanteerd. Onduidelijk is wat de effecten van deze
schema's zijn op de overleving en kwaliteit van leven. Er is behoefte aan meer inzicht in deze effecten en aan
meer inzicht in de kosteneffectiviteit.
In de literatuur wordt het effect van follow-up meestal bepaald op basis van de 5-jaarsoverleving, waarbij
intensieve schema's met frequente controle en uitgebreide diagnostiek zijn vergeleken met minder intensieve
schema's. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen patiënten zonder metastasen op afstand en
patiënten met metastasen (stadium IV, TxNxM1). In deze laatstgenoemde groep is het M1-stadium al dan niet
met curatieve intentie behandeld. In deze richtlijn zullen we de bovengenoemde aspecten alleen beantwoorden
voor de groep patiënten zonder metastasen op afstand.
Voor de groep patiënten met afstandsmetastasen die met curatieve intentie behandeld zijn, wordt veelal een
intensief follow-up schema gevolgd (CT thorax/abdomen elke 3 tot 6 maanden met CEA, eventueel MRI lever
op indicatie), maar hierover kan op basis van de beschikbare literatuur geen duidelijke uitspraak worden gedaan.
Ook bij familiair en erfelijk colorectaal carcinoom dient een ander follow-up schema te worden gehanteerd (zie
richtlijn Erfelijke Darmkanker), evenals bij rectumcarcinoom patiënten die rectumsparend behandeld zijn (zie
rectumsparende behandeling) en coloncarcinoom patiënten die endoscopische poliepectomie van een maligne
poliep ondergingen (zie T1 coloncarcinoom). Voor de adviezen over colonoscopie surveillance wordt verwezen
naar de Nederlandse richtlijn Coloscopie Surveillance.
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Vroege opsporing van metastasen van de gereseceerde tumor heeft alleen zin indien de algemene conditie van
de patiënt het toelaat om aan die opsporing therapeutische consequenties te verbinden. Hieraan gerelateerd is
de vraag in hoeverre vroege behandeling bij patiënten met een niet-curabel recidief of metastasen in een
asymptomatische fase, de overleving en/of kwaliteit van leven verbetert ten opzichte van uitgestelde
behandeling in afwachting van symptomen.
De effecten van intensieve follow-up ten opzichte van reguliere of minimale follow-up op de overleving zijn
beschreven in twee meta-analyses (5; 14). In de Cochrane review werden 8 RCT’s geïncludeerd (5). Metaanalyse van 6 trials voor 5-jaars totale overleving liet een significant betere overleving zien met intensieve followup (OR 0,73; 0,59-0,91). Geen significant verschil werd gevonden voor het aantal recidieven (OR 0,91; 0,711,10) en ziektespecifieke overleving (OR 0,92; 0,64-1,31 op basis van 2 studies). Bij vergelijkingen tussen wel of
geen ziekenhuis bezoek (2 studies), dan wel meer of minder ziekenhuisbezoeken (2 studies) werden geen
significante verschillen gevonden. Op basis van 5 studies werd wel een significant hogere totale overleving
gevonden voor meer onderzoeken in vergelijking tot minder onderzoeken (OR 0,64; 0,49-0,85) zonder een
verschil in aantal recidieven. Voor wel of geen CEA werd in 1 studie geen significante verschillen gevonden voor
overleving of recidief, maar wel voor beeldvorming van de lever dat op basis van 6 studies geassocieerd was
met een betere overleving (OR 0,64; 0,49-0,85).
Het percentage recidieven of metastasen was in beide groepen ongeveer gelijk (33% vs. 35%) [Cochrane 2007].
Wel was de tijd waarop deze ontdekt werden bij de intensieve follow-up gemiddeld 7 maanden eerder dan bij
de reguliere of minimale follow-up, maar dit moet met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd vanwege
significante heterogeniteit tussen de studies. Het aantal in opzet curatieve operaties in de intensieve follow-up
groep was significant hoger dan in de controlegroep: 101/354 (28%) versus 44/351 (12%). Berekend over de
totale patiëntpopulatie was het percentage 11% versus 6%, ofwel het aantal patiënten dat intensief moet
worden vervolgd voor 1 extra in opzet curatieve ingreep is 20 (100/11-6). Het is belangrijk om te realiseren dat
hier sprake kan zijn van interventiebias, omdat de behandelaars niet geblindeerd waren voor de studiearm
waarin zich de patiënten bevonden.
In de meta-analyse van Tjandra met dezelfde 8 RCT’s werd het significante verschil in mortaliteit bevestigd
(21,8 vs. 25,7%), zonder verschil in kankerspecifieke overleving (14). Hoewel het totale aantal recidieven niet
significant verschillend was, werd wel een verschil in het percentage asymptomatische recidieven gevonden
(18,9 vs. 6,3%).
Ohlsson concludeerde op basis van literatuuronderzoek, waaronder ook cohortstudies (8), dat het percentage
curabele patiënten bij een recidief of metastase varieerde van 10-65% (mediaan 20%). Bij een recidief
percentage van 33, zouden dus 7 patiënten voor een in opzet curatieve operatie in aanmerking komen. De helft
van de geopereerde patiënten krijgt een nieuw recidief. Uiteindelijk zou dan 3 van de 100 patiënten genezen
door een (tweede) operatie.
Er kunnen een aantal kanttekeningen geplaatst worden bij bovenstaande trials. Ten eerste waren in drie van de
zeven trials patiënten met Dukes A uitgesloten. Deze groep patiënten heeft een dusdanig gunstige prognose
dat die nauwelijks beïnvloed zal worden door de intensiteit van de follow-up. Dit kan verklaren dat het verschil
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tussen de intensief en minder intensief gecontroleerde groep bij trials zonder Dukes A patiënten groter was (1115%) dan bij trials met Dukes A patiënten (2-8%).
Ten tweede is er een groot verschil in invulling van de follow-up schema’s, waarbij het follow-up schema in de
intensieve arm van de ene studie vergelijkbaar was met de intensiteit van de follow-up in de controle groep van
andere studies. Daarom mag niet zonder meer worden geconcludeerd dat het meest intensieve schema ook het
meest effectief is.
Ten derde is het belangrijk te realiseren dat er grote historische verschillen zijn door de tijd waarin de RCT’s zijn
uitgevoerd met verschillen in beeldvormende technieken, chirurgische behandeling van metastasen en
effectiviteit van systemische behandeling.
Het effect van follow-up op de kwaliteit van leven werd onderzocht door Kjeldsen (7) en Jeffery (4). Er werd een
klein significant voordeel van reguliere follow-up gemeten ten opzichte van minimale of afwezige follow-up.
Graupe bestudeerde de psychische belasting van follow-up bij 70 patiënten met colorectaal carcinoom na een
curatieve ingreep (3). In het algemeen werd follow-up gewaardeerd en angst voor een recidief werd bij minder
dan 20% gevoeld. Frequente controlebezoeken werden niet als stressvoller ervaren dan minder frequente
controles. Ook in een Nederlandse studie werd follow-up bij colorectaal carcinoom als geruststellend ervaren en
niet angst verhogend (12; 2).
De optimale samenstelling van een (intensief) follow-up programma is niet te bepalen vanwege de
heterogeniteit van de programma's in de besproken studies. Figueredo vond dat bepaling van het CEA en
beeldvorming van de lever de mortaliteit significant verbeterden (RR 0,71 en 95%BI: 0,60-0,85 respectievelijk
0,74 en 0,63-0,87) (2). Renehan concludeerde dat vooral de follow-up programma's die gebruik maakten van
CEA en CT-scan een gunstig effect hadden (gecombineerd relatief risico 0,73 en 95%BI: 0,60-0,89) (10).
Kievit (6) onderzocht de testeigenschappen van de testen die gebruikt worden bij de follow-up van colorectaal
carcinoom op basis van 75 artikelen, waaronder ook niet-gerandomiseerd onderzoek. Hieruit concludeerde hij
dat de kans op een positieve test bij een driemaandelijkse controle ongeveer 8% is, maar dat 93% van deze
testen vals-positief is. Voor het vaststellen van levermetastasen waren de CEA en het beeldvormend onderzoek
(echo of CT) het meest betrouwbaar (zie tabel 1). De bepalingen van het bloedbeeld (‘full blood count') en
leverenzymen gaven de meeste fout-positieve uitslagen en droegen nauwelijks bij aan de diagnose. De waarde
van de X-thorax was niet te bepalen vanwege gebrek aan data. Voor het vaststellen van een lokaal recidief had
endoscopie de hoogste specificiteit. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat het lokale recidief vooral betrekking
heeft op het rectumcarcinoom en dat deze getallen nu minder relevant zijn, omdat deze meestal gebaseerd zijn
op oudere behandelmethoden.
Tabel 1 Diagnostische kenmerken van testen voor opsporing lokaal recidief colorectaal carcinoom of
levermetastasen op basis van meta-analyse Kievit (6)*
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sensitiviteit

specif iciteit

aantal artikelen

aantal patiënten

test voor lokaal recidief
CEA

60%

86%

14

1305

CT-scan

85%

92%

17

1226

endoscopie

49%

100%

5

1020

test voor levermetastasen
CEA

72%

91%

13

1293

echo

57%

97%

19

1873

CT-scan

68%

96%

27

2229

* Deze tabel bevat alleen de resultaten van testen die in 5 of meer artikelen en bij meer dan 1.000 patiënten zijn
onderzocht.
Hierbij merken we op dat tumoren waarbij preoperatief geen verhoogd CEA werd gevonden, wel een CEAverhoging kunnen geven bij metastasering.
De optimale frequentie en duur van de follow-up bezoeken is eveneens vanwege de heterogeniteit van de
follow-up programma's in de diverse studies moeilijk te bepalen. De meta-analyse van Jeffery (4) kwam na het
poolen van de resultaten van de studies van Kjeldsen (7) en Pietra (9), waarin ook de frequentie van de
controlebezoeken werd onderzocht, niet tot een significant verschil in overleving.
In 2013 zijn de eerste resultaten van de Nederlandse CEA Watch studie gepresenteerd (NTR 2182). Hierin is
intensieve follow-up met frequente CEA metingen en beeldvorming bij significante (vooraf gedefinieerde) CEA
stijging vergeleken met de nationale richtlijn. Er zijn 3.223 patiënten geïncludeerd. Het intensieve schema
detecteert recidief (lokaal of op afstand) significant eerder en dit is geassocieerd met hogere curabiliteit (42% vs.
30%). Data over overleving en kosteneffectiviteit worden in de komende jaren verwacht.
Er zijn drie grote RCT’s gedaan met 2.500 tot bijna 5.000 patiënten waarvan de resultaten in de komende jaren
worden verwacht: de GILDA, FACS en COLOFOL studie (18). In de COLOFOL studie worden lage frequentie
met hoge frequentie van follow-up met elkaar vergeleken, waarbij de onderzoeken in beide armen gelijk zijn
(CEA met beeldvorming van lever en longen). In de GILDA en FACS studie wordt naast kwaliteit van leven ook
kosteneffectiviteit onderzocht van de verschillende follow-up schema’s. Het belang van de FACS studie is dat de
controle arm in essentie bestaat uit geen follow-up, waardoor het werkelijke effect van follow-up kan worden
gekwantificeerd.
Detectie en prognostische implicaties lokaal recidief colorectaal carcinoom
Lokale recidieven na de behandeling van een coloncarcinoom komen in 2-4% van de gevallen voor en zijn
meestal niet curatief te behandelen (11). De incidentie van lokaal recidief na behandeling van een
rectumcarcinoom is met een moderne behandeling, die optimale chirurgie vaak combineert met radiotherapie,
ongeveer 5-10%. Uit onder andere de Nederlandse TME studie blijkt dat een lokaal recidief na een primaire
behandeling met radiotherapie en chirurgie een uiting is van een prognostisch zeer ongunstige ziekte: 40-74%

P DF aangemaakt op 09-10-2020

135/296

C olorectaal carcinoom (C RC )

van de patiënten zijn bij het vaststellen van het lokaal recidief binnen 1 maand reeds bekend met
gemetastaseerde ziekte (16). De mediane overleving is 6 maanden en er zijn geen lange termijn overlevers. Na
chirurgie alleen waren er in de TME studie minder dan 10% lange termijn overlevers.
In een systematische review van 55 studies naar in opzet curatieve behandeling van recidief rectumcarcinoom
met 3.767 patiënten bleek dat 50% van de lokale recidieven zich met pijn presenteren (13). Omdat dit een
slechte prognostische factor is lijkt detectie van een lokaal recidief in een asymptomatisch stadium van belang,
hoewel het effect op uitkomst van meer intensieve follow-up niet is onderzocht in de literatuur.
Resectie van het lokaal recidief ging in deze gepoolde analyse gepaard met een postoperatieve mortaliteit van
2,2% en het percentage R0 resecties was 56%. Gerapporteerde 5-jaars overleving was tenminste 25% in 11 van
de 18 studies met meer dan 50 resecties met een bovengrens van 41%. Daarbij werd een significante trend in
de tijd gezien met hogere gerapporteerde overleving in recente publicaties. Mogelijk speelt hierbij een betere
patiëntselectie en betere multimodale behandeling in gespecialiseerde centra een rol. Follow-up gericht op
detectie van een lokaal recidief lijkt vooral belangrijk bij patiënten die initieel geen radiotherapie ondergingen en
rectumsparend behandeld zijn, waarbij vooral detectie van een naadrecidief kans biedt op een curatieve
behandeling met langetermijn overleving.
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Primaire behandeling rectumcarcinoom
Deze module is onderverdeeld in de volgende submodules:
Lokale chirurgie na poliepectomie T1 RC
Follow-up na lokale behandeling T1 RC
Neoadjuvante therapie vroeg stadium RC
Neoadjuvante therapie intermediair stadium RC
Neoadjuvante therapie lokaal gevorderd RC
Re-stadiëring na neoadjuvante therapie RC
Uitgebreidheid primaire resectie RC
Reconstructie na resectie RC
Laparoscopische primarie resectie RC
Continuiteitsherstel na resectie RC
Intraoperatieve radiotherapie bij primair RC
Adjuvante systemische therapie RC
Follow-up na oncologische resectie RC
Primaire locale excisie RC
Kleine tumorrest na (C)RT voor RC
Watch & wait na intentie (C)RT en resectie RC
Follow-up na rectumsparende behandeling
Locoregionaal recidief RC
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Aanvullende lokale excisie of rectumresectie na poliepectomie
Uit gangsvraag
Geeft aanvullende segmentele colonresectie een betere uitkomst in termen van recidief vrije en totale overleving
bij patiënten die een endoscopische poliepectomie hebben ondergaan waarbij sprake bleek van een Tis/T1
coloncarcinoom?

Aanbeveling
De aanbevelingen in deze module zijn overgenomen uit de 2014 richtlijn en in 2019 door de werkgroep
beoordeeld als actueel. De aanbevelingen zijn eventueel tekstueel aangepast, maar inhoudelijk niet veranderd.
Zie af van chirurgische resectie bij poliepectomie van een goed of matig gedifferentieerd T1 carcinoom zonder
(lymf)angio-invasie en een resectiemarge ≥ 1 mm.

Overwegingen
Voor hoog risico maligne colonpoliepen moet het oncologische voordeel van een aanvullende colonresectie
altijd afgewogen worden tegen de kans op morbiditeit en eventueel zelfs mortaliteit. In deze afweging moeten
de leeftijd, de locatie van de tumor, de comorbiditeit van de patiënt en de wens van de patiënt meegenomen
worden. Alle patiënten dienen besproken te worden op het MDO.

Inleiding
Met de introductie van een landelijk bevolkingsonderzoek colorectaal carcinoom (CRC) zal het coloncarcinoom
vaker in een vroeger stadium gedetecteerd worden (6; 7). Dit zal leiden tot een grotere rol voor maag-darmleverartsen in de lokale behandeling van vroege tumoren. Echter, de kans op een incomplete lokale resectie en
de onmogelijkheid om lokale lymfklieren te verwijderen beperken de applicatie van minimale invasieve technieken
zoals poliepectomie, endoscopische mucosale resectie (EMR) en endoscopische submucosale dissectie (ESD)
voor T1 coloncarcinomen. In de literatuur varieert het percentage van voorkomen van lokale
lymfekliermetastasen bij een T1 coloncarcinoom in verschillende case-series van 8-14% (8; 13; 14). Daarmee is
de kans groot dat chirurgische (segment) resectie van het colon geen therapeutische bijdrage levert, terwijl dit
wel geassocieerd is met morbiditeit en zelfs mortaliteit. Om deze reden is het belangrijk om een weloverwogen
keuze voor de behandeling van maligne poliepen te maken.

Conclusies
Er is geen bewijs om het effect van poliepectomie gevolgd door surveillance en poliepectomie gevolgd door
(segment) resectie van het colon in patiënten met een T1 coloncarcinoom te vergelijken met betrekking tot
algehele overleving, progressie-vrije overleving of kwaliteit van leven.
Niveau: Zeer laag
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Er is bewijs van lage kwaliteit dat een aantal histologische kenmerken geassocieerd zijn met het optreden van
een ongunstige uitkomst (lokaal recidief kanker, lymfkliermetastasen, afstand metastasen, CRC gerelateerd
overlijden). Deze kenmerken bestaan uit; positieve resectiemarge, slechte differentiatie, lymf-invasieve groei,
angio-invasieve groei.
Niveau: Laag

Samenvat t ing lit erat uur
Risicostratif icatie en indicatie voor segmentele resectie
De vraag wat de prognostische factoren zijn voor het bepalen van de meest effectieve curatieve behandeling
voor patiënten met een maligne poliep kan met de huidige ter beschikking staande literatuur niet beantwoord
worden. Dit komt doordat veel van de literatuur zich richt op het identificeren van de ongunstige prognostische
kenmerken in plaats van zich te richten op de lange termijn resultaten met betrekking tot dergelijke
prognostische kenmerken of welk type van behandeling het beste is voor patiënten met specifieke ongunstige
kenmerken.
Er zijn een aantal observationele studies die suggereren dat poliepectomie gevolgd door follow-up misschien
veilig is voor patiënten met een laag-risico T1 CRC, maar niet voor patiënten met een hoog-risico T1 CRC.
De resultaten van één review van observationele studies en vijf observationele studies (allemaal met
methodologische beperkingen) worden hieronder vermeld. Alle studies worden beschouwd als zeer laag van
kwaliteit. De reden hiervoor is het feit dat er geen heldere criteria voor de verschillende behandelingsgroepen
werden toegepast, er werd niet voldoende gecorrigeerd voor confounding en er waren geen gegevens over de
volledigheid van de follow-up.
In 2012 hebben Di Gregorio en co-workers een review uitgevoerd op de beschikbare literatuur over de uitkomst
van laag- en hoogrisico maligne colorectale poliepen. Een uitgangsvraag was echter niet geformuleerd en er
werd geen kwaliteitsbeoordeling van de geïncludeerde observationele studies uitgevoerd. In de review werden
hoogrisico maligne poliepen gedefinieerd door de aanwezigheid van ten minste één van de volgende
histologische kenmerken: positieve resectierand, slecht gedifferentieerd adenocarcinoom, lymf-/angio invasie,
en tumor budding. Als geen van deze kenmerken aanwezig was, werden maligne poliepen geclassificeerd als
laagrisico. Van de 345 patiënten met een laagrisico maligne poliep, ondergingen er 53 een operatie na de
poliepectomie. In één van de 53 chirurgische preparaten werd een residu gerapporteerd. Eén van de 345
laagrisico patiënten overleed als gevolg van de kanker. Er waren in totaal 471 patiënten met een hoogrisico
maligne poliep, 335 van hen ondergingen een operatie. In 49 van de 335 (15%) chirurgische preparaten, werd
een residu gerapporteerd; 23/471 (5%) patiënten overleden als gevolg van de kanker (5),
Benizri maakte een retrospectieve case series van 64 patiënten met T1 CRC bij wie resectie (door laparotomie
of laparoscopie) en regionale lymfadenectomie werd uitgevoerd nadat analyse van het preparaat van de
poliepectomie ten minste één van de volgende nadelige criteria uitwees: tumorvrije resectiemarge ≤1 mm, slecht
gedifferentieerd carcinoom (graad III), lymf-/angioinvasie, submucosale SM II-III betrokkenheid, tumorbudding,
(de aanwezigheid van afzonderlijke cellen en kleine clusters van tumorcellen aan de rand van het invasieve
carcinoom), sessiele morfologie of piecemeal resectie. Het voorkomen van rest adenocarcinoom en/of
lymfkliermetastase was 7/64 (11%) in deze groep (1).
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Butte rapporteerde in een retrospectieve case series van 143 opeenvolgende patiënten met T1 CRC die
poliepectomie gevolgd door colectomie ondergingen (2). Bij colectomie werd invasieve rest carcinoom
gevonden bij 13% van de patiënten lokaal rest tumor bij 11% en lymfkliermetastasen bij 7%). Bij positieve of
onbekende resectiemarges, was het percentage rest carcinoom in de darmwand 16% vs. 0% bij een negatieve
resectiemarge. Na een mediane follow-up periode van 63 maanden werden geen recidieven geïdentificeerd.
Kim volgde retrospectief een case serie van 65 patiënten met submucosale CRC die allen ofwel EMR
(Endoscopische Mucosale Resectie) of ESD (Endoscopische Submucosale Resectie) hadden ondergaan (9). De
overleving werd niet gerapporteerd. De kans op recidief (dat wil zeggen lokaal recidief en/of recidief op afstand)
was 7/65 (3/7 ondergingen een colectomie en 4/7 alleen een poliepectomie). Van de zeven patiënten die een
recidief hadden, hadden vijf een hoogrisico maligne poliep en twee een laagrisico maligne poliep. Het totale
aantal hoogrisico en laagrisico maligne poliepen in het onderzoek is onduidelijk.
Meining beschreef 390 patiënten met T1 CRC: 141 patiënten hadden poliepectomie en chirurgische
verwijdering van T1 CRC (groep A) en 249 hadden alleen poliepectomie (groep B) (10). Keuze voor wel of geen
operatie was gebaseerd op risicopatronen, de persoonlijke wensen van de patiënt en de performance status
van de patiënt. Zowel patiënten met laagrisico als hoogrisico maligne poliepen werden geïncludeerd in beide
groepen. Een ongunstige uitkomst werd gedefinieerd als locoregionale recidief kanker, metastasen op afstand,
lymfkliermetastase of CRC gerelateerd overlijden.
In de groep waarbij enkel poliepectomie werd uitgevoerd, werd een ongunstige uitkomst waargenomen bij
17/249 (7%) patiënten. Een ongunstige uitkomst werd gezien bij 20% van de patiënten met een incomplete
resectie versus 4% in het geval van volledige resectie; patiënten met een slecht gedifferentieerde tumor hadden
een ongunstige uitkomst in 43% van de gevallen versus 6% bij patiënten met een goed of matig
gedifferentieerd carcinoom en 44% van de tumoren met lymf-/angioinvasie had een ongunstige uitkomst versus
5% in de tumoren zonder lymf-/angioinvasie.
Oka rapporteerde een multicenter retrospectieve case serie van 792 patiënten met submucosale CRC die na
endoscopische resectie alleen controle kregen (10). Het recidiefpercentage was 2,3% (18/792) (lokaal recidief:
11 gevallen en metastasen in 13 gevallen). De associatie tussen histopathologische kenmerken bij poliepectomie
en recidief werd geëvalueerd aan de hand van een multivariate logistische regressie-analyse: lymfatische invasie
was significant geassocieerd met recidief na endoscopische resectie (OR: 6,36; 95%BI: 1,46-27,79). Er moet
echter wel genoemd worden dat deze analyse slechts gebaseerd was op 387 gevallen omdat de
histopathologische gegevens ontbraken bij 49% van de specimen.
Radicaliteit van de poliepectomie
Het initiële uitgangspunt in de besluitvorming vormt de radicaliteit van de endoscopische resectie gezien het
risico op lokaal recidief, lymfkliermetastase en CRC gerelateerd overlijden (8; 5). Indien de maligne poliep
endoscopisch niet radicaal verwijderd kan worden moet aanvullende behandeling plaatsvinden (oncologische
chirurgische resectie).
Histologische kenmerken
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Van de beperkte studies die gevonden zijn nemen de meeste een set van markers mee om de maligne poliep in
te delen in een hoog risico en een laag risico poliep. In weinig studies is gecorrigeerd voor confounders.
Hoog risico maligne poliepen zijn poliepen waarin ten minste 1 risico factor aanwezig is (positieve resectiemarge
en/of slechte differentiatie en/of angio-invasie). De kans op een slechte uitkomst is significant hoger in deze
groep:
9,2% kans op recidief carcinoom,
11,2% kans op lymfkliermetastasen,
7,1% kans op hematogene metastasen,
7,2% kans op CRC gerelateerd overlijden.

Positieve resectiemarge; definitie
In een review van Hassan werd een positieve resectiemarge significant vaker gezien bij sessiele maligne poliepen
vergeleken met gesteelde maligne poliepen (25/44 vs. 34/182, p<0,001) (8). De vraag is echter wat een veilige
resectiemarge is. Benizri noemt de excisie adequaat wanneer de tumorvrije afstand tot de resectiemarge >1
mm is (1). De Australische richtlijn gebruikt een marge van 1 tot 2 mm. Ueno liet zien dat in 36 tumoren met een
tumorvrije resectie, waarvan 19 <1 mm, er geen residutumor werd gevonden bij de chirurgische resectie (14). Bij
de 32 tumoren met een tumorvrije resectie (waarvan 14 <1 mm) bij poliepectomie die alleen vervolgd werden
trad tijdens follow-up van gemiddeld 41 maanden geen intramuraal lokaal recidief op. Hoewel er op basis van
de literatuur geen goede wetenschappelijke onderbouwing is voor een bepaalde afkapwaarde, is besloten voor
deze richtlijn de gangbare definitie van irradicaliteit als een resectiemarge ≤ 1 mm te hanteren.
Differentiatiegraad en kans op slechte uitkomst
Slechte differentiatie is geassocieerd met lymfkliermetastasen, hematogene metastasen en CRC geassocieerd
overlijden (7; 5). Wat betreft de lymfkliermetastasen in relatie tot differentiatiegraad is het niet duidelijk in welk
percentage het gaat om lymfkliermetastasen ten tijde van de diagnose (beoordeling na de chirurgische resectie)
of lymfkliermetastasen tijdens follow-up.
Lymf-/angioinvasie
In de review van Di Gregorio is angio-invasie geassocieerd met restcarcinoom, recidief carcinoom,
lymfkliermetastasen, hematogene metastasen en CRC gerelateerd overlijden (5). In de review van Hassan is
angio-invasie alleen geassocieerd met lymfkliermetastasen (8). Lymf-invasie wordt in beide reviews niet als
aparte risicofactor in de gepoolde analyse meegenomen. In de tekst van Di Gregorio wordt angio-invasie en
lymf/angio-invasie door elkaar gebruikt. Het bepalen van angio-invasie en lymf-invasie door de patholoog is niet
eenvoudig, en in geval van twijfel over lymf/angio-invasieve groei kan het nodig zijn om aanvullend
immunohistochemisch onderzoek te verrichten. Immunohistochemische markers kunnen tevens worden gebruikt
om het onderscheid te maken tussen lymf- dan wel angio-invasie. Dit laatste lijkt echter vooralsnog niet
routinematig geïndiceerd, gezien het gebrek aan bewijs voor de noodzaak hiertoe in bovengenoemde studies.
Maligne poliep morfologie
De ASGE richtlijn van 2005 maakt duidelijk onderscheid tussen gesteelde en sessiele maligne poliepen (4). De
kans op lokaal recidief of lymfkliermetastasen van een T1 carcinoom in een gesteelde maligne poliep zonder
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risico factoren en radicaal verwijderd is heel laag, namelijk 0,3%; voor een sessiele maligne poliep zonder risico
factoren en compleet verwijderd bedraagt dit risico echter 5% (4). Ook in de review van Hassan hebben
patiënten met sessiele maligne poliepen significant vaker restcarcinoom, lokaal recidief, hematogene
metastasen en CRC gerelateerd overlijden dan patiënten met gesteelde poliepen (8). Het is onbekend of
sessiele maligne poliepen een hogere kans op lymfkliermetastasen hebben ten tijde van de diagnose dan
gesteelde maligne poliepen, wat wel gesuggereerd wordt (4). De slechtere uitkomst kan ook goed verklaard
worden door incomplete endoscopische resecties. Een recente prospectieve studie laat zien dat 10% van alle
poliepectomieen van sessiele maligne poliepen (5-20 mm) irradicaal verwijderd waren, terwijl de endoscopist de
poliepectomie als radicaal had beoordeeld (12). Chirurgische resectie moet daarom overwogen worden voor
sessiele maligne poliepen waarbij de resectiemarge niet goed beoordeeld kan worden. Ook voor sessiele
maligne poliepen die piecemeal verwijderd zijn, en waarbij de marge dus niet betrouwbaar beoordeeld kan
worden, is er mogelijk een indicatie voor chirurgische resectie in afwezigheid van andere risico factoren.
Surveillance na poliepectomie van een T1 coloncarcinoom
Na verwijdering van een maligne poliep (T1 coloncarcinoom) wordt in de Engelse richtlijn een surveillance
colonoscopie na 3 maanden en vervolgens na 6 maanden geadviseerd ter controle van de radicaliteit van de
poliepectomie (3). Dit lijkt een veilige aanbeveling. Na 9 maanden kunnen patiënten vervolgd worden volgens
het surveillance interval zoals geadviseerd in de Nederlandse richtlijn Coloscopie Surveillance (NVMDL 2013).
Omdat het litteken van de poliepectomie niet altijd meer te herkennen is wordt geadviseerd de
poliepectomieplaats te markeren met een tatoeage, 2 cm distaal van de poliep of het litteken met een 2 tot 3tal markeringen.

Zoeken en select eren
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Follow-up na lokale behandeling T 1 rectumcarcinoom
Uit gangsvraag
Geeft aanvullende segmentele colonresectie een betere uitkomst in termen van recidief vrije en totale overleving
bij patiënten die een endoscopische poliepectomie hebben ondergaan waarbij sprake bleek van een Tis/T1
coloncarcinoom?

Aanbeveling
De aanbevelingen in deze module zijn overgenomen uit de 2014 richtlijn en in 2019 door de werkgroep
beoordeeld als actueel. De aanbevelingen zijn eventueel tekstueel aangepast, maar inhoudelijk niet veranderd.
Beoordeel het poliepectomie litteken na drie en vervolgens na zes maanden middels endoscopie. Daarna is de
follow-up conform de Nederlandse richtlijn coloscopie surveillance.

Overwegingen
Voor hoog risico maligne colonpoliepen moet het oncologische voordeel van een aanvullende colonresectie
altijd afgewogen worden tegen de kans op morbiditeit en eventueel zelfs mortaliteit. In deze afweging moeten
de leeftijd, de locatie van de tumor, de comorbiditeit van de patiënt en de wens van de patiënt meegenomen
worden. Alle patiënten dienen besproken te worden op het MDO.

Inleiding
Met de introductie van een landelijk bevolkingsonderzoek colorectaal carcinoom (CRC) zal het coloncarcinoom
vaker in een vroeger stadium gedetecteerd worden (6; 7). Dit zal leiden tot een grotere rol voor maag-darmleverartsen in de lokale behandeling van vroege tumoren. Echter, de kans op een incomplete lokale resectie en
de onmogelijkheid om lokale lymfklieren te verwijderen beperken de applicatie van minimale invasieve technieken
zoals poliepectomie, endoscopische mucosale resectie (EMR) en endoscopische submucosale dissectie (ESD)
voor T1 coloncarcinomen. In de literatuur varieert het percentage van voorkomen van lokale
lymfekliermetastasen bij een T1 coloncarcinoom in verschillende case-series van 8-14% (8; 13; 14). Daarmee is
de kans groot dat chirurgische (segment) resectie van het colon geen therapeutische bijdrage levert, terwijl dit
wel geassocieerd is met morbiditeit en zelfs mortaliteit. Om deze reden is het belangrijk om een weloverwogen
keuze voor de behandeling van maligne poliepen te maken.

Conclusies
Er is geen bewijs om het effect van poliepectomie gevolgd door surveillance en poliepectomie gevolgd door
(segment) resectie van het colon in patiënten met een T1 coloncarcinoom te vergelijken met betrekking tot
algehele overleving, progressie-vrije overleving of kwaliteit van leven.
Niveau: Zeer laag
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Er is bewijs van lage kwaliteit dat een aantal histologische kenmerken geassocieerd zijn met het optreden van
een ongunstige uitkomst (lokaal recidief kanker, lymfkliermetastasen, afstand metastasen, CRC gerelateerd
overlijden). Deze kenmerken bestaan uit; positieve resectiemarge, slechte differentiatie, lymf-invasieve groei,
angio-invasieve groei.
Niveau: Laag

Samenvat t ing lit erat uur
Risicostratif icatie en indicatie voor segmentele resectie
De vraag wat de prognostische factoren zijn voor het bepalen van de meest effectieve curatieve behandeling
voor patiënten met een maligne poliep kan met de huidige ter beschikking staande literatuur niet beantwoord
worden. Dit komt doordat veel van de literatuur zich richt op het identificeren van de ongunstige prognostische
kenmerken in plaats van zich te richten op de lange termijn resultaten met betrekking tot dergelijke
prognostische kenmerken of welk type van behandeling het beste is voor patiënten met specifieke ongunstige
kenmerken.
Er zijn een aantal observationele studies die suggereren dat poliepectomie gevolgd door follow-up misschien
veilig is voor patiënten met een laag-risico T1 CRC, maar niet voor patiënten met een hoog-risico T1 CRC.
De resultaten van één review van observationele studies en vijf observationele studies (allemaal met
methodologische beperkingen) worden hieronder vermeld. Alle studies worden beschouwd als zeer laag van
kwaliteit. De reden hiervoor is het feit dat er geen heldere criteria voor de verschillende behandelingsgroepen
werden toegepast, er werd niet voldoende gecorrigeerd voor confounding en er waren geen gegevens over de
volledigheid van de follow-up.
In 2012 hebben Di Gregorio en co-workers een review uitgevoerd op de beschikbare literatuur over de uitkomst
van laag- en hoogrisico maligne colorectale poliepen. Een uitgangsvraag was echter niet geformuleerd en er
werd geen kwaliteitsbeoordeling van de geïncludeerde observationele studies uitgevoerd. In de review werden
hoogrisico maligne poliepen gedefinieerd door de aanwezigheid van ten minste één van de volgende
histologische kenmerken: positieve resectierand, slecht gedifferentieerd adenocarcinoom, lymf-/angio invasie,
en tumor budding. Als geen van deze kenmerken aanwezig was, werden maligne poliepen geclassificeerd als
laagrisico. Van de 345 patiënten met een laagrisico maligne poliep, ondergingen er 53 een operatie na de
poliepectomie. In één van de 53 chirurgische preparaten werd een residu gerapporteerd. Eén van de 345
laagrisico patiënten overleed als gevolg van de kanker. Er waren in totaal 471 patiënten met een hoogrisico
maligne poliep, 335 van hen ondergingen een operatie. In 49 van de 335 (15%) chirurgische preparaten, werd
een residu gerapporteerd; 23/471 (5%) patiënten overleden als gevolg van de kanker (5),
Benizri maakte een retrospectieve case series van 64 patiënten met T1 CRC bij wie resectie (door laparotomie
of laparoscopie) en regionale lymfadenectomie werd uitgevoerd nadat analyse van het preparaat van de
poliepectomie ten minste één van de volgende nadelige criteria uitwees: tumorvrije resectiemarge ≤1 mm, slecht
gedifferentieerd carcinoom (graad III), lymf-/angioinvasie, submucosale SM II-III betrokkenheid, tumorbudding,
(de aanwezigheid van afzonderlijke cellen en kleine clusters van tumorcellen aan de rand van het invasieve
carcinoom), sessiele morfologie of piecemeal resectie. Het voorkomen van rest adenocarcinoom en/of
lymfkliermetastase was 7/64 (11%) in deze groep (1).
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Butte rapporteerde in een retrospectieve case series van 143 opeenvolgende patiënten met T1 CRC die
poliepectomie gevolgd door colectomie ondergingen (2). Bij colectomie werd invasieve rest carcinoom
gevonden bij 13% van de patiënten lokaal rest tumor bij 11% en lymfkliermetastasen bij 7%). Bij positieve of
onbekende resectiemarges, was het percentage rest carcinoom in de darmwand 16% vs. 0% bij een negatieve
resectiemarge. Na een mediane follow-up periode van 63 maanden werden geen recidieven geïdentificeerd.
Kim volgde retrospectief een case serie van 65 patiënten met submucosale CRC die allen ofwel EMR
(Endoscopische Mucosale Resectie) of ESD (Endoscopische Submucosale Resectie) hadden ondergaan (9). De
overleving werd niet gerapporteerd. De kans op recidief (dat wil zeggen lokaal recidief en/of recidief op afstand)
was 7/65 (3/7 ondergingen een colectomie en 4/7 alleen een poliepectomie). Van de zeven patiënten die een
recidief hadden, hadden vijf een hoogrisico maligne poliep en twee een laagrisico maligne poliep. Het totale
aantal hoogrisico en laagrisico maligne poliepen in het onderzoek is onduidelijk.
Meining beschreef 390 patiënten met T1 CRC: 141 patiënten hadden poliepectomie en chirurgische
verwijdering van T1 CRC (groep A) en 249 hadden alleen poliepectomie (groep B) (10). Keuze voor wel of geen
operatie was gebaseerd op risicopatronen, de persoonlijke wensen van de patiënt en de performance status
van de patiënt. Zowel patiënten met laagrisico als hoogrisico maligne poliepen werden geïncludeerd in beide
groepen. Een ongunstige uitkomst werd gedefinieerd als locoregionale recidief kanker, metastasen op afstand,
lymfkliermetastase of CRC gerelateerd overlijden.
In de groep waarbij enkel poliepectomie werd uitgevoerd, werd een ongunstige uitkomst waargenomen bij
17/249 (7%) patiënten. Een ongunstige uitkomst werd gezien bij 20% van de patiënten met een incomplete
resectie versus 4% in het geval van volledige resectie; patiënten met een slecht gedifferentieerde tumor hadden
een ongunstige uitkomst in 43% van de gevallen versus 6% bij patiënten met een goed of matig
gedifferentieerd carcinoom en 44% van de tumoren met lymf-/angioinvasie had een ongunstige uitkomst versus
5% in de tumoren zonder lymf-/angioinvasie.
Oka rapporteerde een multicenter retrospectieve case serie van 792 patiënten met submucosale CRC die na
endoscopische resectie alleen controle kregen (10). Het recidiefpercentage was 2,3% (18/792) (lokaal recidief:
11 gevallen en metastasen in 13 gevallen). De associatie tussen histopathologische kenmerken bij poliepectomie
en recidief werd geëvalueerd aan de hand van een multivariate logistische regressie-analyse: lymfatische invasie
was significant geassocieerd met recidief na endoscopische resectie (OR: 6,36; 95%BI: 1,46-27,79). Er moet
echter wel genoemd worden dat deze analyse slechts gebaseerd was op 387 gevallen omdat de
histopathologische gegevens ontbraken bij 49% van de specimen.
Radicaliteit van de poliepectomie
Het initiële uitgangspunt in de besluitvorming vormt de radicaliteit van de endoscopische resectie gezien het
risico op lokaal recidief, lymfkliermetastase en CRC gerelateerd overlijden (8; 5). Indien de maligne poliep
endoscopisch niet radicaal verwijderd kan worden moet aanvullende behandeling plaatsvinden (oncologische
chirurgische resectie).
Histologische kenmerken
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Van de beperkte studies die gevonden zijn nemen de meeste een set van markers mee om de maligne poliep in
te delen in een hoog risico en een laag risico poliep. In weinig studies is gecorrigeerd voor confounders.
Hoog risico maligne poliepen zijn poliepen waarin ten minste 1 risico factor aanwezig is (positieve resectiemarge
en/of slechte differentiatie en/of angio-invasie). De kans op een slechte uitkomst is significant hoger in deze
groep:
9,2% kans op recidief carcinoom,
11,2% kans op lymfkliermetastasen,
7,1% kans op hematogene metastasen,
7,2% kans op CRC gerelateerd overlijden.

Positieve resectiemarge; definitie
In een review van Hassan werd een positieve resectiemarge significant vaker gezien bij sessiele maligne poliepen
vergeleken met gesteelde maligne poliepen (25/44 vs. 34/182, p<0,001) (8). De vraag is echter wat een veilige
resectiemarge is. Benizri noemt de excisie adequaat wanneer de tumorvrije afstand tot de resectiemarge >1
mm is (1). De Australische richtlijn gebruikt een marge van 1 tot 2 mm. Ueno liet zien dat in 36 tumoren met een
tumorvrije resectie, waarvan 19 <1 mm, er geen residutumor werd gevonden bij de chirurgische resectie (14). Bij
de 32 tumoren met een tumorvrije resectie (waarvan 14 <1 mm) bij poliepectomie die alleen vervolgd werden
trad tijdens follow-up van gemiddeld 41 maanden geen intramuraal lokaal recidief op. Hoewel er op basis van
de literatuur geen goede wetenschappelijke onderbouwing is voor een bepaalde afkapwaarde, is besloten voor
deze richtlijn de gangbare definitie van irradicaliteit als een resectiemarge ≤ 1 mm te hanteren.
Differentiatiegraad en kans op slechte uitkomst
Slechte differentiatie is geassocieerd met lymfkliermetastasen, hematogene metastasen en CRC geassocieerd
overlijden (7; 5). Wat betreft de lymfkliermetastasen in relatie tot differentiatiegraad is het niet duidelijk in welk
percentage het gaat om lymfkliermetastasen ten tijde van de diagnose (beoordeling na de chirurgische resectie)
of lymfkliermetastasen tijdens follow-up.
Lymf-/angioinvasie
In de review van Di Gregorio is angio-invasie geassocieerd met restcarcinoom, recidief carcinoom,
lymfkliermetastasen, hematogene metastasen en CRC gerelateerd overlijden (5). In de review van Hassan is
angio-invasie alleen geassocieerd met lymfkliermetastasen (8). Lymf-invasie wordt in beide reviews niet als
aparte risicofactor in de gepoolde analyse meegenomen. In de tekst van Di Gregorio wordt angio-invasie en
lymf/angio-invasie door elkaar gebruikt. Het bepalen van angio-invasie en lymf-invasie door de patholoog is niet
eenvoudig, en in geval van twijfel over lymf/angio-invasieve groei kan het nodig zijn om aanvullend
immunohistochemisch onderzoek te verrichten. Immunohistochemische markers kunnen tevens worden gebruikt
om het onderscheid te maken tussen lymf- dan wel angio-invasie. Dit laatste lijkt echter vooralsnog niet
routinematig geïndiceerd, gezien het gebrek aan bewijs voor de noodzaak hiertoe in bovengenoemde studies.
Maligne poliep morfologie
De ASGE richtlijn van 2005 maakt duidelijk onderscheid tussen gesteelde en sessiele maligne poliepen (4). De
kans op lokaal recidief of lymfkliermetastasen van een T1 carcinoom in een gesteelde maligne poliep zonder
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risico factoren en radicaal verwijderd is heel laag, namelijk 0,3%; voor een sessiele maligne poliep zonder risico
factoren en compleet verwijderd bedraagt dit risico echter 5% (4). Ook in de review van Hassan hebben
patiënten met sessiele maligne poliepen significant vaker restcarcinoom, lokaal recidief, hematogene
metastasen en CRC gerelateerd overlijden dan patiënten met gesteelde poliepen (8). Het is onbekend of
sessiele maligne poliepen een hogere kans op lymfkliermetastasen hebben ten tijde van de diagnose dan
gesteelde maligne poliepen, wat wel gesuggereerd wordt (4). De slechtere uitkomst kan ook goed verklaard
worden door incomplete endoscopische resecties. Een recente prospectieve studie laat zien dat 10% van alle
poliepectomieen van sessiele maligne poliepen (5-20 mm) irradicaal verwijderd waren, terwijl de endoscopist de
poliepectomie als radicaal had beoordeeld (12). Chirurgische resectie moet daarom overwogen worden voor
sessiele maligne poliepen waarbij de resectiemarge niet goed beoordeeld kan worden. Ook voor sessiele
maligne poliepen die piecemeal verwijderd zijn, en waarbij de marge dus niet betrouwbaar beoordeeld kan
worden, is er mogelijk een indicatie voor chirurgische resectie in afwezigheid van andere risico factoren.
Surveillance na poliepectomie van een T1 coloncarcinoom
Na verwijdering van een maligne poliep (T1 coloncarcinoom) wordt in de Engelse richtlijn een surveillance
colonoscopie na 3 maanden en vervolgens na 6 maanden geadviseerd ter controle van de radicaliteit van de
poliepectomie (3). Dit lijkt een veilige aanbeveling. Na 9 maanden kunnen patiënten vervolgd worden volgens
het surveillance interval zoals geadviseerd in de Nederlandse richtlijn Coloscopie Surveillance (NVMDL 2013).
Omdat het litteken van de poliepectomie niet altijd meer te herkennen is wordt geadviseerd de
poliepectomieplaats te markeren met een tatoeage, 2 cm distaal van de poliep of het litteken met een 2 tot 3tal markeringen.

Zoeken en select eren
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(Chemo)radiotherapie voorafgaand aan resectie voor vroeg rectumcarcinoom
cT 1-3 (MRF-)N0
Uit gangsvraag
Wat is het effect van neoadjuvante radiotherapie of neoadjuvante chemoradiotherapie ten opzichte van TME
chirurgie zonder neoadjuvante therapie bij patiënten met een resectabel cT1-3N0-1 rectumcarcinoom op het
gebied van lokale controle, OS en QoL?

Aanbeveling
De aanbevelingen in deze module zijn overgenomen uit de 2014 richtlijn en in 2019 door de werkgroep
beoordeeld als actueel. De aanbevelingen zijn eventueel tekstueel aangepast, maar inhoudelijk niet veranderd.
Beschouw voor het laag risico resectabel rectumcarcinoom (cT1-3N0, extramurale invasie tot ≤ 5 mm, afstand
tot de MRF groter dan 1 mm) chirurgie volgens TME principe zonder neo-adjuvante radiotherapie als de
standaard.
Geef geen postoperatieve (chemo)radiotherapie na TME chirurgie zonder voorbehandeling.

Overwegingen
Ef f ect van neoadjuvante therapie af hankelijk van het stadium
De stadium onafhankelijke relatieve risicoreductie van ongeveer 50% in lokaal recidief resulteert in een
oplopende absolute winst van 1-2% in stadium I tot 8-10% in stadium III voor korte preoperatieve bestraling.
Het number needed to treat neemt dus af van 50-100 voor stadium I tot 10-13 voor stadium III.
Voor de gehele groep van patiënten met een resectabel rectumcarcinoom is er geen overlevingsvoordeel gezien
van neoadjuvante radiotherapie. Er is echter een stadium onafhankelijke significante stijging van de niet kanker
gerelateerde sterfte na neoadjuvante radiotherapie van 5 tot 10% (7; 34). Daarnaast is er in subgroep analyses
een stadium afhankelijke daling van kankergerelateerde sterfte. Het uiteindelijke effect op overleving is een niet
significante trend naar een overlevingsnadeel voor stadium I die bij toenemend risico omslaat in een significant
overlevingsvoordeel voor stadium III.
Concluderend is neoadjuvante radiotherapie pas van toegevoegde waarde vanaf een bepaalde absolute winst
in lokaal recidief. Deze drempelwaarde lijkt ongeveer 5% te zijn, dus een a priori risico van 10% lokaal recidief bij
TME chirurgie alleen.
Klinisch versus pathologisch stadium
De inclusie van alle tot nu toe gerandomiseerde trials naar het effect van neoadjuvante radiotherapie waren niet
gebaseerd op klinische MRI stadiëring. De MRI is echter nu standaard geworden voor klinische stadiëring van
het rectumcarcinoom. Deze discrepantie maakt het eigenlijk onmogelijk om een op bewijs gebaseerd advies te
geven voor een selectieve indicatie van neoadjuvante radiotherapie bij het resectabel rectumcarcinoom.
De stadiumafhankelijke effecten van neoadjuvante therapie gebaseerd op subgroep analyse van de
gerandomiseerde studies zijn gebaseerd op pathologisch TNM stadium en pathologische CRM status. MRI is
zeer accuraat in het voorspellen van de CRM status, maar weinig accuraat in het voorspellen van de N-status.
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Daarom kunnen de subgroep analyses niet vertaald worden naar aanbevelingen voor indicatiestelling op basis
van klinische stadiëring.
De enige prospectieve cohortserie, met lange termijn uitkomsten van selectieve indicatiestelling voor
neoadjuvante radiotherapie op basis van klinische MRI stadiëring, is de MERCURY studie (33). Hierin werd een
groep patiënten geselecteerd voor TME chirurgie zonder neoadjuvante radiotherapie op basis van een goed
prognostisch profiel op basis van MRI. Dit profiel was gedefinieerd als een afstand tot de mesorectale fascie van
>1 mm, een tumorvrij intersfincterisch resectievlak, T1-2 of T3 met een maximale extramurale invasie van 5 mm,
en afwezigheid van extramurale vasculaire invasie (EMVI). Het N-stadium werd niet meegenomen als criterium. In
de groep die alleen TME chirurgie kreeg (122 van totaal 374 patiënten) bedroeg het lokaal recidief 3% na 5 jaar.
EMVI blijkt een relatief lastig te definiëren kenmerk bij MRI beoordeling door radiologen en wordt in Nederland
niet tot weinig gebruikt in de dagelijkse praktijk. Evidente EMVI gaat vaak samen met andere slechte
prognostische kenmerken zoals de aanwezigheid van duidelijk pathologische lymfklieren. Om deze redenen is
EMVI niet in de criteria voor neoadjuvante therapie opgenomen.
Tot slot zijn er niet gepubliceerde aanwijzingen dat een eventuele pathologische lymfklier die dicht bij de MRF is
gelegen niet bepalend is voor de uitkomst. Daarom wordt de afstand tot de MRF bepaald door het primaire
rectumcarcinoom en dient dit leidend te zijn voor de indicatiestelling voor neoadjuvante therapie.
Keuze voor de verschillende radiotherapie schema’s
Voor het primair resectabel rectumcarcinoom is vanuit de TME studie 5x5 Gy radiotherapie, met kort interval tot
chirurgie, de standaard geworden. De onderbouwing van het korte interval tot chirurgie is beperkt, maar
hierover zijn wel de meeste gerandomiseerde data beschikbaar. De Stockholm III trial vergelijkt in een 3-armige
studie 5x5 Gy met kort interval, 5x5 Gy met uitgestelde chirurgie en lang schema zonder chemotherapie met
uitgestelde chirurgie (25). Vanwege de voordelen van downstaging en gemakkelijke logistiek na 5x5 Gy met
uitgestelde chirurgie wordt dit ook buiten trial verband in toenemende mate toegepast. Het is echter belangrijk
om te realiseren dat dit nog niet met oncologische lange termijn uitkomsten kan worden onderbouwd.
Voor wat betreft het verschil tussen 5x5 Gy en chemoradiatie zijn er twee gerandomiseerde trials beschikbaar. In
een studie met 312 patiënten met een T3-4 rectumcarcinoom was de acute radiotherapie geassocieerde
morbiditeit hoger voor chemoradiatie dan voor 5x5 Gy (18% vs. 3%; p<0,001), met een vergelijkbare ernstige
late toxiciteit (10% vs. 7%; p=0,36), zonder significante verschillen in lokale controle of overleving [Bujko 2001].
In de TROG studie [Ngan, 2012], waarin 326 patiënten met een T3N0-2 rectumcarcinoom werden
gerandomiseerd tussen 5x5 Gy en chemoradiotherapie, werd geen verschil in driejaars lokaal recidief (7,5% vs.
4,4%; p=0,24), 5-jaars algehele overleving (74% vs. 70%; p=0,62), of late toxiciteit (Graad 3-4: 5,8% vs. 8,2%;
p=0,53) gevonden. Voor de aanbeveling om bij een klinisch N2 stadium chemoradiatie toe te passen als
neoadjuvante therapie is geen bewijs beschikbaar, maar is gebaseerd op cN2 stadium als algemeen aanvaard
criterium voor lokaal vergevorderd rectumcarcinoom.
Er zijn enkele observationele cohort studies die laten zien dat 5x5 Gy met uitgestelde chirurgie ook een
alternatief kan zijn voor chemoradiatie, bijvoorbeeld bij oudere patiënten of bij ernstige comorbiditeit
(12; 26; 27). Ook hiervoor geldt dat de mate van bewijs voor effectiviteit en effect op morbiditeit beperkt is.
De optimale wachttijd na chemoradiotherapie is onderdeel van lopende gerandomiseerde studies. De grootste
observationele studie met Nederlandse data van de Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) laat zien dat het
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hoogste percentage pathologisch complete respons wordt gezien in week 10 tot 11 na de laatste bestraling
(32). Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit een afspiegeling is van de dagelijkse praktijk waarbij een selectie
optreedt op basis van klinische respons, eventueel vastgesteld bij re-stadiëring MRI, waarbij een korter interval
wordt gekozen bij non-responders of tekenen van progressie. Het is niet bekend wat het effect van het
tijdsinterval tussen radiotherapie en chirurgie is op de oncologische uitkomst, zoals lokaal recidief of overleving.
Rol van intra-operatieve radiotherapie
Bij het niet primair resectabele rectumcarcinoom, waarbij na chemoradiatie een radicale resectie niet mogelijk
lijkt, wordt in de literatuur de mogelijkheid van intra-operatieve radiotherapie (IORT) beschreven. Er zijn geen
gerandomiseerde studies naar de waarde van IORT uitgevoerd, hoewel een aantal cohort studies een goede
lokale controle laten zien na IORT. Indien na eerdere behandeling met chemoradiatie, peroperatief een radicale
resectie niet mogelijk lijkt, kan intra-operatieve radiotherapie een toegevoegde waarde hebben voor de lokale
controle. IORT zou tijdens een MDO overwogen kunnen worden als na optimale neoadjuvante behandeling
geen radicale resectie mogelijk lijkt, waarbij de peroperatieve indicatiestelling kan worden ondersteund door
vriescoupe onderzoek van het resectievlak.

Inleiding
Hoge lokale recidiefpercentages van suboptimale rectumchirurgie uit het verleden hebben geleid tot de
introductie van neoadjuvante radiotherapie. De conclusie van veertien gerandomiseerde studies, gepubliceerd
tussen 1975 en 1997, was dat preoperatieve radiotherapie met een biologisch effectieve dosis van 30 Gy of
meer de kans op lokaal recidief halveert en de sterfte aan rectumcarcinoom met 5% vermindert, maar ten koste
van 4% toename in sterfte aan andere doodsoorzaken (7). In de jaren 90 is in Nederland de TME-chirurgie
gestandaardiseerd ingevoerd in de TME-trial, samen met het korte schema neoadjuvante radiotherapie met kort
interval tot chirurgie, zoals dit al langer in Scandinavië werd toegepast.
Voor de indicatiestelling en keuze van het type neoadjuvante therapie is het belangrijk om onderscheid te maken
in het primair resectabel en primair niet-resectabel rectumcarcinoom. De MRI die nu standaard wordt toegepast
voor de klinische stadiëring kent een hoge accuratesse voor het vaststellen van de afstand tot de mesorectale
fascie (MRF) en groei door de mesorectale fascie (T4) (1; 3). Daarmee kan de kans op een resectie met
negatieve CRM goed worden voorspeld en is het klinisch onderscheid tussen primair wel en niet-resectabel met
hoge nauwkeurigheid te maken.

Conclusies
Voor patiënten met een resectabel rectumcarcinoom, is er bewijs van hoge kwaliteit dat neoadjuvante
radiotherapie (5 x 5 Gy) + TME eenzelfde overleving geeft als TME alleen, tot 10 jaar na behandeling.
Niveau: hoog
Voor patiënten met een resectabel rectumcarcinoom is er bewijs van matige kwaliteit dat neoadjuvante
radiotherapie (5 x 5 Gy) + TME 5% minder lokale recidieven geeft dan alleen TME, tot vijf jaar na behandeling.
Niveau: matig
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Er is bewijs van zeer lage kwaliteit dat voor patiënten met een resectabel rectumcarcinoom, neoadjuvante
radiotherapie (5 x 5 Gy) + TME bij
patiënten met een pathologisch stadium I rectumcarcinoom 0,9% tot 1,3% minder recidieven geeft,
bij patiënten met een pathologisch stadium II rectumcarcinoom 1,9% tot 4,5% minder recidieven geeft,
en bij patiënten met een pathologisch stadium III rectumcarcinoom 8% tot 10% minder recidieven geeft,
drie tot vijf jaar na behandeling, dan alleen TME met eventueel adjuvante chemoradiotherapie

Niveau: zeer laag
Er is bewijs van matige kwaliteit dat voor patiënten met een resectabel rectumcarcinoom er geen verschil in
kwaliteit van leven is tussen neoadjuvante radiotherapie (5 x 5 Gy) + TME of alleen TME.
Niveau: matig
Neoadjuvante patiënten zijn wel vaker incontinent voor feces maar dat beïnvloedt niet de algehele kwaliteit van
leven.
Niveau: matig
Er is bewijs van matige kwaliteit dat voor patiënten met een resectabel rectumcarcinoom het seksueel
functioneren voor neoadjuvante patiënten (5 x 5 Gy + TME) slechter is dan voor patiënten die alleen TME
ondergingen.
Niveau: matig
Voor patiënten met een resectabel rectumcarcinoom, is er bewijs van matige kwaliteit dat de overleving na
neoadjuvante chemoradiatie gelijk is aan de overleving na adjuvante chemoradiatie.
Niveau: matig
Voor patiënten met een resectabel rectumcarcinoom, is er bewijs van lage kwaliteit dat er 5% minder lokale
recidieven voorkomen na neoadjuvante chemoradiatie in vergelijking met adjuvante chemoradiatie.
Niveau: laag

Samenvat t ing lit erat uur
Primair resectabel rectumcarcinoom
Binnen het primair resectabel rectumcarcinoom kan afhankelijk van verschillende factoren een individuele ‘a priori
kans’ op lokaal recidief worden geschat op basis van preoperatieve MRI. Deze kans bepaalt de eventuele
bijdrage die neoadjuvante radiotherapie kan hebben bij de individuele patiënt. De afstand tot de MRF is hierin
mogelijk de belangrijkste. Lokalisatie distaal of ventraal in het rectum resulteert vanwege het relatief dunne of
afwezige mesorectum ter plaatse al snel in een bedreigde MRF (afstand ≤1 mm op MRI) en een hogere kans op
lokaal recidief. Daarnaast is het T-stadium relevant, waarbij vanaf het T2 stadium de mate van extramurale
invasie van het mesorectum bij een T3 stadium de kans op lokaal recidief bepaalt, op MRI is dat nauwkeurig vast
te stellen. Ook binnen het N-stadium is er een geleidelijke toename van de kans op lokaal recidief van niet
zichtbare klieren op MRI tot multipele zichtbare klieren met een hoge verdenking op metastasen. Tevens heeft
de MERCURY-groep het geassocieerde risico laten zien van extramurale vasculaire invasie (EMVI) op MRI.
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Het vooraf ingeschatte risico op lokaal recidief bepaalt de eventuele toegevoegde waarde van neoadjuvante
radiotherapie. De winst (door reductie van de kans op lokaal recidief en kanker-specifieke overlevingswinst door
neoadjuvante radiotherapie) dient afgewogen te worden tegen de radiotherapie geassocieerde morbiditeit en
niet kanker gerelateerde mortaliteit. Radiotherapie verhoogde in de TME-trial de kans op fecale incontinentie
van 38% naar 62% (21). Voor seksuele problemen zijn deze getallen 56% versus 68% bij mannen en 15% versus
22% bij vrouwen. Naast de darmdysfunctie bij patiënten met een anastomose, geeft radiotherapie een stijging
in wondgenezingsstoornissen, zoals verdubbeling van wondcomplicaties na abdominoperineale resectie (6).
Hoewel de kans op een naadlekkage niet toeneemt door radiotherapie, lijken de gevolgen van een naadlekkage
na radiotherapie wel groter: kleinere kans dat een deviërend ileostoma wordt opgeheven bij een naadlekkage na
radiotherapie (8) en kans op persisterende pre-sacrale sinus met fisteling (31).
De afweging tussen de voor- en nadelen van neoadjuvante therapie bij een individuele patiënt met een
resectabel rectumcarcinoom kan lastig zijn, vooral bij een intermediair risico en als er geen goede uitspraak te
doen is over het N-stadium op basis van pre-operatieve MRI. De afweging dient te worden besproken in het
multidiscplinair overleg (MDO). Het betrekken van de patiënt zelf in de uiteindelijke besluitvorming is dan
belangrijk, nadat die volledig is geïnformeerd (15). In een aparte bijlage wordt verder ingegaan op volledige
informatieverstrekking aan de patiënt.
In de literatuur werd gezocht naar het effect van neoadjuvante (chemo)radiotherapie ten opzichte van alleen
TME chirurgie bij patiënten met een resectabel rectumcarcinoom op het gebied van morbiditeit, lokale controle,
overleving en kwaliteit van leven.

Kort schema neoadjuvante radiotherapie (5 fracties van 5 Gy)
Twee gerandomiseerde, gecontroleerde trials beschreven het effect van neoadjuvante radiotherapie met 5 x 5
Gy ten opzichte van alleen totale mesenteriale excisie (TME) chirurgie bij patiënten met een resectabel
rectumcarcinoom: de Nederlandse TME studie en de Medical Research Council (MRC) 07 trial. De Nederlandse
TME studie (n=1.805) werd beschreven in zeven relevante artikelen (14; 16; 17; 18; 21; 23; 34). De MRC07 trial
(n=1.350) werd beschreven in twee relevante artikelen (30; 35). In deze trial onderging 92% van de patiënten een
TME en kregen patiënten die geen tumorvrije resectiemarge hadden postoperatieve chemoradiotherapie indien
niet al eerder bestraald. In geen van beide trials vond stadiëring met behulp van MRI plaats.
Na vijf jaar kwamen er ongeveer 5% minder lokale recidieven voor in de neoadjuvante groepen van beide trials:
6 vs. 11% (HR 0,47; 95%BI: 0,33-0,68; p<0,01) (23); respectievelijk 5 vs. 12%; (HR 0,39; 95%BI: 0,27-0,58) (30).
Subgroep analyses in beide trials, waarbij het effect per pTNM-stadium werd geëvalueerd, lieten het kleinste
absolute verschil zien voor patiënten met pathologisch stadium I en het grootste absolute verschil voor
patiënten met pathologisch stadium III. Deze verschillen waren niet altijd statisch significant.

P DF aangemaakt op 09-10-2020

157/296

C olorectaal carcinoom (C RC )

Risico op lokaal recidief na 3 Risico op lokaal recidief na 5 Risico op lokaal recidief na
jaar (HR en 95%BI)
jaar (HR en 95%BI)
10 jaar (HR en 95%BI)
[Sebag-Montef iore 2009]
[Peeters 2007] (23)
[van Gijn 2011] (34)
(30)
pTNM I

1,9 vs. 2,8%
(0,68 (0,16–2,81))

0,4 vs. 1,7%
(p=0,09) (nb)

<1% vs. 3%
(p=0,03) (nb)

pTNM II

1,9 vs. 6,4%
(0,29 (0,12–0,67))

5,3 vs. 7,2%
(p=0,33) (nb)

5% vs. 8%
(p=0,21) (nb)

pTNM III

7,4 vs. 15,4%
(0,46 (0,28–0,76))

10,6 vs. 20,6%
(p<0,001) (nb)

9% vs. 19%
(p<0,0001) (nb)

Subgroep analyses uit de Nederlandse TME studie en de Medical Research Council 07 trial naar het verschil in
lokale recidieven per TNM stadium
Er was geen verschil in overleving tussen de behandelgroepen in beide trials. De hazard ratio´s (HR) voor
overleving waren 1,02 (95%BI: 0,83-1,25) na twee jaar (14) en 0,91 na vijf jaar (95%BI: 0,73-1,13) (30). De
ziektevrije overleving was 7% hoger in patiënten die neoadjuvante radiotherapie hadden gekregen (74% vs.
67%; HR: 0,76; 95%BI: 0,62-0,94) (30). In subgroep analyses werd geen significant verschil gezien in de 10-jaars
overleving voor patiënten met stadium I (65 vs. 72%, p=0,32), stadium II (50 vs. 55%, p=0,24) of stadium III (39
vs. 37%, p=0,53) (34). Wel hadden patiënten met een stadium III rectumcarcinoom en een negatieve
resectiemarge na neoadjuvante radiotherapie een betere 10-jaars overleving (HR: 0,76; 95%BI: 0,59-0,98). Bij
patiënten met een stadium I of II rectumcarcinoom en een negatieve resectiemarge werd geen significant
verschil in 10-jaars overleving gezien (HR: 1,17; 95%BI: 0,86-1,59 respectievelijk 1,19; 95%BI: 0,91-1,56).
In beide trials was er geen verschil in de algehele kwaliteit van leven of in de subschalen (activiteit, fysieke
symptomen, defecatie, psychisch leed, urine lozing) van de kwaliteit van leven vragenlijsten tot twee jaar na
randomisatie. Behalve op de activiteit-subschaal waar patiënten die neoadjuvante therapie kregen, drie
maanden na randomisatie slechter scoorden. Hoewel er dus geen verschil tussen behandelgroepen was op de
defecatie-subschaal, scoorden patiënten die neoadjuvante therapie kregen uit beide trials slechter op het item
´incontinent voor feces´, ook uit deze subschaal. In beide trials scoorden mannen uit de neoadjuvante groep
slechter op vragenlijsten voor seksueel functioneren (17; 35). Mannen uit de neoadjuvante groepen scoorden
slechter op zowel de vragen over ejaculatie als op de vragen over een erectie. In de TME-trial scoorden vrouwen
ook slechter op een vragenlijst voor seksueel functioneren. Omdat in de MRC07 trial slechts één vijfde van de
vrouwen de vragenlijsten voor seksueel functioneren invulde werd deze uitkomst niet gerapporteerd.

Neoadjuvante chemoradiotherapie
Drie gerandomiseerde, gecontroleerde studies evalueerden neoadjuvante chemoradiotherapie vs. adjuvante
chemoradiotherapie, bij patiënten met resectabel rectumcarcinoom. De eerste trial uit Duitsland includeerde 823
patiënten en randomiseerde hen tussen neoadjuvante behandeling (50,4 Gy, in fracties van 1,8 Gy/dag +
fluorouracil gedurende de 1ste en 5de week + vier vijfdaagse cycli fluorouracil postoperatief (TME)) of hetzelfde
regime postoperatief, inclusief een 5,4 Gy boost (28; 29). De tweede trial, uit Korea, includeerde 220 patiënten
en randomiseerde tussen neoadjuvante of adjuvante chemoradiotherapie + TME, bestaande uit 50 Gy in 25
fracties + gelijktijdig capecitabine (20). De derde, Turkse trial, includeerde 51 patiënten en randomiseerde
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tussen neoadjuvante chemoradiatie (4.500-5.040 cGy in 25-28 fracties + 5-fluorouracil + leucovorin) of
adjuvante chemoradiatie (5.040 cGy in 30 fracties + 540 cGy boost + 5-fluorouracil + leucovorin) + TME (13).
Geen van de trials stadieerde patiënten met behulp van MRI.
Er was geen verschil tussen behandelgroepen in overleving na vier tot vijf jaar (HR: 1,04; 95%BI: 0,76-1,43). Er
kwamen 5% minder lokale recidieven voor bij de patiënten die een neoadjuvante behandeling kregen (metaanalyse drie trials: -5% (95%BI: -8% tot -2%; I2 : 10,5)). Geen van de trials rapporteerde over kwaliteit van leven.
Er was geen verschil voor wat betreft de postoperatieve sterfte (0,7% vs. 1,3%, p=0,41) of het aantal
postoperatieve complicaties (36% vs. 34%) in de Duitse trial (28). In de Koreaanse trial werd geen
behandelingsgerelateerde sterfte gezien (20). In de Duitse trial werden er in de neoadjuvante behandelgroep
minder graad 3 en 4 acute toxische effecten gezien (27% vs. 40%; p=0,001) en minder toxische bijwerkingen op
de lange termijn (14% vs. 24%; p=0,01) (28).
In de Koreaanse trial was er geen verschil tussen behandelgroepen wat betreft de toxische bijwerkingen (20).
Het kwaliteit van bewijs voor overleving was matig. Er werd afgewaardeerd omdat patiënten in de neoadjuvante
groepen vaker de volledige radiotherapie (92% vs. 54%) en chemotherapie (89% vs. 50%) kregen, en daarnaast
minder vaak geen chemoradiatie kregen (<1% vs. 10%) (28) of hun chemoradiatie vaker afmaakten volgens
protocol (93% vs. 74%) (20). Voor lokaal recidief werd daarnaast nog afgewaardeerd omdat deze uitkomst niet
geblindeerd werd vastgesteld, waarmee de kwaliteit van bewijs op matig uitkwam.
Primair niet resectabel rectumcarcinoom
Bij een bedreigde MRF (≤1 mm op MRI) of T4 stadium, maar ook bij 4 of meer lymfklieren met verdenking op
lymfkliermetastase binnen het mesorectum of positieve lymfklieren buiten het mesorectum is er sprake van een
lokaal gevorderd rectumcarcinoom. Er is dan een indicatie voor neoadjuvante behandeling met als effect
verkleining en eventueel stadiumverlaging om een radicale resectie mogelijk te maken. Hoewel er nog geen
goede gerandomiseerde data zijn, lijkt een conventioneel radiotherapieschema (gecombineerd met
chemotherapie) waarbij downstaging optreedt, voor deze patiënten geïndiceerd. In die gevallen waarbij geen
conventioneel chemoradiatie schema gegeven kan worden kan een kort schema (5x5 Gy) met lang wachten
toegepast worden. Er zijn inmiddels aanwijzingen in de literatuur dat ook met dit schema downstaging
bewerkstelligd kan worden (12; 26; 27) [Pavalkis 2012].
Met betrekking tot het toevoegen van chemotherapie aan conventioneel gefractioneerde radiotherapie hebben
twee gerandomiseerde studies laten zien dat toevoeging van chemotherapie aan een conventioneel
radiotherapieschema tot een significante vermindering van de lokale recidiefkans leidt (8% vs. 16% en 9% vs.
17%) (4; 11). Er werd geen verbeterde overleving gezien. Chemoradiotherapie ging in deze trials wel gepaard
met significant meer bijwerkingen (graad 3 en 4 toxiciteit: 14% vs. 7% en 15% vs. 3%).
Voor een verhoging van de respons na chemoradiotherapie zijn twee gerandomiseerde studies gedaan naar het
intensiveren van de chemotherapie ten tijde van de bestraling. In de ACCORD trial werd 45 Gy met capecitabine
vergeleken met 50 Gy met capecitabine en oxaliplatin waarbij de pathologische respons in beide groepen
vergelijkbaar was met toegenomen toxiciteit voor de groep met oxaliplatin. Daarnaast werd er na een follow-up
van drie jaar geen verschil gezien in lokale controle, progressievrije overleving en algehele overleving (9; 10). In
de STAR trial werd neoadjuvante chemoradiatie in een totale dosis van 50,4 Gy met 5-FU vergeleken met
dezelfde dosis (50,4 Gy), maar dan met de combinatie van 5-FU en oxaliplatin. Ook in deze RCT werd geen
verschil in respons gezien met een toename van de acute toxiciteit (2).
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(Chemo)radiotherapie voorafgaand aan resectie voor intermediair stadium
rectumcarcinoom cT 3cdN0 of cT 1-3 (MRF-)N1
Uit gangsvraag
Wat is de rol van neoadjuvante (chemo)radiatie bij het intermediair stadium rectumcarcinoom (cT3c-dN0 of cT13 (MRF-) N1)?
Deelvragen:
1.
2.
3.
4.
5.

Welke indicaties zijn er voor (chemo)radiotherapie?
Welk bestralingsschema heeft de voorkeur?
Wat is het doelgebied van bestraling?
Wat is het optimale tijdsinterval tot chirurgische resectie?
Rol van neoadjuvante (chemo)radiotherapie bij niet fitte/oudere patiënten?

Aanbeveling
Overweeg voor patiënten met een intermediair stadium rectumcarcinoom (cT3c-dN0 of cT1-3 (MRF-) N1) een
kort schema radiotherapie (5x5 Gy) voorafgaand aan TME-chirurgie. Neem hierbij lokaal recidief, overleving,
toxiciteit, kwetsbaarheid, comorbiditeit en functionele uitkomsten in overweging en bespreek dit met de
patiënt.
Bespreek samen met patiënt de voor- en nadelen van een verlengd interval (> 4 tot 8 weken) tussen kort
schema radiotherapie en chirurgie (gedeelde besluitvorming). Neem in ieder geval een toegenomen kans op
acute radiotherapie toxiciteit, een lagere risico op postoperatieve complicaties en de mogelijkheid tot een
eventuele orgaansparende behandeling bij een verlengd interval mee in de overwegingen.
Neem het mesorectum en de electieve kliergebieden para-iliacaal en presacraal mee in het bestralingsgebied.
Gebruik voor het aangeven van deze doelgebieden de consensus richtlijn van het landelijk platform GE tumoren
van de NVRO.

Overwegingen
Indicatie
Voor patiënten met een intermediair risico rectumcarcinoom is de winst van neoadjuvante radiotherapie vooral
gelegen in het verminderen van de kans op het krijgen van een lokaal recidief. De absolute risicoreductie in deze
groep is ongeveer 12% op 10 jaar. In de groep met een pathologisch stadium III in de TME trial lijkt er een
overlevingswinst te zijn van ongeveer 10% op 10 jaar, maar het is onduidelijk hoe dit te extrapoleren valt naar
preoperatieve patiënt selectie op basis van klinische stadiëring met MRI (van Gijn, 2011). Keerzijde van de
beschreven winst door neoadjuvante radiotherapie is een verhoogd risico op perineale complicaties bij
abdominoperineale resectie na neoadjuvante radiotherapie (Marijnen, 2002). Daarnaast zijn er verminderde
functionele uitkomsten na neoadjvuante radiotherapie met TME chirurgie. Deze lagen vooral op het vlak van
meer fecale incontinentie, een hogere defecatiefrequentie en meer seksuele functiestoornissen zoals
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erectiestoornissen en vaginale droogte ten opzichte van bij behandeling met TME chirurgie alleen (Wiltink, 2014).
Bestralingsschema
Voor het primair resectabel rectumcarcinoom is vanuit de TME-studie 5x5 Gy radiotherapie, met kort interval tot
chirurgie, de standaard geworden. Voor wat betreft het verschil tussen 5x5 Gy en chemoradiatie zijn er twee
gerandomiseerde trials beschikbaar. In een studie met 312 patiënten met een T3-4 rectumcarcinoom was de
acute radiotherapie geassocieerde morbiditeit hoger voor chemoradiatie dan voor 5x5 Gy (18% versus 3%;
p<0,001), met een vergelijkbaar risico op postoperatieve complicaties (27% versus 21%, p=0,27), ernstige late
toxiciteit (10% versus 7%; p=0,36), zonder significante verschillen in lokale controle of overleving (Bujko, 2005 en
2006). In de TROG-studie waarin 326 patiënten met een T3N0-2 rectumcarcinoom werden gerandomiseerd
tussen 5x5 Gy en chemoradiatie, werd geen verschil in driejaars lokaal recidief (7,5% versus 4,4%; p=0,24), 5jaars algehele overleving (74% versus 70%; p=0,62), chirurgische complicaties (53% versus 50%, p=0,68) of late
toxiciteit (Graad 3 tot 4: 5,8% versus 8,2%; p=0,53) gevonden (Ngan, 2012; Ansari 2017). Verschillen werden
wel gezien in acute graad > 2 toxiciteit, waarbij na chemoradiatie meer radiatiedermatitis (0% versus 6%,
p=0,003), proctitis (0% versus 4%, p=0,016), misselijkheid (0% versus 3%, p=0,029) vermoeidheid (0% versus.
4%, p=0,016) en diarree (1% versus 14%, p<0,001) werd gezien.
Doelgebied
Op basis van data over lokale recidieven bij rectumcarcinomen die behandeld zijn zonder neoadjuvante therapie
wordt sinds geruime tijd aanbevolen bij het intermediair stadium rectumcarcinoom het mesorectum en de
interne iliacale en presacrale lymfekliergebieden mee te nemen in het bestralingsveld (Roels, 2006). De definities
van deze gebieden zijn recent geupdate in een international consensus guideline (Valentini, 2016). Voor
Nederland is er door het landelijk platform GE tumoren van de NVRO een landelijke consensus richtlijn
opgesteld op basis van de eerder genoemde richtlijn van Valentini (2016). Hierin zijn beperkte aanpassingen
gedaan aan het volume mesorectum wat bestraald wordt en enkele definities van kliergebieden aangepast
waardoor het bestraalde volume over het algemeen kleiner wordt dan bij gebruik van de internationale richtlijn.
Tijdsinterval
De onderbouwing van het korte interval tot chirurgie na radiotherapie is beperkt, maar hierover zijn wel de
meeste gerandomiseerde data beschikbaar. Vanwege de voordelen van downstaging en gemakkelijke logistiek
na 5x5 Gy met uitgestelde chirurgie wordt dit schema ook buiten trial verband in toenemende mate toegepast.
De Stockholm III trial vergelijkt in een 3-armige studie 5x5 Gy met kort interval, 5x5 Gy met uitgestelde chirurgie
(4 tot 8 weken) en lang schema zonder chemotherapie met uitgestelde chirurgie (Erlandsson, 2017). Er werd
12,5% complete respons gevonden bij uitgestelde chirurgie (Petterson, BJS 2010). Oncologische uitkomsten
waren gelijkwaardig voor de 3 armen in de studie. Verschillen werden wel gezien op gebied van toxiciteit. Een
lang interval na 5x5 Gy gaf significant meer hospitalisatie door acute radiotherapie toxiciteit (graad 3 tot 4) ten
opzichte van het schema met kort interval (<1% versus 7%; p=<0,0001). Het schema met lang interval
daarentegen gaf minder kans op postoperatieve complicaties (53% versus 41%, p<0,001). Naast kans op
complete respons zijn logistieke aspecten en gelegenheid tot optimalisatie voor chirurgie (pre-habilitatie)
mogelijke voordelen van uitgestelde chirurgie na een kort schema radiotherapie.
Samenvatting van nationale data en populatiestudies
Ten aanzien van het interval tot chirurgie na kort schema radiotherapie is er op basis van Nederlandse data
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gekeken naar de kans op anastomose problemen wanneer de operatie langer of korter dan 4 dagen na het
afronden van de radiotherapie plaatsvond (Sparreboom, 2018). In totaal werden 2131 patiënten bekeken
waarvan 1055 < 4 dagen na radiotherapie werden geopereerd en 1076 na 4 dagen of meer. Incidentie van
anastomose problemen was groter wanneer < 4 dagen na het einde van de radiotherapie werd geopereerd
(10,1% voor < 4 dagen ten opzichte van 7,2% bij 4 dagen of meer, p=0,018).
Een Nederlands cohort met stadium II/III rectumcarcinoom patiënten ≥ 75 jaar laat zien dat de lokale controle
beter was wanneer patiënten kortdurend preoperatief bestraald werden ten opzichte van chirurgie alleen (98%
versus 94%) (Maas, 2013). Er bleken echter meer postoperatieve complicaties in de bestraalde groep te zijn
(58% versus 42%), wat vooral berustte op anastomose problemen en abcessen (16% versus 10%). Er werd
geen verschil gezien in postoperatieve mortaliteit (8%). Patiënten met ernstige morbiditeit toonden meer
postoperatieve complicaties en een hogere 30-dagen mortaliteit dan patiënten zonder co-morbiditeit (58%
versus 43% en 10% versus 3% respectievelijk).

Inleiding
Het intermediair stadium rectumcarcinoom wordt gedefinieerd als een tumor met een stadium cT3c-dN0M0
(extramurale invasie > 5 mm) of cT1-3(MRF-)N1M0 op basis van MRI. Een kort schema radiotherapie gevolgd
door resectie enkele dagen nadien is al sinds enige jaren de standaardbehandeling voor deze groep tumoren in
Nederland. De uiteindelijke keuze voor neoadjuvante radiotherapie is een afweging tussen de absolute
risicoreductie in lokaal recidief en anderzijds de morbiditeit en functionele uitkomst. Uitgestelde resectie na een
kort schema radiotherapie is een alternatief waarbij ook downstaging optreedt, wat relevant is vanwege de
trend tot orgaansparende behandeling. Het optimale interval tussen kort schema radiotherapie en de resectie
staat daardoor ter discussie.

Samenvat t ing lit erat uur
Samenvatting van internationale richtlijnen en consensusdocumenten
NICE guidelines (2011, revisie in 2014): kort schema radiotherapie met direct aansluitend chirurgie voor
patiënten met intermediair risico rectumcarcinoom (cT3c-d (MRF-)N0 of N+ of EMVI+). De NICE aanbeveling
luidt: “Overweeg preoperatieve chemoradiotherapie met een interval om tumorrespons en downsizing voor de
operatie mogelijk te maken voor patiënten met tumoren die op de grens liggen met de hoog risico tumoren.”
ESMO clinical practice guidelines (Glynne-Jones, 2017) adviseren een kort schema radiotherapie (5x5 Gy) of
chemoradiatie gevolgd door TME-chirurgie. De keuze is afhankelijk van de noodzaak tot regressie van de tumor
voor radicale resectie bij patiënten met een intermediair risico rectumcarcinoom (cT3c-d of lage lokalisatie met
bedreigde levator; cT3c-d (MRF-) mid rectum, cN1-N2 (extranodaal), EMVI+ of beperkte cT4aN0).
Samenvatting van systematische reviews en meta-analyses
PICO 1 (indicatie):
Een meta-analyse door Chen (2015) bekijkt de rol van neoadjuvante radiotherapie (5x5 Gy) bij het resectabel
rectumcarcinoom. Drie studies (n=2574) vergeleken neoadjuvante radiotherapie gevolgd door chirurgie met
alleen chirurgie. Toevoeging van neoadjuvante radiotherapie verminderde het aantal lokale recidieven (HR =
0,48, 95% CI 0,40 tot 0,58). De invloed op de overleving was minimaal met een HR van 0,90 (95% BI 0,81 tot
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1,00). Een verminderd aantal lokale recidieven (HR = 0,44, 95% CI 0,35 tot 0,56) was ook de conclusie uit de
analyse van een 3-tal gerandomiseerde studies (n = 3.682) die neoadjuvante radiotherapie vergeleken met
selectieve post-operatieve chemoradiatie. In deze laatste analyse werd echter geen invloed op de overleving
gezien.
PICO 2 (bestralingsschema):
Er zijn meerdere meta-analyses gedaan naar de keuze tussen neoadjuvante radiotherapie of chemoradiatie. De
eerder beschreven meta-analyse van Chen (2015) vergeleek ook het korte schema radiotherapie gevolgd door
chirurgie met neoadjuvante chemoradiatie gevolgd door chirurgie op basis van een 2-tal gerandomiseerde trials
(n=638, TROG 01.04 en Polish trial). Er was geen statistisch significant verschil in lokaal recidief of overleving
tussen beide strategieën. Patiënten die een kort schema radiotherapie kregen hadden een lagere graad 3 of 4
acute aan de behandeling gerelateerde toxiciteit (OR = 0,11, 95% CI 0,05 tot 0,22), terwijl er geen verschil in
late toxiciteit werd waargenomen. Een uitgebreidere meta-analyse van Zhou (2014) komt tot dezelfde conclusie.
Meer pathologische complete response (OR = 0,15, 95% CI 0,08 tot 0,28) en meer graad 3 tot 4 acute toxiciteit
bij chemoradiatie (OR = 0,13, 95% CI 0,06 tot 0,28) zonder verschillen in oncologische uitkomsten.
PICO 3 (doelgebied):
Geen systematische reviews of meta-analyses beschikbaar.
PICO 4 (tijdsinterval):
Een systematische review door Bujko (2014) vergeleek neoadjuvante radiotherapie en aansluitend chirurgie met
neoadjuvante radiotherapie en uitgestelde chirurgie (meestal 6 tot 8 weken na einde radiotherapie). Chirurgie
aansluitend aan de radiotherapie gaf minder acute ernstige radiotherapie toxiciteit. Dit voordeel moet echter
afgewogen worden tegen de toename van postoperatieve complicaties in de groep met onmiddellijk chirurgie in
vergelijking met een interval. De pathologische complete respons (pCR) was ongeveer 10% hoger in de groep
met interval tot chirurgie. Er waren geen verschillen in sfincter sparing hoeveelheid R0-resecties tussen de twee
groepen. Tevens lijkt er geen verschil te zijn in oncologische uitkomsten.
PICO 5 (niet fitte patiënten/ ouderen):
Geen systematische reviews of meta-analyses beschikbaar.

Zoeken en select eren
Uitkomstmaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kans op orgaansparende therapie: cCR, pCR
Radicaliteit van operatie
Perioperatieve complicaties
Locoregionale ziektevrije overleving
Lange termijn overleving
Functionele uitkomst (darmfunctie, blaasfunctie, sexuele functie)
Kosten
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PICO(s)
PICO 1 (indicatie)
P: patiënten met een intermediair stadium rectumcarcinoom cT3c-dN0 of cT1-3 (MRF-) N1);
I: neoadjuvante (chemo)radiatie gevolgd door TME-chirurgie;
C: TME-chirurgie alleen;
O: cCR, pCR, radicaliteit van operatie, perioperatieve complicaties, locoregionale ziektevrije overleving, lange
termijn overleving, functionele uitkomst, kosten.
PICO 2 (bestralingsschema)
P: patiënten met een intermediair stadium rectumcarcinoom cT3c-dN0 of cT1-3 (MRF-) N1);
I: neoadjuvante chemoradiatie gevolgd door TME-chirurgie;
C: neoadjuvante radiotherapie gevolgd door TME-chirurgie;
O: cCR, pCR, radicaliteit van operatie, perioperatieve complicaties, locoregionale ziektevrije overleving, lange
termijn overleving, functionele uitkomst, kosten.
PICO 3 (doelgebied)
P: patiënten met een intermediair stadium rectumcarcinoom cT3c-dN0 of cT1-3 (MRF-) N1;
I: mesorectum alleen;
C: mesorectum en electieve kliergebieden;
O: cCR, pCR, radicaliteit van operatie, perioperatieve complicaties, locoregionale ziektevrije overleving, lange
termijn overleving, functionele uitkomst, kosten.
PICO 4 (tijdsinterval)
P: patiënten met een intermediair stadium rectumcarcinoom cT3c-dN0 of cT1-3 (MRF-) N1;
I: chirurgie > 6 tot 8 weken na kort schema radiotherapie;
C: chirurgie direct aansluitend aan kort schema radiotherapie;
O: cCR, pCR, radicaliteit van operatie, perioperatieve complicaties, locoregionale ziektevrije overleving, lange
termijn overleving, functionele uitkomst, kosten.
PICO 5 (niet fitte patiënten / ouderen)
P: niet fitte/oudere patiënten met een intermediair stadium rectumcarcinoom cT3c-dN0 of cT1-3 (MRF-) N1;
I: neoadjuvante (chemo)radiatie gevolgd door TME-chirurgie;
C: TME-chirurgie alleen;
O: cCR, pCR, radicaliteit van operatie, perioperatieve complicaties, locoregionale ziektevrije overleving, lange
termijn overleving, functionele uitkomst, kosten.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Lokaal gevorderd rectumcarcinoom bij colorectaal carcinoom (CRC)
Uit gangsvraag
Wat is het effect van neoadjuvante radiotherapie of neoadjuvante chemoradiotherapie ten opzichte van TME
chirurgie zonder neoadjuvante therapie bij patiënten met een resectabel cT1-3N0-1 rectumcarcinoom op het
gebied van lokale controle, OS en QoL?

Aanbeveling
De aanbevelingen in deze module zijn overgenomen uit de 2014 richtlijn en in 2019 door de werkgroep
beoordeeld als actueel. De aanbevelingen zijn eventueel tekstueel aangepast, maar inhoudelijk niet veranderd.
Beschouw voor het hoog risico en lokaal vergevorderd rectumcarcinoom (cT2-3 met afstand tot de MRF kleiner
of gelijk aan 1 mm of cT4, en/of hoge mate van waarschijnlijk op 4 of meer positieve lymfklieren binnen het
mesorectum of positieve lymfklieren buiten het mesorectum op basis van MRI) neo-adjuvante
chemoradiotherapie gevolgd door chirurgie als de standaard.
Gebruik als chemoradiotherapie een schema met een dosis van 45 tot 50 Gy (in fracties van 1,8 tot 2 Gy) met
orale chemotherapie (capecitabine 825 tot 1.000 mg/m2 bid gedurende 5 tot 7 dagen per week gedurende de
gehele radiotherapie).
Overweeg als alternatief voor chemoradiotherapie bij bijvoorbeeld hoge leeftijd of comorbiditeit een kort
schema (25 Gy in fracties van 5 Gy) met uitgestelde chirurgie (interval minimaal 8 weken).
Laat de afstand tot de MRF van de primaire tumor leidend zijn in de indicatiestelling voor neo-adjuvante
therapie, en niet de afstand van een eventuele pathologische klier tot de MRF.

Overwegingen
Ef f ect van neoadjuvante therapie af hankelijk van het stadium
De stadium onafhankelijke relatieve risicoreductie van ongeveer 50% in lokaal recidief resulteert in een
oplopende absolute winst van 1-2% in stadium I tot 8-10% in stadium III voor korte preoperatieve bestraling.
Het number needed to treat neemt dus af van 50-100 voor stadium I tot 10-13 voor stadium III.
Voor de gehele groep van patiënten met een resectabel rectumcarcinoom is er geen overlevingsvoordeel gezien
van neoadjuvante radiotherapie. Er is echter een stadium onafhankelijke significante stijging van de niet kanker
gerelateerde sterfte na neoadjuvante radiotherapie van 5 tot 10% (7; 34). Daarnaast is er in subgroep analyses
een stadium afhankelijke daling van kankergerelateerde sterfte. Het uiteindelijke effect op overleving is een niet
significante trend naar een overlevingsnadeel voor stadium I die bij toenemend risico omslaat in een significant
overlevingsvoordeel voor stadium III.
Concluderend is neoadjuvante radiotherapie pas van toegevoegde waarde vanaf een bepaalde absolute winst
in lokaal recidief. Deze drempelwaarde lijkt ongeveer 5% te zijn, dus een a priori risico van 10% lokaal recidief bij
TME chirurgie alleen.
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Klinisch versus pathologisch stadium
De inclusie van alle tot nu toe gerandomiseerde trials naar het effect van neoadjuvante radiotherapie waren niet
gebaseerd op klinische MRI stadiëring. De MRI is echter nu standaard geworden voor klinische stadiëring van
het rectumcarcinoom. Deze discrepantie maakt het eigenlijk onmogelijk om een op bewijs gebaseerd advies te
geven voor een selectieve indicatie van neoadjuvante radiotherapie bij het resectabel rectumcarcinoom.
De stadiumafhankelijke effecten van neoadjuvante therapie gebaseerd op subgroep analyse van de
gerandomiseerde studies zijn gebaseerd op pathologisch TNM stadium en pathologische CRM status. MRI is
zeer accuraat in het voorspellen van de CRM status, maar weinig accuraat in het voorspellen van de N-status.
Daarom kunnen de subgroep analyses niet vertaald worden naar aanbevelingen voor indicatiestelling op basis
van klinische stadiëring.
De enige prospectieve cohortserie, met lange termijn uitkomsten van selectieve indicatiestelling voor
neoadjuvante radiotherapie op basis van klinische MRI stadiëring, is de MERCURY studie (33). Hierin werd een
groep patiënten geselecteerd voor TME chirurgie zonder neoadjuvante radiotherapie op basis van een goed
prognostisch profiel op basis van MRI. Dit profiel was gedefinieerd als een afstand tot de mesorectale fascie van
>1 mm, een tumorvrij intersfincterisch resectievlak, T1-2 of T3 met een maximale extramurale invasie van 5 mm,
en afwezigheid van extramurale vasculaire invasie (EMVI). Het N-stadium werd niet meegenomen als criterium. In
de groep die alleen TME chirurgie kreeg (122 van totaal 374 patiënten) bedroeg het lokaal recidief 3% na 5 jaar.
EMVI blijkt een relatief lastig te definiëren kenmerk bij MRI beoordeling door radiologen en wordt in Nederland
niet tot weinig gebruikt in de dagelijkse praktijk. Evidente EMVI gaat vaak samen met andere slechte
prognostische kenmerken zoals de aanwezigheid van duidelijk pathologische lymfklieren. Om deze redenen is
EMVI niet in de criteria voor neoadjuvante therapie opgenomen.
Tot slot zijn er niet gepubliceerde aanwijzingen dat een eventuele pathologische lymfklier die dicht bij de MRF is
gelegen niet bepalend is voor de uitkomst. Daarom wordt de afstand tot de MRF bepaald door het primaire
rectumcarcinoom en dient dit leidend te zijn voor de indicatiestelling voor neoadjuvante therapie.
Keuze voor de verschillende radiotherapie schema’s
Voor het primair resectabel rectumcarcinoom is vanuit de TME studie 5x5 Gy radiotherapie, met kort interval tot
chirurgie, de standaard geworden. De onderbouwing van het korte interval tot chirurgie is beperkt, maar
hierover zijn wel de meeste gerandomiseerde data beschikbaar. De Stockholm III trial vergelijkt in een 3-armige
studie 5x5 Gy met kort interval, 5x5 Gy met uitgestelde chirurgie en lang schema zonder chemotherapie met
uitgestelde chirurgie (25). Vanwege de voordelen van downstaging en gemakkelijke logistiek na 5x5 Gy met
uitgestelde chirurgie wordt dit ook buiten trial verband in toenemende mate toegepast. Het is echter belangrijk
om te realiseren dat dit nog niet met oncologische lange termijn uitkomsten kan worden onderbouwd.
Voor wat betreft het verschil tussen 5x5 Gy en chemoradiatie zijn er twee gerandomiseerde trials beschikbaar. In
een studie met 312 patiënten met een T3-4 rectumcarcinoom was de acute radiotherapie geassocieerde
morbiditeit hoger voor chemoradiatie dan voor 5x5 Gy (18% vs. 3%; p<0,001), met een vergelijkbare ernstige
late toxiciteit (10% vs. 7%; p=0,36), zonder significante verschillen in lokale controle of overleving [Bujko 2001].
In de TROG studie [Ngan, 2012], waarin 326 patiënten met een T3N0-2 rectumcarcinoom werden
gerandomiseerd tussen 5x5 Gy en chemoradiotherapie, werd geen verschil in driejaars lokaal recidief (7,5% vs.
4,4%; p=0,24), 5-jaars algehele overleving (74% vs. 70%; p=0,62), of late toxiciteit (Graad 3-4: 5,8% vs. 8,2%;

P DF aangemaakt op 09-10-2020

170/296

C olorectaal carcinoom (C RC )

p=0,53) gevonden. Voor de aanbeveling om bij een klinisch N2 stadium chemoradiatie toe te passen als
neoadjuvante therapie is geen bewijs beschikbaar, maar is gebaseerd op cN2 stadium als algemeen aanvaard
criterium voor lokaal vergevorderd rectumcarcinoom.
Er zijn enkele observationele cohort studies die laten zien dat 5x5 Gy met uitgestelde chirurgie ook een
alternatief kan zijn voor chemoradiatie, bijvoorbeeld bij oudere patiënten of bij ernstige comorbiditeit
(12; 26; 27). Ook hiervoor geldt dat de mate van bewijs voor effectiviteit en effect op morbiditeit beperkt is.
De optimale wachttijd na chemoradiotherapie is onderdeel van lopende gerandomiseerde studies. De grootste
observationele studie met Nederlandse data van de Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) laat zien dat het
hoogste percentage pathologisch complete respons wordt gezien in week 10 tot 11 na de laatste bestraling
(32). Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit een afspiegeling is van de dagelijkse praktijk waarbij een selectie
optreedt op basis van klinische respons, eventueel vastgesteld bij re-stadiëring MRI, waarbij een korter interval
wordt gekozen bij non-responders of tekenen van progressie. Het is niet bekend wat het effect van het
tijdsinterval tussen radiotherapie en chirurgie is op de oncologische uitkomst, zoals lokaal recidief of overleving.
Rol van intra-operatieve radiotherapie
Bij het niet primair resectabele rectumcarcinoom, waarbij na chemoradiatie een radicale resectie niet mogelijk
lijkt, wordt in de literatuur de mogelijkheid van intra-operatieve radiotherapie (IORT) beschreven. Er zijn geen
gerandomiseerde studies naar de waarde van IORT uitgevoerd, hoewel een aantal cohort studies een goede
lokale controle laten zien na IORT. Indien na eerdere behandeling met chemoradiatie, peroperatief een radicale
resectie niet mogelijk lijkt, kan intra-operatieve radiotherapie een toegevoegde waarde hebben voor de lokale
controle. IORT zou tijdens een MDO overwogen kunnen worden als na optimale neoadjuvante behandeling
geen radicale resectie mogelijk lijkt, waarbij de peroperatieve indicatiestelling kan worden ondersteund door
vriescoupe onderzoek van het resectievlak.

Inleiding
Hoge lokale recidiefpercentages van suboptimale rectumchirurgie uit het verleden hebben geleid tot de
introductie van neoadjuvante radiotherapie. De conclusie van veertien gerandomiseerde studies, gepubliceerd
tussen 1975 en 1997, was dat preoperatieve radiotherapie met een biologisch effectieve dosis van 30 Gy of
meer de kans op lokaal recidief halveert en de sterfte aan rectumcarcinoom met 5% vermindert, maar ten koste
van 4% toename in sterfte aan andere doodsoorzaken (7). In de jaren 90 is in Nederland de TME-chirurgie
gestandaardiseerd ingevoerd in de TME-trial, samen met het korte schema neoadjuvante radiotherapie met kort
interval tot chirurgie, zoals dit al langer in Scandinavië werd toegepast.
Voor de indicatiestelling en keuze van het type neoadjuvante therapie is het belangrijk om onderscheid te maken
in het primair resectabel en primair niet-resectabel rectumcarcinoom. De MRI die nu standaard wordt toegepast
voor de klinische stadiëring kent een hoge accuratesse voor het vaststellen van de afstand tot de mesorectale
fascie (MRF) en groei door de mesorectale fascie (T4) (1; 3). Daarmee kan de kans op een resectie met
negatieve CRM goed worden voorspeld en is het klinisch onderscheid tussen primair wel en niet-resectabel met
hoge nauwkeurigheid te maken.

Conclusies
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Voor patiënten met een resectabel rectumcarcinoom, is er bewijs van hoge kwaliteit dat neoadjuvante
radiotherapie (5 x 5 Gy) + TME eenzelfde overleving geeft als TME alleen, tot 10 jaar na behandeling.
Niveau: hoog
Voor patiënten met een resectabel rectumcarcinoom is er bewijs van matige kwaliteit dat neoadjuvante
radiotherapie (5 x 5 Gy) + TME 5% minder lokale recidieven geeft dan alleen TME, tot vijf jaar na behandeling.
Niveau: matig
Er is bewijs van zeer lage kwaliteit dat voor patiënten met een resectabel rectumcarcinoom, neoadjuvante
radiotherapie (5 x 5 Gy) + TME bij
patiënten met een pathologisch stadium I rectumcarcinoom 0,9% tot 1,3% minder recidieven geeft,
bij patiënten met een pathologisch stadium II rectumcarcinoom 1,9% tot 4,5% minder recidieven geeft,
en bij patiënten met een pathologisch stadium III rectumcarcinoom 8% tot 10% minder recidieven geeft,
drie tot vijf jaar na behandeling, dan alleen TME met eventueel adjuvante chemoradiotherapie

Niveau: zeer laag
Er is bewijs van matige kwaliteit dat voor patiënten met een resectabel rectumcarcinoom er geen verschil in
kwaliteit van leven is tussen neoadjuvante radiotherapie (5 x 5 Gy) + TME of alleen TME.
Niveau: matig
Neoadjuvante patiënten zijn wel vaker incontinent voor feces maar dat beïnvloedt niet de algehele kwaliteit van
leven.
Niveau: matig
Er is bewijs van matige kwaliteit dat voor patiënten met een resectabel rectumcarcinoom het seksueel
functioneren voor neoadjuvante patiënten (5 x 5 Gy + TME) slechter is dan voor patiënten die alleen TME
ondergingen.
Niveau: matig
Voor patiënten met een resectabel rectumcarcinoom, is er bewijs van matige kwaliteit dat de overleving na
neoadjuvante chemoradiatie gelijk is aan de overleving na adjuvante chemoradiatie.
Niveau: matig
Voor patiënten met een resectabel rectumcarcinoom, is er bewijs van lage kwaliteit dat er 5% minder lokale
recidieven voorkomen na neoadjuvante chemoradiatie in vergelijking met adjuvante chemoradiatie.
Niveau: laag

Samenvat t ing lit erat uur
Primair resectabel rectumcarcinoom
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Binnen het primair resectabel rectumcarcinoom kan afhankelijk van verschillende factoren een individuele ‘a priori
kans’ op lokaal recidief worden geschat op basis van preoperatieve MRI. Deze kans bepaalt de eventuele
bijdrage die neoadjuvante radiotherapie kan hebben bij de individuele patiënt. De afstand tot de MRF is hierin
mogelijk de belangrijkste. Lokalisatie distaal of ventraal in het rectum resulteert vanwege het relatief dunne of
afwezige mesorectum ter plaatse al snel in een bedreigde MRF (afstand ≤1 mm op MRI) en een hogere kans op
lokaal recidief. Daarnaast is het T-stadium relevant, waarbij vanaf het T2 stadium de mate van extramurale
invasie van het mesorectum bij een T3 stadium de kans op lokaal recidief bepaalt, op MRI is dat nauwkeurig vast
te stellen. Ook binnen het N-stadium is er een geleidelijke toename van de kans op lokaal recidief van niet
zichtbare klieren op MRI tot multipele zichtbare klieren met een hoge verdenking op metastasen. Tevens heeft
de MERCURY-groep het geassocieerde risico laten zien van extramurale vasculaire invasie (EMVI) op MRI.
Het vooraf ingeschatte risico op lokaal recidief bepaalt de eventuele toegevoegde waarde van neoadjuvante
radiotherapie. De winst (door reductie van de kans op lokaal recidief en kanker-specifieke overlevingswinst door
neoadjuvante radiotherapie) dient afgewogen te worden tegen de radiotherapie geassocieerde morbiditeit en
niet kanker gerelateerde mortaliteit. Radiotherapie verhoogde in de TME-trial de kans op fecale incontinentie
van 38% naar 62% (21). Voor seksuele problemen zijn deze getallen 56% versus 68% bij mannen en 15% versus
22% bij vrouwen. Naast de darmdysfunctie bij patiënten met een anastomose, geeft radiotherapie een stijging
in wondgenezingsstoornissen, zoals verdubbeling van wondcomplicaties na abdominoperineale resectie (6).
Hoewel de kans op een naadlekkage niet toeneemt door radiotherapie, lijken de gevolgen van een naadlekkage
na radiotherapie wel groter: kleinere kans dat een deviërend ileostoma wordt opgeheven bij een naadlekkage na
radiotherapie (8) en kans op persisterende pre-sacrale sinus met fisteling (31).
De afweging tussen de voor- en nadelen van neoadjuvante therapie bij een individuele patiënt met een
resectabel rectumcarcinoom kan lastig zijn, vooral bij een intermediair risico en als er geen goede uitspraak te
doen is over het N-stadium op basis van pre-operatieve MRI. De afweging dient te worden besproken in het
multidiscplinair overleg (MDO). Het betrekken van de patiënt zelf in de uiteindelijke besluitvorming is dan
belangrijk, nadat die volledig is geïnformeerd (15). In een aparte bijlage wordt verder ingegaan op volledige
informatieverstrekking aan de patiënt.
In de literatuur werd gezocht naar het effect van neoadjuvante (chemo)radiotherapie ten opzichte van alleen
TME chirurgie bij patiënten met een resectabel rectumcarcinoom op het gebied van morbiditeit, lokale controle,
overleving en kwaliteit van leven.

Kort schema neoadjuvante radiotherapie (5 fracties van 5 Gy)
Twee gerandomiseerde, gecontroleerde trials beschreven het effect van neoadjuvante radiotherapie met 5 x 5
Gy ten opzichte van alleen totale mesenteriale excisie (TME) chirurgie bij patiënten met een resectabel
rectumcarcinoom: de Nederlandse TME studie en de Medical Research Council (MRC) 07 trial. De Nederlandse
TME studie (n=1.805) werd beschreven in zeven relevante artikelen (14; 16; 17; 18; 21; 23; 34). De MRC07 trial
(n=1.350) werd beschreven in twee relevante artikelen (30; 35). In deze trial onderging 92% van de patiënten een
TME en kregen patiënten die geen tumorvrije resectiemarge hadden postoperatieve chemoradiotherapie indien
niet al eerder bestraald. In geen van beide trials vond stadiëring met behulp van MRI plaats.
Na vijf jaar kwamen er ongeveer 5% minder lokale recidieven voor in de neoadjuvante groepen van beide trials:
6 vs. 11% (HR 0,47; 95%BI: 0,33-0,68; p<0,01) (23); respectievelijk 5 vs. 12%; (HR 0,39; 95%BI: 0,27-0,58) (30).
Subgroep analyses in beide trials, waarbij het effect per pTNM-stadium werd geëvalueerd, lieten het kleinste
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absolute verschil zien voor patiënten met pathologisch stadium I en het grootste absolute verschil voor
patiënten met pathologisch stadium III. Deze verschillen waren niet altijd statisch significant.
Risico op lokaal recidief na 3 Risico op lokaal recidief na 5 Risico op lokaal recidief na
jaar (HR en 95%BI)
jaar (HR en 95%BI)
10 jaar (HR en 95%BI)
[Sebag-Montef iore 2009]
[Peeters 2007] (23)
[van Gijn 2011] (34)
(30)
pTNM I

1,9 vs. 2,8%
(0,68 (0,16–2,81))

0,4 vs. 1,7%
(p=0,09) (nb)

<1% vs. 3%
(p=0,03) (nb)

pTNM II

1,9 vs. 6,4%
(0,29 (0,12–0,67))

5,3 vs. 7,2%
(p=0,33) (nb)

5% vs. 8%
(p=0,21) (nb)

pTNM III

7,4 vs. 15,4%
(0,46 (0,28–0,76))

10,6 vs. 20,6%
(p<0,001) (nb)

9% vs. 19%
(p<0,0001) (nb)

Subgroep analyses uit de Nederlandse TME studie en de Medical Research Council 07 trial naar het verschil in
lokale recidieven per TNM stadium
Er was geen verschil in overleving tussen de behandelgroepen in beide trials. De hazard ratio´s (HR) voor
overleving waren 1,02 (95%BI: 0,83-1,25) na twee jaar (14) en 0,91 na vijf jaar (95%BI: 0,73-1,13) (30). De
ziektevrije overleving was 7% hoger in patiënten die neoadjuvante radiotherapie hadden gekregen (74% vs.
67%; HR: 0,76; 95%BI: 0,62-0,94) (30). In subgroep analyses werd geen significant verschil gezien in de 10-jaars
overleving voor patiënten met stadium I (65 vs. 72%, p=0,32), stadium II (50 vs. 55%, p=0,24) of stadium III (39
vs. 37%, p=0,53) (34). Wel hadden patiënten met een stadium III rectumcarcinoom en een negatieve
resectiemarge na neoadjuvante radiotherapie een betere 10-jaars overleving (HR: 0,76; 95%BI: 0,59-0,98). Bij
patiënten met een stadium I of II rectumcarcinoom en een negatieve resectiemarge werd geen significant
verschil in 10-jaars overleving gezien (HR: 1,17; 95%BI: 0,86-1,59 respectievelijk 1,19; 95%BI: 0,91-1,56).
In beide trials was er geen verschil in de algehele kwaliteit van leven of in de subschalen (activiteit, fysieke
symptomen, defecatie, psychisch leed, urine lozing) van de kwaliteit van leven vragenlijsten tot twee jaar na
randomisatie. Behalve op de activiteit-subschaal waar patiënten die neoadjuvante therapie kregen, drie
maanden na randomisatie slechter scoorden. Hoewel er dus geen verschil tussen behandelgroepen was op de
defecatie-subschaal, scoorden patiënten die neoadjuvante therapie kregen uit beide trials slechter op het item
´incontinent voor feces´, ook uit deze subschaal. In beide trials scoorden mannen uit de neoadjuvante groep
slechter op vragenlijsten voor seksueel functioneren (17; 35). Mannen uit de neoadjuvante groepen scoorden
slechter op zowel de vragen over ejaculatie als op de vragen over een erectie. In de TME-trial scoorden vrouwen
ook slechter op een vragenlijst voor seksueel functioneren. Omdat in de MRC07 trial slechts één vijfde van de
vrouwen de vragenlijsten voor seksueel functioneren invulde werd deze uitkomst niet gerapporteerd.

Neoadjuvante chemoradiotherapie
Drie gerandomiseerde, gecontroleerde studies evalueerden neoadjuvante chemoradiotherapie vs. adjuvante
chemoradiotherapie, bij patiënten met resectabel rectumcarcinoom. De eerste trial uit Duitsland includeerde 823
patiënten en randomiseerde hen tussen neoadjuvante behandeling (50,4 Gy, in fracties van 1,8 Gy/dag +
fluorouracil gedurende de 1ste en 5de week + vier vijfdaagse cycli fluorouracil postoperatief (TME)) of hetzelfde
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regime postoperatief, inclusief een 5,4 Gy boost (28; 29). De tweede trial, uit Korea, includeerde 220 patiënten
en randomiseerde tussen neoadjuvante of adjuvante chemoradiotherapie + TME, bestaande uit 50 Gy in 25
fracties + gelijktijdig capecitabine (20). De derde, Turkse trial, includeerde 51 patiënten en randomiseerde
tussen neoadjuvante chemoradiatie (4.500-5.040 cGy in 25-28 fracties + 5-fluorouracil + leucovorin) of
adjuvante chemoradiatie (5.040 cGy in 30 fracties + 540 cGy boost + 5-fluorouracil + leucovorin) + TME (13).
Geen van de trials stadieerde patiënten met behulp van MRI.
Er was geen verschil tussen behandelgroepen in overleving na vier tot vijf jaar (HR: 1,04; 95%BI: 0,76-1,43). Er
kwamen 5% minder lokale recidieven voor bij de patiënten die een neoadjuvante behandeling kregen (metaanalyse drie trials: -5% (95%BI: -8% tot -2%; I2 : 10,5)). Geen van de trials rapporteerde over kwaliteit van leven.
Er was geen verschil voor wat betreft de postoperatieve sterfte (0,7% vs. 1,3%, p=0,41) of het aantal
postoperatieve complicaties (36% vs. 34%) in de Duitse trial (28). In de Koreaanse trial werd geen
behandelingsgerelateerde sterfte gezien (20). In de Duitse trial werden er in de neoadjuvante behandelgroep
minder graad 3 en 4 acute toxische effecten gezien (27% vs. 40%; p=0,001) en minder toxische bijwerkingen op
de lange termijn (14% vs. 24%; p=0,01) (28).
In de Koreaanse trial was er geen verschil tussen behandelgroepen wat betreft de toxische bijwerkingen (20).
Het kwaliteit van bewijs voor overleving was matig. Er werd afgewaardeerd omdat patiënten in de neoadjuvante
groepen vaker de volledige radiotherapie (92% vs. 54%) en chemotherapie (89% vs. 50%) kregen, en daarnaast
minder vaak geen chemoradiatie kregen (<1% vs. 10%) (28) of hun chemoradiatie vaker afmaakten volgens
protocol (93% vs. 74%) (20). Voor lokaal recidief werd daarnaast nog afgewaardeerd omdat deze uitkomst niet
geblindeerd werd vastgesteld, waarmee de kwaliteit van bewijs op matig uitkwam.
Primair niet resectabel rectumcarcinoom
Bij een bedreigde MRF (≤1 mm op MRI) of T4 stadium, maar ook bij 4 of meer lymfklieren met verdenking op
lymfkliermetastase binnen het mesorectum of positieve lymfklieren buiten het mesorectum is er sprake van een
lokaal gevorderd rectumcarcinoom. Er is dan een indicatie voor neoadjuvante behandeling met als effect
verkleining en eventueel stadiumverlaging om een radicale resectie mogelijk te maken. Hoewel er nog geen
goede gerandomiseerde data zijn, lijkt een conventioneel radiotherapieschema (gecombineerd met
chemotherapie) waarbij downstaging optreedt, voor deze patiënten geïndiceerd. In die gevallen waarbij geen
conventioneel chemoradiatie schema gegeven kan worden kan een kort schema (5x5 Gy) met lang wachten
toegepast worden. Er zijn inmiddels aanwijzingen in de literatuur dat ook met dit schema downstaging
bewerkstelligd kan worden (12; 26; 27) [Pavalkis 2012].
Met betrekking tot het toevoegen van chemotherapie aan conventioneel gefractioneerde radiotherapie hebben
twee gerandomiseerde studies laten zien dat toevoeging van chemotherapie aan een conventioneel
radiotherapieschema tot een significante vermindering van de lokale recidiefkans leidt (8% vs. 16% en 9% vs.
17%) (4; 11). Er werd geen verbeterde overleving gezien. Chemoradiotherapie ging in deze trials wel gepaard
met significant meer bijwerkingen (graad 3 en 4 toxiciteit: 14% vs. 7% en 15% vs. 3%).
Voor een verhoging van de respons na chemoradiotherapie zijn twee gerandomiseerde studies gedaan naar het
intensiveren van de chemotherapie ten tijde van de bestraling. In de ACCORD trial werd 45 Gy met capecitabine
vergeleken met 50 Gy met capecitabine en oxaliplatin waarbij de pathologische respons in beide groepen
vergelijkbaar was met toegenomen toxiciteit voor de groep met oxaliplatin. Daarnaast werd er na een follow-up
van drie jaar geen verschil gezien in lokale controle, progressievrije overleving en algehele overleving (9; 10). In
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de STAR trial werd neoadjuvante chemoradiatie in een totale dosis van 50,4 Gy met 5-FU vergeleken met
dezelfde dosis (50,4 Gy), maar dan met de combinatie van 5-FU en oxaliplatin. Ook in deze RCT werd geen
verschil in respons gezien met een toename van de acute toxiciteit (2).

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.

Referent ies
Al-Sukhni E, Milot L, Fruitman M, et al. Diagnostic accuracy of MRI for assessment of T category, lymph node metastases,
and circumferential resection margin involvement in patients with rectal cancer: a systematic review and meta-analysis. Ann
Surg Oncol. 2012 Jul;19(7):2212-23. doi: 10.1245/s10434-011-2210-5.
Aschele C, Cionini L, Lonardi S, et al. Primary tumor response to preoperative chemoradiation with or without oxaliplatin in
locally advanced rectal cancer: pathologic results of the STAR-01 randomized phase III trial. J Clin Oncol. 2011 Jul
10;29(20):2773-80.
Beets-Tan RG, Beets GL. Local staging of rectal cancer: a review of imaging. J Magn Reson Imaging. 2011 May;33(5):10129. doi: 10.1002/jmri.22475. Review.
Bosset JF, Collette L, Calais G, et al; EORTC Radiotherapy Group Trial 22921. Chemotherapy with preoperative
radiotherapy in rectal cancer. N Engl J Med. 2006; 355:1114-23.
Bujko K, Glynne-Jones R, Bujko M. Does adjuvant fluoropyrimidine-based chemotherapy provide a benefit for patients with
resected rectal cancer who have already received neoadjuvant radiochemotherapy? A systematic review of randomised
trials. Ann Oncol 2010;21:1743-50.
Bullard KM, Trudel JL, Baxter NN, et al. Primary perineal wound closure after preoperative radiotherapy and
abdominoperineal resection has a high incidence of wound failure. Dis Colon Rectum. 2005 Mar;48(3):438-43.
Colorectal Cancer Collaborative Group. Adjuvant radiotherapy for rectal cancer: a systematic overview of 8,507 patients
from 22 randomised trials. Lancet. 2001 Oct 20;358(9290):1291-304.
den Dulk M, Smit M, Peeters KC, et al; Dutch Colorectal Cancer Group. A multivariate analysis of limiting factors for stoma
reversal in patients with rectal cancer entered into the total mesorectal excision (TME) trial: a retrospective study. Lancet
Oncol. 2007 Apr;8(4):297-303.
Gérard JP, Azria D, Gourgou-Bourgade S, et al. Clinical outcome of the ACCORD 12/0405 PRODIGE 2 randomized trial in
rectal cancer. Clin Oncol. 2012 Dec 20;30(36):4558-65. doi: 10.1200/JCO.2012.42.8771. Epub 2012 Oct 29.
Gérard JP, Azria D, Gourgou-Bourgade S, et al. Comparison of two neoadjuvant chemoradiotherapy regimens for locally
advanced rectal cancer: results of the phase III trial ACCORD 12/0405-Prodige 2. J Clin Oncol. 2010 Apr 1;28(10):163844. doi: 10.1200/JCO.2009.25.8376. Epub 2010 Mar 1.
Gérard JP, Conroy T, Bonnetain F, et al. Preoperative radiotherapy with or without concurrent fluorouracil and leucovorin in
T3-4 rectal cancers: results of FFCD 9203. J Clin Oncol 2006;24:4620-5.
Hatfield P, Hingorani M, Radhakrishna G, et al. Short-course radiotherapy, with elective delay prior to surgery, in patients
with unresectable rectal cancer who have poor performance status or significant co-morbidity. Radiother Oncol. 2009
Aug;92(2):210-4. doi: 10.1016/j.radonc.2009.04.007. Epub 2009 May 4..
Kaçar S, Varilsüha C, Gürkan A, et al. Pre-operative radiochemotherapy for rectal cancer. A prospective randomized trial
comparing pre-operative vs. postoperative radiochemotherapy in rectal cancer patients. Acta Chir Belg. 2008 SepOct;108(5):518-23.
Kapiteijn E, Marijnen CA, Nagtegaal ID, et al. Preoperative radiotherapy combined with total mesorectal excision for
resectable rectal cancer. N Engl J Med 2001;345:638-46.
Kennedy ED, Schmocker S, Victor C, et al. Do patients consider preoperative chemoradiation for primary rectal cancer
P DF aangemaakt op 09-10-2020

176/296

C olorectaal carcinoom (C RC )

worthwhile? Cancer. 2011 Jul 1;117(13):2853-62. doi: 10.1002/cncr.25842. Epub 2011 Jan 10.
Marijnen CA, Nagtegaal ID, Kapiteijn E, et al. Radiotherapy does not compensate for positive resection margins in rectal
cancer patients: report of a multicenter randomized trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2003 Apr 1;55(5):1311-20.
Marijnen CAM, Velde CJH, van de Putter H, et al. Impact of Short-Term Preoperative Radiotherapy on Health-Related
Quality of Life and Sexual Functioning in Primary Rectal Cancer: Report of a Mulitcenter Randomized Trial. J Clin Oncol.
2005 Mar 20;23(9):1847-58.
Lange MM, Maas GP, Marijnen CAM, et al. Urinary dysfunctioning after rectal cancer treatment is mainly cased by surgery.
Br J Surg. 2008 Aug;95(8):1020-8. doi: 10.1002/bjs.6126.
Ngan SY, Burmeister B, Fisher RJ, et al. Randomized trial of short-course radiotherapy versus long-course chemoradiation
comparing rates of local recurrence in patients with T3 rectal cancer: Trans-Tasman Radiation Oncology Group trial 01.04.
J Clin Oncol. 2012 Nov 1;30(31):3827-33. doi: 10.1200/JCO.2012.42.9597. Epub 2012 Sep 24
Park MJ, Kim SH, Lee SJ, et al. Locally advanced rectal cancer: added value of diffusion-weighted MR imaging for
predicting tumor clearance of the mesorectal fascia after neoadjuvant chemotherapy and radiation therapy. Radiology.
2011 Sep;260(3):771-80. doi: 10.1148/radiol.11102135
Peeters KC, van de Velde CJ, Leer JW, et al. Late side effects of short-course preoperative radiotherapy combined with
total mesorectal excision for rectal cancer: increased bowel dysfunction in irradiated patients--a Dutch colorectal cancer
group study. J Clin Oncol 2005 Sep 1;23(25):6199-206.
Peeters KC, van de Velde CJ, Leer JW, et al. Late side effects of short-course preoperative radiotherapy combined with
total mesorectal excision for rectal cancer: increased bowel dysfunction in irradiated patients--a Dutch colorectal cancer
group study. J Clin Oncol. 2005 Sep 1;23(25):6199-206.
Peeters KC, Marijnen CA, Nagtegaal ID, et al; Dutch Colorectal Cancer Group.The TME trial after a median follow-up of 6
years: increased local control but no survival benefit in irradiated patients with resectable rectal carcinoma. Ann Surg. 2007
Nov;246(5):693-701.
Peterson MS, Baron RL, Murakami T. Hepatic malignancies: usefulness of acquisition of multiple arterial and portal venous
phase images at dynamic gadolinium-enhanced MR imaging. Radiology. 1996 Nov;201(2):337-45.
Pettersson D, Cedermark B, Holm T, et al. Interim analysis of the Stockholm III trial of preoperative radiotherapy regimens
for rectal cancer. Br J Surg. 2010 Apr;97(4):580-7. doi: 10.1002/bjs.6914.
Pettersson D, Holm T, Iversen H, et al. Preoperative short-course radiotherapy with delayed surgery in primary rectal
cancer. Br J Surg. 2012 Apr;99(4):577-83. doi: 10.1002/bjs.7796. Epub 2012 Jan 12.
Radu C, Berglund A, Påhlman L, et al . Short-course preoperative radiotherapy with delayed surgery in rectal cancer - a
retrospective study. Radiother Oncol. 2008 Jun;87(3):343-9. Epub 2008 Feb 21.
Sauer R, Becker H, Hohenberger W, et al. Preoperative versus postoperative chemoradiotherapy for rectal cancer. N Engl
J Med 2004;351:1731-40.
Sauer R, Liersch T, Merkel S, et al. Preoperative versus postoperative chemoradiotherapy for locally advanced rectal
cancer: results of the German CAO/ARO/AIO-94 randomized phase III trial after a median follow-up of 11 years. J Clin
Oncol. 2012 Jun 1;30(16):1926-33. doi: 10.1200/JCO.2011.40.1836. Epub 2012 Apr 23.
Sebag-Montefiore D, Stephens RJ, Steele R, et al. Preoperative radiotherapy versus selective postoperative
chemoradiotherapy in patients with rectal cancer (MRC CR07 and NCIC-CTG C016): a multicentre, randomised trial. Lancet.
2009 Mar 7;373(9666):811-20. doi: 10.1016/S0140-6736(09)60484-0.
Sloothaak DA, Buskens CJ, Bemelman WA, et al. Treatment of chronic presacral sinus after low anterior resection.
Colorectal Dis. 2013 Jun;15(6):727-32. doi:10.1111/codi.12094.
Sloothaak DA, Geijsen DE, van Leersum NJ, et al; Dutch Surgical Colorectal Audit. Optimal time interval between
neoadjuvant chemoradiotherapy and surgery for rectal cancer. Br J Surg. 2013 Jun;100(7):933-9. doi: 10.1002/bjs.9112.
Epub 2013 Mar 27.
Taylor FG, Quirke P, Heald RJ, et al. MERCURY study group. Preoperative high-resolution magnetic resonance imaging can
identify good prognosis stage I, II, and III rectal cancer best managed by surgery alone: a prospective, multicenter,
European study. Ann Surg. 2011 Apr;253(4):711-9. doi: 10.1097/SLA.0b013e31820b8d52.
van Gijn W, Marijnen CA, Nagtegaal ID, et al; Dutch Colorectal Cancer Group. Preoperative radiotherapy combined with
total mesorectal excision for resectable rectal cancer: 12-year follow-up of the multicentre, randomised controlled TME
trial. Lancet Oncol. 2011 Jun;12(6):575-82. doi: 10.1016/S1470-2045(11)70097-3. Epub 2011 May 17.

P DF aangemaakt op 09-10-2020

177/296

C olorectaal carcinoom (C RC )

Stephens RJ, Thompson LC, Quirke P, et al. Impact of short-course preoperative radiotherapy for rectal cancer on patients'
quality of life: data from the Medical Research Council CR07/National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group C016
randomized clinical trial. J Clin Oncol. 2010 Sep 20;28(27):4233-9. doi: 10.1200/JCO.2009.26.5264. Epub 2010 Jun 28.

P DF aangemaakt op 09-10-2020

178/296

C olorectaal carcinoom (C RC )

Re-stadiëring na (chemo)radiotherapie voor rectumcarcinoom
Deze module is in ontwikkeling.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
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Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Uitgebreidheid van de resectie rectumcarcinoom
Uit gangsvraag
Wat is de waarde van TME bij het resectabel rectumcarcinoom?

Aanbeveling
De aanbevelingen in deze module zijn overgenomen uit de 2014 richtlijn en in 2019 door de werkgroep
beoordeeld als actueel. De aanbevelingen zijn eventueel tekstueel aangepast, maar inhoudelijk niet veranderd.
Overweeg bij distaal gelegen tumoren een laag anterieure resectie, eventueel zelfs intersfincterisch resectie, als
een tumorvrije distale marge met een CRM van meer dan 1 mm verkregen kan worden.
Laat resectie van het distale mesorectum achterwege bij proximaal gelegen rectumcarcinomen als een distale
marge van 5 cm aangehouden wordt (partiële mesorectale excisie of PME).
Baseer de keuze voor een Abdomino Perineale Resectie (APR), Laag Anterieure Resectie (LAR) of
intersfincterische resectie bij behandeling van het rectumcarcinoom op:
een preoperatieve analyse van de tumorhoogte;
het T-stadium (bij distale tumoren);
de relatie met de omliggende structuren zoals het sfinctercomplex en de m. levator ani;
de co-morbiditeit;
de leeftijd van de patiënt;
de preoperatieve sfincterfunctie;
de distale begrenzing van het bestralingsveld (sfincter al dan niet gespaard);
de voorkeur van de patiënt.

Zet de TME dissectie niet tot op de bekkenbodem voort bij een APR voor een distaal rectumcarcinoom, maar
pas een extralevatoire techniek toe.

Overwegingen
De betekenis van de distale marge met betrekking tot het lokaal recidief percentage en de
overleving
Het genoegen nemen met een distale marge van 1 cm geldt voor een totale mesorectale excisie, waarbij het
gehele mesorectum tot vlak boven de sfincter wordt gereseceerd. In het geval van een rectumcarcinoom
gelegen in het proximale rectum, dus boven de omslagplooi, is het niet nodig het mesorectum geheel te
reseceren. Er kan in een dergelijk geval genoegen genomen worden met een distale marge van 5 cm.
Dit neemt niet weg dat resectie volgens de principes van TME uitgevoerd dient te worden zoals beschreven in
de literatuurbespreking. Een radicale resectie, met een circumferentiële marge van >1 mm blijft de essentie van
chirurgie voor het rectumcarcinoom.
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Techniek van APR bij patiënten met een rectumcarcinoom
De perineale fase van de APR kan in rugligging (supine) of in knie elleboog ligging (prone) uitgevoerd worden.
Het voordeel van de laatste positie is, dat de chirurg en assistent beter zicht hebben gedurende de perineale
fase. Nadeel van de prone positie is dat er geen simultane toegang tot buik en perineum mogelijk is. De
oncologische resultaten zijn voor beide benaderingen vergelijkbaar.

Inleiding
Radicale chirurgische resectie is de basis van de curatieve behandeling van het rectumcarcinoom. Er bestaan in
principe twee radicale chirurgische strategieën: de abdominoperineale resectie (APR) en de (lage) anterior
resectie (LAR).
Varianten op de LAR zijn:
de Hartmann procedure; de resectie volgt anatomisch de grenzen van een LAR, maar er wordt geen naad
gemaakt.
de intersfincterische resectie; de dissectie wordt voortgezet in het intersfincterische vlak, waarna een
handgelegde anastomose op de interne kringspier wordt gemaakt.
Buiten bestek van dit hoofdstuk blijft de transanale excisie en de meer uitgebreide resecties die geïndiceerd
kunnen zijn bij locally advanced of recidief rectumcarcinomen zoals de totaal exenteratie, de achterste
exenteratie of de partiële sacrumresectie.

Conclusies
Er zijn aanwijzingen dat voor carcinomen in het onderste twee derde deel van het rectum TME geassocieerd is
met vermindering van lokale recidieven en verbetering van de overleving, wanneer vergeleken met conventionele
resectie
Niveau 3: C NICE richtlijn 2004
Er zijn aanwijzingen dat de distale resectiemarge niet significant van invloed is op het lokaal recidiefpercentage
en/of de overleving.
Niveau 3: C Pahlman 2013 (11)
Er zijn aanwijzingen dat een distale resectiemarge van 1 cm in het algemeen als adequaat wordt beschouwd,
maar bij perioperatieve radiotherapie lijkt ook een kleinere marge acceptabel zolang een R0 resectie is
verkregen.
Niveau 3: C Bujko 2012 (2); Pahlman 2013 (11)
Er zijn aanwijzingen dat ten opzichte van conventionele APR techniek een extralevatoire techniek voor de APR
geassocieerd lijkt met minder kans op iatrogene perforatie, positieve circumferentiële marge en lokaal recidief.
Niveau 3: B Han 2012 (6), C Stelzner 2011 (12)
Er zijn aanwijzingen dat er geen verschil is tussen LAR en APR met betrekking tot kwaliteit van leven bij patiënten
met een rectumcarcinoom.
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Niveau 3: C Pachler 2005 (10); Guren 2005 (5); Frigell 1990 (4)

Samenvat t ing lit erat uur
De ef f ectiviteit van TME in vergelijking met conventionele excisie
Een belangrijke vooruitgang in de chirurgie voor het rectumcarcinoom is de totale mesorectale excisie (TME).
TME is een chirurgisch concept, waarbij een radicale rectumresectie wordt verricht door het volgen van
anatomische vlakken langs de bekkenwand en langs de organen in het bekken. Door deze anatomische vlakken
nauwgezet, door middel van scherpe dissectietechnieken en onder direct zicht te volgen kan een
resectiepreparaat verkregen worden met een glad oppervlak, zonder letsels tot de darmwand of tot in het
rectumcarcinoom. Het oppervlak van dit resectiepreparaat bestaat uit een intacte mesorectale vetlaag. Omdat
in het merendeel van de gevallen het rectumcarcinoom met zijn eventuele lymfkliermetastasen beperkt zijn tot
dit mesorectum kan zo een radicale operatie gedaan worden. Voor een uitvoerigere bespreking van de literatuur
wordt verwezen naar de evidence review in de richtlijn van NICE (2004).
De betekenis van de distale marge met betrekking tot het lokaal recidief percentage en de
overleving
In 4 van de 11 artikelen werd de prevalentie van distale intramurale tumorinvasie onderzocht; deze werd
aangetoond bij 4-15% van de patiënten, met maxima uiteenlopend van <1 cm tot 2,4 cm (bij de studie met het
hoogste maximum had 0,5% van de patiënten meer dan 1 cm distale intramurale tumorinvasie). De klinische
relevantie van de 1 cm regel die op basis van deze bevindingen is vastgesteld lijkt echter beperkt (2). In de
studies van Kwok, Moore, Stocchi en Bozetti werd geen verband gevonden tussen de distale resectiemarge en
het lokaal recidief en/of overleving (1; 7; 8; 13). In een systematische review uit 2013 toonde een gepoolde
analyse van 6 studies een verschil van 1,2% lokaal recidief tussen een marge van >1 cm en ≤1 cm na
perioperatieve radiotherapie (95%BI: -4,5% tot +7,0%, p=ns). Het verschil bij een afkapwaarde van 5 mm was
0,5% (95%BI: -7,6% tot +8,7%, p=ns) (11).
Techniek van abdominoperineale resectie in relatie tot oncologische uitkomst
Een gepoolde analyse van 5 RCT’s liet zien dat conventionele abdominoperineale
resectie (APR) onafhankelijke geassocieerd was met positieve CRM (OR 2,52), lokaal recidief (HR 1,53) en
slechtere overleving (HR 1,31) (3). Het is waarschijnlijk dat de slechtere resultaten van conventionele APR bepaald
werden door het feit dat onvoldoende rekening gehouden is met de juiste anatomische verhoudingen.
Het omgevende mesorectale vet wordt naar distaal dunner. Ter hoogte van de anorectale overgang benadert
de muscularis propria de bekkenbodemspieren. In dit gebied zal een T3 rectumcarcinoom, en waarschijnlijk zelfs
sommige T2 rectumcarcinomen, alleen radicaal met een adequate marge verwijderd kunnen worden door de
operatietechniek aan te passen. Bij de zogenaamde extralevatoire APR worden de levatoren en bloc met het
preparaat uitgenomen. De perineale resectie wordt dan ruimer uitgevoerd waarbij de musculus levator ani vlak
bij zijn insertie aan de musculus obturatorius wordt doorgenomen. Zo ontstaat een preparaat met ruimere
marges rond de tumor. Op deze manier wordt taillering van het preparaat voorkomen en ontstaat een
cylindrisch preparaat met adequate marge op de plaats waar het mesorectum distaal verdwijnt (12).
Een systematische review van niet gerandomiseerde studies laat significant betere resultaten van deze
zogenaamde extralevatoire techniek of cylindrische resectie (n=1.097) zien ten opzichte van de conventionele
APR techniek (n=4.147) (12). De kans op perforatie was 4,1% vs. 10,4%, de kans op positieve CRM 9,6% vs.
15,4%, en de kans op lokaal recidief 6,6% vs. 11,9%. De eerste kleine RCT uit 2012 die de conventionele
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techniek met de extralevatoire techniek vergelijkt (n=35 vs. n=32) bevestigt deze resultaten (6).
Het verschil tussen LAR en APR in kwaliteit van leven
Er is een aantal overwegingen dat meespeelt in de keus om een APR of LAR uit te voeren. Indien het technisch
mogelijk is een lage anastomose te maken zal dat vaak de voorkeur verdienen om zo een permanent colostoma
te vermijden. Indien echter het rectumcarcinoom tot vlak bij of in de anale sfincter groeit, zal het niet mogelijk zijn
een radicale resectie te doen met behoud van de anus. In een dergelijk geval is het onmogelijk een (lage) anterior
resectie (LAR) uit te voeren.
Een LAR kent helaas ook problemen. De incidentie van naadlekkage ligt rond de 10 procent, en gaat gepaard
met een aanzienlijke morbiditeit en zelfs mortaliteit. De kans op naadlekkage wordt groter indien de patiënt oud
is of ernstige comorbiditeit heeft. In een dergelijk geval kan het daarom verstandig zijn geen anastomose aan te
leggen.
Op langere termijn spelen functionele problemen een rol: patiënten klagen regelmatig over frequente ontlasting
en over problemen met de continentie. Zeker in de situatie dat de patiënt voor de operatie geen optimale
sfincterfunctie heeft kan het ook om deze reden verstandig zijn geen anastomose aan te leggen. Hierbij spelen
culturele en persoonlijke gedachten over het hebben of krijgen van een colostoma een belangrijke rol. Omdat de
keus voor een APR of LAR een resultaat is van de hierboven geschetste afwegingen is er nooit een
gerandomiseerde trial uitgevoerd waarin de beide technieken zijn vergeleken.
Er zijn geen gerandomiseerde studies gedaan naar deze interventies. Er zijn retrospectieve studies, waarin een
vergelijking achteraf wordt gemaakt tussen APR en LAR. De studies laten geen klinisch relevant of significant
verschil zien tussen beide interventies met betrekking tot kwaliteit van leven.

Zoeken en select eren
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patiënten met een resectabel cT1-3N0-1 rectumcarcinoom

P patiënten die een TME voor cT1-3N0-1 rectumcarcinoom hebben ondergaan en die in aanmerking ko
voor radiotherapie
I

neoadjuvante radiotherapie (5 x 5 Gy)
neoadjuvante chemoradiotherapie (RT: 50Gy, CT: onafhankelijk van type, dosis of duur)

C alleen TME chirurgie zonder neoadjuvante therapie
O

morbiditeit, lokale controle (primair)
OS, QoL, kosten-effectiviteit (secundair)
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Reconstructieve procedures na resectie rectumcarcinoom
Uit gangsvraag
Wat is de waarde van TME bij het resectabel rectumcarcinoom?

Aanbeveling
De aanbevelingen in deze module zijn overgenomen uit de 2014 richtlijn en in 2019 door de werkgroep
beoordeeld als actueel. De aanbevelingen zijn eventueel tekstueel aangepast, maar inhoudelijk niet veranderd.
Overweeg bij distaal gelegen tumoren een laag anterieure resectie, eventueel zelfs intersfincterisch resectie, als
een tumorvrije distale marge met een CRM van meer dan 1 mm verkregen kan worden.
Laat resectie van het distale mesorectum achterwege bij proximaal gelegen rectumcarcinomen als een distale
marge van 5 cm aangehouden wordt (partiële mesorectale excisie of PME).
Baseer de keuze voor een Abdomino Perineale Resectie (APR), Laag Anterieure Resectie (LAR) of
intersfincterische resectie bij behandeling van het rectumcarcinoom op:
een preoperatieve analyse van de tumorhoogte;
het T-stadium (bij distale tumoren);
de relatie met de omliggende structuren zoals het sfinctercomplex en de m. levator ani.

Zet de TME dissectie niet tot op de bekkenbodem voort bij een APR voor een distaal rectumcarcinoom, maar
pas een extralevatoire techniek toe.

Overwegingen
De betekenis van de distale marge met betrekking tot het lokaal recidief percentage en de
overleving
Het genoegen nemen met een distale marge van 1 cm geldt voor een totale mesorectale excisie, waarbij het
gehele mesorectum tot vlak boven de sfincter wordt gereseceerd. In het geval van een rectumcarcinoom
gelegen in het proximale rectum, dus boven de omslagplooi, is het niet nodig het mesorectum geheel te
reseceren. Er kan in een dergelijk geval genoegen genomen worden met een distale marge van 5 cm.
Dit neemt niet weg dat resectie volgens de principes van TME uitgevoerd dient te worden zoals beschreven in
de literatuurbespreking. Een radicale resectie, met een circumferentiële marge van >1 mm blijft de essentie van
chirurgie voor het rectumcarcinoom.
Techniek van APR bij patiënten met een rectumcarcinoom
De perineale fase van de APR kan in rugligging (supine) of in knie elleboog ligging (prone) uitgevoerd worden.
Het voordeel van de laatste positie is, dat de chirurg en assistent beter zicht hebben gedurende de perineale
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fase. Nadeel van de prone positie is dat er geen simultane toegang tot buik en perineum mogelijk is. De
oncologische resultaten zijn voor beide benaderingen vergelijkbaar.

Inleiding
Radicale chirurgische resectie is de basis van de curatieve behandeling van het rectumcarcinoom. Er bestaan in
principe twee radicale chirurgische strategieën: de abdominoperineale resectie (APR) en de (lage) anterior
resectie (LAR).
Varianten op de LAR zijn:
de Hartmann procedure; de resectie volgt anatomisch de grenzen van een LAR, maar er wordt geen naad
gemaakt.
de intersfincterische resectie; de dissectie wordt voortgezet in het intersfincterische vlak, waarna een
handgelegde anastomose op de interne kringspier wordt gemaakt.
Buiten bestek van dit hoofdstuk blijft de transanale excisie en de meer uitgebreide resecties die geïndiceerd
kunnen zijn bij locally advanced of recidief rectumcarcinomen zoals de totaal exenteratie, de achterste
exenteratie of de partiële sacrumresectie.

Conclusies
Er zijn aanwijzingen dat voor carcinomen in het onderste twee derde deel van het rectum TME geassocieerd is
met vermindering van lokale recidieven en verbetering van de overleving, wanneer vergeleken met conventionele
resectie
Niveau 3: C NICE richtlijn 2004
Er zijn aanwijzingen dat de distale resectiemarge niet significant van invloed is op het lokaal recidiefpercentage
en/of de overleving.
Niveau 3: C Pahlman 2013 (11)
Er zijn aanwijzingen dat een distale resectiemarge van 1 cm in het algemeen als adequaat wordt beschouwd,
maar bij perioperatieve radiotherapie lijkt ook een kleinere marge acceptabel zolang een R0 resectie is
verkregen.
Niveau 3: C Bujko 2012 (2); Pahlman 2013 (11)
Er zijn aanwijzingen dat ten opzichte van conventionele APR techniek een extralevatoire techniek voor de APR
geassocieerd lijkt met minder kans op iatrogene perforatie, positieve circumferentiële marge en lokaal recidief.
Niveau 3: B Han 2012 (6), C Stelzner 2011 (12)
Er zijn aanwijzingen dat er geen verschil is tussen LAR en APR met betrekking tot kwaliteit van leven bij patiënten
met een rectumcarcinoom.
Niveau 3: C Pachler 2005 (10); Guren 2005 (5); Frigell 1990 (4)

Samenvat t ing lit erat uur
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De ef f ectiviteit van TME in vergelijking met conventionele excisie
Een belangrijke vooruitgang in de chirurgie voor het rectumcarcinoom is de totale mesorectale excisie (TME).
TME is een chirurgisch concept, waarbij een radicale rectumresectie wordt verricht door het volgen van
anatomische vlakken langs de bekkenwand en langs de organen in het bekken. Door deze anatomische vlakken
nauwgezet, door middel van scherpe dissectietechnieken en onder direct zicht te volgen kan een
resectiepreparaat verkregen worden met een glad oppervlak, zonder letsels tot de darmwand of tot in het
rectumcarcinoom. Het oppervlak van dit resectiepreparaat bestaat uit een intacte mesorectale vetlaag. Omdat
in het merendeel van de gevallen het rectumcarcinoom met zijn eventuele lymfkliermetastasen beperkt zijn tot
dit mesorectum kan zo een radicale operatie gedaan worden. Voor een uitvoerigere bespreking van de literatuur
wordt verwezen naar de evidence review in de richtlijn van NICE (2004).
De betekenis van de distale marge met betrekking tot het lokaal recidief percentage en de
overleving
In 4 van de 11 artikelen werd de prevalentie van distale intramurale tumorinvasie onderzocht; deze werd
aangetoond bij 4-15% van de patiënten, met maxima uiteenlopend van <1 cm tot 2,4 cm (bij de studie met het
hoogste maximum had 0,5% van de patiënten meer dan 1 cm distale intramurale tumorinvasie). De klinische
relevantie van de 1 cm regel die op basis van deze bevindingen is vastgesteld lijkt echter beperkt (2). In de
studies van Kwok, Moore, Stocchi en Bozetti werd geen verband gevonden tussen de distale resectiemarge en
het lokaal recidief en/of overleving (1; 7; 8; 13). In een systematische review uit 2013 toonde een gepoolde
analyse van 6 studies een verschil van 1,2% lokaal recidief tussen een marge van >1 cm en ≤1 cm na
perioperatieve radiotherapie (95%BI: -4,5% tot +7,0%, p=ns). Het verschil bij een afkapwaarde van 5 mm was
0,5% (95%BI: -7,6% tot +8,7%, p=ns) (11).
Techniek van abdominoperineale resectie in relatie tot oncologische uitkomst
Een gepoolde analyse van 5 RCT’s liet zien dat conventionele abdominoperineale
resectie (APR) onafhankelijke geassocieerd was met positieve CRM (OR 2,52), lokaal recidief (HR 1,53) en
slechtere overleving (HR 1,31) (3). Het is waarschijnlijk dat de slechtere resultaten van conventionele APR bepaald
werden door het feit dat onvoldoende rekening gehouden is met de juiste anatomische verhoudingen.
Het omgevende mesorectale vet wordt naar distaal dunner. Ter hoogte van de anorectale overgang benadert
de muscularis propria de bekkenbodemspieren. In dit gebied zal een T3 rectumcarcinoom, en waarschijnlijk zelfs
sommige T2 rectumcarcinomen, alleen radicaal met een adequate marge verwijderd kunnen worden door de
operatietechniek aan te passen. Bij de zogenaamde extralevatoire APR worden de levatoren en bloc met het
preparaat uitgenomen. De perineale resectie wordt dan ruimer uitgevoerd waarbij de musculus levator ani vlak
bij zijn insertie aan de musculus obturatorius wordt doorgenomen. Zo ontstaat een preparaat met ruimere
marges rond de tumor. Op deze manier wordt taillering van het preparaat voorkomen en ontstaat een
cylindrisch preparaat met adequate marge op de plaats waar het mesorectum distaal verdwijnt (12).
Een systematische review van niet gerandomiseerde studies laat significant betere resultaten van deze
zogenaamde extralevatoire techniek of cylindrische resectie (n=1.097) zien ten opzichte van de conventionele
APR techniek (n=4.147) (12). De kans op perforatie was 4,1% vs. 10,4%, de kans op positieve CRM 9,6% vs.
15,4%, en de kans op lokaal recidief 6,6% vs. 11,9%. De eerste kleine RCT uit 2012 die de conventionele
techniek met de extralevatoire techniek vergelijkt (n=35 vs. n=32) bevestigt deze resultaten (6).
Het verschil tussen LAR en APR in kwaliteit van leven
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Er is een aantal overwegingen dat meespeelt in de keus om een APR of LAR uit te voeren. Indien het technisch
mogelijk is een lage anastomose te maken zal dat vaak de voorkeur verdienen om zo een permanent colostoma
te vermijden. Indien echter het rectumcarcinoom tot vlak bij of in de anale sfincter groeit, zal het niet mogelijk zijn
een radicale resectie te doen met behoud van de anus. In een dergelijk geval is het onmogelijk een (lage) anterior
resectie (LAR) uit te voeren.
Een LAR kent helaas ook problemen. De incidentie van naadlekkage ligt rond de 10 procent, en gaat gepaard
met een aanzienlijke morbiditeit en zelfs mortaliteit. De kans op naadlekkage wordt groter indien de patiënt oud
is of ernstige comorbiditeit heeft. In een dergelijk geval kan het daarom verstandig zijn geen anastomose aan te
leggen.
Op langere termijn spelen functionele problemen een rol: patiënten klagen regelmatig over frequente ontlasting
en over problemen met de continentie. Zeker in de situatie dat de patiënt voor de operatie geen optimale
sfincterfunctie heeft kan het ook om deze reden verstandig zijn geen anastomose aan te leggen. Hierbij spelen
culturele en persoonlijke gedachten over het hebben of krijgen van een colostoma een belangrijke rol. Omdat de
keus voor een APR of LAR een resultaat is van de hierboven geschetste afwegingen is er nooit een
gerandomiseerde trial uitgevoerd waarin de beide technieken zijn vergeleken.
Er zijn geen gerandomiseerde studies gedaan naar deze interventies. Er zijn retrospectieve studies, waarin een
vergelijking achteraf wordt gemaakt tussen APR en LAR. De studies laten geen klinisch relevant of significant
verschil zien tussen beide interventies met betrekking tot kwaliteit van leven.

Zoeken en select eren
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patiënten met een resectabel cT1-3N0-1 rectumcarcinoom

P patiënten die een TME voor cT1-3N0-1 rectumcarcinoom hebben ondergaan en die in aanmerking ko
voor radiotherapie
I

neoadjuvante radiotherapie (5 x 5 Gy)
neoadjuvante chemoradiotherapie (RT: 50Gy, CT: onafhankelijk van type, dosis of duur)

C alleen TME chirurgie zonder neoadjuvante therapie
O

morbiditeit, lokale controle (primair)
OS, QoL, kosten-effectiviteit (secundair)
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Laparoscopische chirurgie rectum bij colorectaal carcinoom (CRC)
Uit gangsvraag
Bij welke patiënten wordt laparoscopische chirurgie geadviseerd?

Aanbeveling
De aanbevelingen in deze module zijn overgenomen uit de 2014 richtlijn en in 2019 door de werkgroep
beoordeeld als actueel. De aanbevelingen zijn eventueel tekstueel aangepast, maar inhoudelijk niet veranderd.
Neem het besluit tot eventuele conversie bij voorkeur vroeg in de procedure, aangezien reactieve conversie
geassocieerd lijkt met een slechtere uitkomst.

Overwegingen
Kortere opnameduur
Ten aanzien van de kortere opnameduur bij laparoscopische colorectale chirurgie dient te worden opgemerkt
dat in de bovenvermelde RCT’s in alle gevallen sprake was van standaard perioperatieve zorg. De eveneens
kortere opnameduur bij enhanced recovery programma’s en het additionele effect van minimaal invasieve
chirurgie wordt elders in deze richtlijn besproken (zie module peri-operatieve zorg). De LAFA studie heeft
evenwel aangetoond dat toepassing van de laparoscopische techniek een belangrijker aandeel in een kortere
totale hospitalisatie heeft dan Enhanced Recovery programma’s (23).
Leercurve en implementatie
De laparoscopische techniek voor colorectale resecties is een moeilijke techniek. Chirurgen die deze techniek
willen toepassen hebben een duidelijke leercurve die in de literatuur tussen de 30 tot 100 ingrepen beschreven
wordt. Tekkis berekende voor het doorlopen van de leercurve van de individuele chirurg tenminste 50
procedures voor de laparoscopische behandeling van het coloncarcinoom (19). Dit getal zal waarschijnlijk hoger
liggen voor de laparoscopische behandeling van het rectumcarcinoom. De resultaten van de DSCA hebben
laten zien dat de introductie van de laparoscopische techniek voor het colorectaal carcinoom in Nederland veilig
is verlopen. Continue evaluatie van de resultaten met terugkoppelingsinformatie in een landelijke audit lijkt
essentieel voor kwaliteitsborging.
De oudere patiënt met comorbiditeit
In de RCT’s is in het algemeen een selectie opgetreden van relatief laag risico-patiënten. Op basis van casematched vergelijkende studies lijkt juist laparoscopische resectie van voordeel voor hoog risico patiënten (15; 5).
Dit zou kunnen verklaren dat er op populatieniveau wel een postoperatieve mortaliteitsreductie wordt gevonden
na case-mix correctie, in tegenstelling tot de RCT’s (10).

Inleiding
Sinds de eerste beschrijving van de laparoscopische colonresectie (7), heeft de minimaal invasieve benadering
een hoge vlucht genomen in de colorectale chirurgie. In 2011 werd in Nederland 42% van de patiënten met een
coloncarcinoom laparoscopisch geopereerd en 45% van de patiënten met een rectumcarcinoom
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(www.clinicalaudit.nl). Laparoscopie is onderdeel geworden van de dagelijkse klinische praktijk, hoewel de mate
van toepassing nog sterk verschilt tussen de Nederlandse ziekenhuizen. Ondanks toenemende expertise is niet
elke patiënt geschikt voor minimaal invasieve chirurgie waarbij voorafgaande abdominale chirurgie en lokaal
vergevorderde tumoren (relatieve) contra-indicaties vormen.
Vele individuele studies lieten de klassieke voordelen van de laparoscopische techniek zien (12; 17; 18), zoals
minder postoperatieve pijn, minder peroperatief bloedverlies, een sneller herstel van darmfunctie en een kortere
ziekenhuisopname. Gegevens uit de Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) bevestigen het snellere
postoperatieve herstel zoals in gerandomiseerde studies aangetoond, en suggereren daarnaast een lagere
postoperatieve morbiditeit en mortaliteit in het voordeel van de laparoscopische techniek voor zowel het colon
als het rectumcarcinoom, ook na case mix correctie (10). De klassieke nadelen van de laparoscopische techniek
zoals langere operatieduur en hogere kosten moeten in het perspectief van korte- en lange termijns voordelen
worden bezien. Recente vergelijkende cohort series rapporteren zelfs minder kosten voor laparoscopie in
vergelijking met open resectie door reductie in opnameduur (20; 5).
Lange tijd werd de laparoscopische techniek voor de behandeling van het colorectaal carcinoom voornamelijk in
trialverband toegepast (5; 3; 22). De oncologische veiligheid van laparoscopische resectie voor het
coloncarcinoom is inmiddels algemeen aanvaard, en wordt verder onderbouwd voor het rectumcarcinoom (13).

Conclusies
Laparoscopische colorectale chirurgie is in vergelijking met open chirurgie significant geassocieerd met een:
• langere operatietijd (30 tot 60 min)
• sneller herstel van de darmfunctie
• snellere terugkeer naar normaal dieet
• kortere opnameduur (>2 dagen).
Niveau 1: A1 Vardaluki 2005 (21); Reza 2006 (15); A2 Breukink 2006 (2)
Er lijkt minder postoperatieve pijn (5 vs. 6%, p<0,05) te zijn na laparoscopische chirurgie in vergelijking met open
chirurgie.
Niveau 3: A2 Leung 2004 (14)
Er is geen significant verschil in overleving en ziektevrije overleving tussen laparoscopische chirurgie en open
chirurgie voor zowel het coloncarcinoom als het rectumcarcinoom.
Niveau 1: A1 Vardaluki 2005 (21); Reza 2006 (16); Kuhry 2008 (11)
De uitkomst van geconverteerde patiënten lijkt vergelijkbaar met die van primair open geopereerde patiënten
op populatieniveau.
Niveau 3: C Kolfschoten 2012 (10)
Reactieve (late) conversie is, in tegenstelling tot preventieve (vroege) conversie, geassocieerd met een slechtere
uitkomst
Niveau 3: C Yang 2010

Samenvat t ing lit erat uur
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Korte termijn resultaten
In een systematische review van Reza werd een review van goede kwaliteit uit 2000 van Vardaluki geüpdatet
met 12 RCT's (16; 21). Laparoscopische chirurgie resulteerde in vergelijking met open chirurgie in verminderd
bloedverlies (+/- 70 ml, significant verschil in 5 van de 6 studies), vermindering van de pijn (5% vs. 6%, p<0,05
gebaseerd op 1 studie), eerder herstel van de darmfunctie en vroegere terugkeer naar een normaal dieet.
Ziekenhuisverblijf was meer dan twee dagen korter na laparoscopische chirurgie. Er werd geen verschil in
incidentie gevonden voor het optreden van complicaties of postoperatieve mortaliteit. De operatieduur was
significant langer bij laparoscopische chirurgie (>30-60 min, in alle 7 studies die hier resultaten voor
presenteerden).
In een Cochrane review uit 2006 werden 80 studies geïdentificeerd met betrekking tot het rectumcarcinoom,
waarvan 48 studies (samen 4.224 patiënten) voldeden aan de inclusiecriteria (2). Drie RCT's werden gevonden,
12 cohort studies, 5 patiënt-controle onderzoeken, en 28 klinische series. Laparoscopische totale mesorectale
excisie (LTME) resulteert in minder bloedverlies (80 ml, p<0,05; 2 studies), snellere terugkeer naar een normaal
dieet, minder pijn, minder gebruik van narcotische middelen en minder immunologische reacties. Het lijkt
waarschijnlijk dat LTME is geassocieerd met een langere operatietijd en hogere kosten. Er werden geen
significante verschillen gevonden wat betreft mortaliteit, morbiditeit, en naadlekkage. Resultaten voor kwaliteit
van leven werden niet gerapporteerd.
Twee recente RCT’s, de LAFA studie (coloncarcinoom) en COREAN studie (rectumcarcinoom), die na de
genoemde reviews zijn gepubliceerd bevestigen de korte- termijnvoordelen van laparoscopie (9; 23).
Lange termijn resultaten
Met betrekking tot totale overlevingskans op lokaal recidief en afstandsmetastasen kwam uit een Cochrane
review van twaalf studies geen significant verschil tussen laparoscopische en open chirurgie, zowel voor colonals rectumcarcinoom (11). Er waren echter methodologische beperkingen voor wat betreft heterogeniteit van de
follow-up periode en ontbrekende actuariële overleving in 5 van de 9 relevante studie met exclusie van
patiënten die ‘lost to follow-up’ waren. Het is niet duidelijk hoe deze factoren de resultaten van de meta-analyse
hebben beïnvloed.
Een vergelijkbare kans op lokaal recidief werd zowel voor coloncarcinoom (4 studies; OR 0,84 (0,47-1,52)) als
rectumcarcinoom gevonden (4 studies; OR 0,81 (0,45-1,43)). Ook de kans op afstandsmetastasen was niet
statistisch significant verschillend tussen laparoscopische en open resectie voor zowel colon- (OR 1,01 (0,761,34)) als rectumcarcinoom (OR 0,82 (0,55-1,22)). Met betrekking tot het percentage totale tumor recidieven,
resulteerde kwantitatieve analyse van zeven studies in een gepoolde (niet significante) RR van 0,92 (95%BI: 0,741,14) (1; 3; 4; 8; 12; 13; 18).
Voor zowel kankerspecifieke (8 studies; OR 0,84 (0,76-1,06)) als totale overleving (9 studies; OR 0,84 (0,701,00) werd geen verschil gevonden tussen laparoscopische en open chirurgie.
Voor wat betreft littekenbreuken werd geen statistisch significant verschil gevonden (2 studies; 8% vs. 11%; OR
0,72 (0,38-1,37)), evenals voor re-operaties gerelateerd aan intraperitoneale adhesies (1 studie: 1,1% vs. 2,5%;
OR 0,42 (0,08-2,18). De data van de Nederlandse LAFA studie laten een significant lager percentage
littekenbreuken en adhesie gerelateerde dunne darmobstructie zien.

Stadiëring
Er werden 2 RCT's geïdentificeerd waarin een subgroep analyse werd gepresenteerd voor het stadium van
kanker en totale overleving (3; 14). Beide studies rapporteerden geen statistisch significant verschil voor
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overleving voor patiënten die laparoscopische chirurgie ondergingen in vergelijking met open chirurgie voor de
stadia I, II of III.
Conversie
Subgroepanalyses van RCT’s suggereerden een negatieve uitkomst voor patiënten die conversie ondergingen
naar open chirurgie (4; 6; 8), bestaande uit meer bloedverlies, langere operatieduur, langere opnameduur en een
hoger risico op tumorrecidieven zonder effect op overleving. Methodologische beperkingen van deze analyses
zijn vergelijking met een geplande laparoscopische operatie in plaats van met een open operatie, en het
eventuele leercurve-effect in oudere studies, ondanks een vastgestelde minimaal vereiste ervaring voor
deelname.
Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen een preventieve (vroege) conversie en een reactieve (late)
conversie [Yang 2010]. De preventieve conversie kan beschouwd worden als een ‘diagnostische’ laparoscopie
gevolgd door een open resectie en lijkt geen negatief effect op de uitkomst te hebben. Reactieve conversie
volgend op een complicatie zoals bloeding of darmletsel, is echter wel geassocieerd met een slechtere uitkomst.
Conversiepercentages in de DSCA 2010 waren 15% en 13% voor respectievelijk colon- en rectumcarcinoom.
Vergelijking van 446 geconverteerde laparoscopische resecties met 4.287 open resecties liet een nagenoeg
identieke uitkomst zien zonder significante verschillen voor ligduur (OR 1,09; 0,86-1,39), complicaties (OR 1,05;
0,84-1,31), re-interventies (OR 0,78; 0,58-1,05), irradicaliteit (OR 1,30; 0,76-2,23), lymfklieraantal (OR 0,90;
0,70-1,16) en mortaliteit (OR 1,09; 0,66-1,80) (10).

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Continuïteitsherstel, deviërend stoma bij colorectaal carcinoom (CRC)
Uit gangsvraag
Wat is de waarde van TME bij het resectabel rectumcarcinoom?

Aanbeveling
De aanbevelingen in deze module zijn overgenomen uit de 2014 richtlijn en in 2019 door de werkgroep
beoordeeld als actueel. De aanbevelingen zijn eventueel tekstueel aangepast, maar inhoudelijk niet veranderd.
Indien vanuit oncologisch en technisch perspectief de sfincter kan worden gespaard, bepaal dan om wel of
geen continuïteitsherstel uit te voeren op basis van:
de co-morbiditeit;
de leeftijd van de patiënt;
de preoperatieve sfincterfunctie;
de distale begrenzing van het bestralingsveld (sfincter al dan niet gespaard);
de voorkeur van de patiënt.

Overwegingen
De betekenis van de distale marge met betrekking tot het lokaal recidief percentage en de
overleving
Het genoegen nemen met een distale marge van 1 cm geldt voor een totale mesorectale excisie, waarbij het
gehele mesorectum tot vlak boven de sfincter wordt gereseceerd. In het geval van een rectumcarcinoom
gelegen in het proximale rectum, dus boven de omslagplooi, is het niet nodig het mesorectum geheel te
reseceren. Er kan in een dergelijk geval genoegen genomen worden met een distale marge van 5 cm.
Dit neemt niet weg dat resectie volgens de principes van TME uitgevoerd dient te worden zoals beschreven in
de literatuurbespreking. Een radicale resectie, met een circumferentiële marge van >1 mm blijft de essentie van
chirurgie voor het rectumcarcinoom.
Techniek van APR bij patiënten met een rectumcarcinoom
De perineale fase van de APR kan in rugligging (supine) of in knie elleboog ligging (prone) uitgevoerd worden.
Het voordeel van de laatste positie is, dat de chirurg en assistent beter zicht hebben gedurende de perineale
fase. Nadeel van de prone positie is dat er geen simultane toegang tot buik en perineum mogelijk is. De
oncologische resultaten zijn voor beide benaderingen vergelijkbaar.

Inleiding
Radicale chirurgische resectie is de basis van de curatieve behandeling van het rectumcarcinoom. Er bestaan in
principe twee radicale chirurgische strategieën: de abdominoperineale resectie (APR) en de (lage) anterior
resectie (LAR).
Varianten op de LAR zijn:
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de Hartmann procedure; de resectie volgt anatomisch de grenzen van een LAR, maar er wordt geen naad
gemaakt.
de intersfincterische resectie; de dissectie wordt voortgezet in het intersfincterische vlak, waarna een
handgelegde anastomose op de interne kringspier wordt gemaakt.
Buiten bestek van dit hoofdstuk blijft de transanale excisie en de meer uitgebreide resecties die geïndiceerd
kunnen zijn bij locally advanced of recidief rectumcarcinomen zoals de totaal exenteratie, de achterste
exenteratie of de partiële sacrumresectie.

Conclusies
Er zijn aanwijzingen dat voor carcinomen in het onderste twee derde deel van het rectum TME geassocieerd is
met vermindering van lokale recidieven en verbetering van de overleving, wanneer vergeleken met conventionele
resectie
Niveau 3: C NICE richtlijn 2004
Er zijn aanwijzingen dat de distale resectiemarge niet significant van invloed is op het lokaal recidiefpercentage
en/of de overleving.
Niveau 3: C Pahlman 2013 (11)
Er zijn aanwijzingen dat een distale resectiemarge van 1 cm in het algemeen als adequaat wordt beschouwd,
maar bij perioperatieve radiotherapie lijkt ook een kleinere marge acceptabel zolang een R0 resectie is
verkregen.
Niveau 3: C Bujko 2012 (2); Pahlman 2013 (11)
Er zijn aanwijzingen dat ten opzichte van conventionele APR techniek een extralevatoire techniek voor de APR
geassocieerd lijkt met minder kans op iatrogene perforatie, positieve circumferentiële marge en lokaal recidief.
Niveau 3: B Han 2012 (6), C Stelzner 2011 (12)
Er zijn aanwijzingen dat er geen verschil is tussen LAR en APR met betrekking tot kwaliteit van leven bij patiënten
met een rectumcarcinoom.
Niveau 3: C Pachler 2005 (10); Guren 2005 (5); Frigell 1990 (4)

Samenvat t ing lit erat uur
De ef f ectiviteit van TME in vergelijking met conventionele excisie
Een belangrijke vooruitgang in de chirurgie voor het rectumcarcinoom is de totale mesorectale excisie (TME).
TME is een chirurgisch concept, waarbij een radicale rectumresectie wordt verricht door het volgen van
anatomische vlakken langs de bekkenwand en langs de organen in het bekken. Door deze anatomische vlakken
nauwgezet, door middel van scherpe dissectietechnieken en onder direct zicht te volgen kan een
resectiepreparaat verkregen worden met een glad oppervlak, zonder letsels tot de darmwand of tot in het
rectumcarcinoom. Het oppervlak van dit resectiepreparaat bestaat uit een intacte mesorectale vetlaag. Omdat
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in het merendeel van de gevallen het rectumcarcinoom met zijn eventuele lymfkliermetastasen beperkt zijn tot
dit mesorectum kan zo een radicale operatie gedaan worden. Voor een uitvoerigere bespreking van de literatuur
wordt verwezen naar de evidence review in de richtlijn van NICE (2004).
De betekenis van de distale marge met betrekking tot het lokaal recidief percentage en de
overleving
In 4 van de 11 artikelen werd de prevalentie van distale intramurale tumorinvasie onderzocht; deze werd
aangetoond bij 4-15% van de patiënten, met maxima uiteenlopend van <1 cm tot 2,4 cm (bij de studie met het
hoogste maximum had 0,5% van de patiënten meer dan 1 cm distale intramurale tumorinvasie). De klinische
relevantie van de 1 cm regel die op basis van deze bevindingen is vastgesteld lijkt echter beperkt (2). In de
studies van Kwok, Moore, Stocchi en Bozetti werd geen verband gevonden tussen de distale resectiemarge en
het lokaal recidief en/of overleving (1; 7; 8; 13). In een systematische review uit 2013 toonde een gepoolde
analyse van 6 studies een verschil van 1,2% lokaal recidief tussen een marge van >1 cm en ≤1 cm na
perioperatieve radiotherapie (95%BI: -4,5% tot +7,0%, p=ns). Het verschil bij een afkapwaarde van 5 mm was
0,5% (95%BI: -7,6% tot +8,7%, p=ns) (11).
Techniek van abdominoperineale resectie in relatie tot oncologische uitkomst
Een gepoolde analyse van 5 RCT’s liet zien dat conventionele abdominoperineale
resectie (APR) onafhankelijke geassocieerd was met positieve CRM (OR 2,52), lokaal recidief (HR 1,53) en
slechtere overleving (HR 1,31) (3). Het is waarschijnlijk dat de slechtere resultaten van conventionele APR bepaald
werden door het feit dat onvoldoende rekening gehouden is met de juiste anatomische verhoudingen.
Het omgevende mesorectale vet wordt naar distaal dunner. Ter hoogte van de anorectale overgang benadert
de muscularis propria de bekkenbodemspieren. In dit gebied zal een T3 rectumcarcinoom, en waarschijnlijk zelfs
sommige T2 rectumcarcinomen, alleen radicaal met een adequate marge verwijderd kunnen worden door de
operatietechniek aan te passen. Bij de zogenaamde extralevatoire APR worden de levatoren en bloc met het
preparaat uitgenomen. De perineale resectie wordt dan ruimer uitgevoerd waarbij de musculus levator ani vlak
bij zijn insertie aan de musculus obturatorius wordt doorgenomen. Zo ontstaat een preparaat met ruimere
marges rond de tumor. Op deze manier wordt taillering van het preparaat voorkomen en ontstaat een
cylindrisch preparaat met adequate marge op de plaats waar het mesorectum distaal verdwijnt (12).
Een systematische review van niet gerandomiseerde studies laat significant betere resultaten van deze
zogenaamde extralevatoire techniek of cylindrische resectie (n=1.097) zien ten opzichte van de conventionele
APR techniek (n=4.147) (12). De kans op perforatie was 4,1% vs. 10,4%, de kans op positieve CRM 9,6% vs.
15,4%, en de kans op lokaal recidief 6,6% vs. 11,9%. De eerste kleine RCT uit 2012 die de conventionele
techniek met de extralevatoire techniek vergelijkt (n=35 vs. n=32) bevestigt deze resultaten (6).
Het verschil tussen LAR en APR in kwaliteit van leven
Er is een aantal overwegingen dat meespeelt in de keus om een APR of LAR uit te voeren. Indien het technisch
mogelijk is een lage anastomose te maken zal dat vaak de voorkeur verdienen om zo een permanent colostoma
te vermijden. Indien echter het rectumcarcinoom tot vlak bij of in de anale sfincter groeit, zal het niet mogelijk zijn
een radicale resectie te doen met behoud van de anus. In een dergelijk geval is het onmogelijk een (lage) anterior
resectie (LAR) uit te voeren.
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Een LAR kent helaas ook problemen. De incidentie van naadlekkage ligt rond de 10 procent, en gaat gepaard
met een aanzienlijke morbiditeit en zelfs mortaliteit. De kans op naadlekkage wordt groter indien de patiënt oud
is of ernstige comorbiditeit heeft. In een dergelijk geval kan het daarom verstandig zijn geen anastomose aan te
leggen.
Op langere termijn spelen functionele problemen een rol: patiënten klagen regelmatig over frequente ontlasting
en over problemen met de continentie. Zeker in de situatie dat de patiënt voor de operatie geen optimale
sfincterfunctie heeft kan het ook om deze reden verstandig zijn geen anastomose aan te leggen. Hierbij spelen
culturele en persoonlijke gedachten over het hebben of krijgen van een colostoma een belangrijke rol. Omdat de
keus voor een APR of LAR een resultaat is van de hierboven geschetste afwegingen is er nooit een
gerandomiseerde trial uitgevoerd waarin de beide technieken zijn vergeleken.
Er zijn geen gerandomiseerde studies gedaan naar deze interventies. Er zijn retrospectieve studies, waarin een
vergelijking achteraf wordt gemaakt tussen APR en LAR. De studies laten geen klinisch relevant of significant
verschil zien tussen beide interventies met betrekking tot kwaliteit van leven.

Zoeken en select eren
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patiënten met een resectabel cT1-3N0-1 rectumcarcinoom

P patiënten die een TME voor cT1-3N0-1 rectumcarcinoom hebben ondergaan en die in aanmerking ko
voor radiotherapie
I

neoadjuvante radiotherapie (5 x 5 Gy)
neoadjuvante chemoradiotherapie (RT: 50Gy, CT: onafhankelijk van type, dosis of duur)

C alleen TME chirurgie zonder neoadjuvante therapie
O

morbiditeit, lokale controle (primair)
OS, QoL, kosten-effectiviteit (secundair)
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Intraoperatieve radiotherapie primair rectumcarcinoom
Deze module is in ontwikkeling.
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Adjuvante systemische therapie rectumcarcinoom
Deze module is in ontwikkeling.
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Follow-up na chirurgische resectie rectumcarcinoom
Deze module is in ontwikkeling.
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Primaire locale excisie bij colorectaal carcinoom (CRC)
Uit gangsvraag
Wat is de meerwaarde van lokale behandeling al dan niet gecombineerd met neoadjuvante
(chemo)radiotherapie ten opzichte van conventionele chirurgie bij patiënten met een stadium 0 of I
rectumcarcinoom op het gebied van lokale controle, Qol en OS?

Aanbeveling
De aanbevelingen in deze module zijn overgenomen uit de 2014 richtlijn en in 2019 door de werkgroep
beoordeeld als actueel. De aanbevelingen zijn eventueel tekstueel aangepast, maar inhoudelijk niet veranderd.
Neem rectumsparende behandeling van een rectumcarcinoom alleen na volledige stadiëring in een regionaal
multidisciplinair oncologisch overleg in overweging, als alternatief voor radicale TME, met minder bewijs voor
lange termijn oncologische veiligheid. Daarbij is aanwezige expertise een voorwaarde.
Overweeg bij een klinisch beoordeeld laag risico T1 rectumcarcinoom (diameter kleiner dan 3 tot 4 cm, goed
tot matig gedifferentieerd, geen lymfangioinvasie) lokale excisie zonder neo-adjuvante therapie.
Voer lokale excisie van een rectumtumor uit door middel van een endoscopische techniek (transanale
endoscopische microchirurgie (TEM) of transanale minimaal invasieve chirurgie (TAMIS). Deze technieken
hebben de voorkeur boven een conventionele transanale excisie (TAE).
Voer aanvullende radicale chirurgie uit indien na lokale excisie van een rectumafwijking een hoog risico T1
(slecht gedifferentieerd en/of lymfangioinvasie en/of tumorvrije marge < 1 mm / inconclusieve resectiemarges)
of T2 wordt gevonden. Overweeg radiotherapie voorafgaand aan de completerende TME chirurgie bij twijfel
over de uiteindelijke radicaliteit.

Overwegingen
Maligne rectumpoliep
Indien na endoscopische verwijdering van een poliep uit het rectum sprake blijkt van een invasief carcinoom
geldt globaal dezelfde besluitvorming als bij een maligne colonpoliep. Voor het rectum gelden dezelfde
histologische kenmerken om onderscheid te maken tussen een laag en hoog risico T1 carcinoom in een
rectumpoliep (laag risico gedefinieerd als radicaal (≥1 mm marge), goed to matig gedifferentieerd, geen
(lymf)angio-invasie). Het enige verschil met het maligne colonpoliep is de mogelijkheid tot het doen van een
aanvullende transanale lokale excisie van het poliepectomie litteken in het rectum bij een laag risico T1
carcinoom, waarbij de poliepectomie niet radicaal of dubieus radicaal was.
Klinische versus pathologische stadiëring
Weinig van de beschreven prospectieve cohortseries laten uitkomsten zien van een gestandaardiseerd beleid bij
een opeenvolgende serie patiënten met een uniform vastgesteld klinisch stadium. In de meeste series heeft vaak
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achteraf selectie plaatsgevonden op basis van pathologisch stadium, met wisselende in- en exclusie van
risicofactoren (grootte van de tumor, (lymf)angioinvasie, differentiatiegraad, radicaliteit van de lokale excisie) en
aanvullende behandeling in de vorm van salvage chirurgie of radiotherapie. Dit bemoeilijkt de interpretatie van
de uitkomsten en het formuleren van aanbevelingen.
Kwaliteit van de lokale excisie
Net als bij de TME chirurgie is ook kwaliteit van de lokale excisie van groot belang en is dus gestandaardiseerd
pathologisch onderzoek van de resectiemarges belangrijk. Na TAE bleek het percentage irradicaliteit van 10%
naar 29% te stijgen, nadat om andere redenen additioneel een TME was verricht en in het preparaat rest tumor
weefsel werd aangetroffen, terwijl in eerste instantie na TAE de resectie als radicaal was afgegeven door de
patholoog (7). In de prospectieve, multicentrische studie van Steele werd na TAE alleen tot follow-up besloten
als beoordeling van de circumferentiële marge door een panel en volgens een vast protocol mogelijk was en de
circumferentiële marge tumorvrij was (8). Borschitz beschreef de resultaten na TEM bij 105 patiënten met een
T1 rectumcarcinoom, waarbij de resecties ingedeeld werden aan de hand van microscopische radicaliteit van de
resectieranden in R0 (negatieve snijvlakken), R1 (microscopisch positieve snijvlakken), R≤1 mm en Rx (snijvlakken
niet te beoordelen). Bij 84,5% bleek er sprake van R0, leidend tot 7% lokale recidieven. Als er sprake was van
een R1, R≤ 1 mm of Rx resectie, bedroeg het lokale recidief percentage 46,1% (9).
Follow-up na lokale excisie
De impact en wijze van follow-up na lokale resectie van rectumcarcinomen is feitelijk tot op heden niet
onderzocht. Het moge echter wel duidelijk zijn, dat voor een juiste bepaling van de waarde van lokale technieken
adequate en consistente follow-up schema's van belang zijn. Helaas zijn deze schema's en de gehanteerde
radiologische technieken hierbij, in de gepubliceerde TEM en TEA series inhomogeen en wisselend van karakter.
Voor een definitieve plaatsbepaling van lokale resectietechnieken van rectumcarcinomen zijn deze studies
noodzakelijk.
Neoadjuvante therapie voor een laagrisico rectumcarcinoom
In de discussie over rectumsparende behandeling wordt vaak de aandacht gericht op de groep waarbij ook
daadwerkelijk het rectum kan worden gespaard. De groep die door onvolledige respons alsnog een
rectumresectie moet ondergaan is echter overbehandeld, aangezien een resectabel T1-3N0 rectumcarcinoom
ook met TME chirurgie alleen behandeld had kunnen worden. Daarnaast is er weinig bekend over de functionele
lange termijn uitkomst en kwaliteit van leven na (chemo)radiotherapie gevolgd door lokale excisie.
Populatie studies
Populatiestudies geven in tegenstelling tot geselecteerde cohort studies een betere afspiegeling van de
dagelijkse praktijk. Wel zijn de data vaak weinig gedetailleerd en daardoor minder bruikbaar voor
wetenschappelijke bewijsvoering. In de SEER database werden 4.320 patiënten geanalyseerd met een stadium I
rectumcarcinoom, waarvan er 573 een lokale excisie kregen (poliepectomie, chirurgische excisie, excisiebiopsie)
en 283 patiënten een lokale excisie met adjuvante radiotherapie (10). In multivariate analyse was de
kankerspecifieke overleving lager voor beide groepen in vergelijking met radicale resectie zonder radiotherapie
(respectievelijk HR 1,79 (1,15-2,76) en HR 2,05 (1,27-3,29)), waarbij in de groep met lokale excisie zonder
radiotherapie ook een slechtere algehele overleving werd gevonden (HR 1,54 (0,30-1,84)).
Analyse van de National Cancer Database liet een stijging in het gebruik van lokale excisie zien in de afgelopen
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decennia (11). Bij vergelijking van 765 lokale excisies met 1.359 standaard resecties voor stadium I was er een
significant hoger lokaal recidief na lokale excisie (12,5% vs. 6,9%; HR 0,38 (0,23-0,62)). De 5-jaars overleving
bleek bepaald te worden door leeftijd en comorbiditeit, maar niet door type chirurgie.
Morbiditeit van TEM met en zonder neoadjuvante therapie
De morbiditeit van TEM is beperkt en lijkt geen effect te hebben op lange termijn anorectale functie of kwaliteit
van leven (12). Indien echter TEM wordt uitgevoerd na neoadjuvante chemoradiotherapie neemt de kans op
complicaties aanzienlijk toe. In een serie van 23 patiënten werden 56% gr II/III complicaties gerapporteerd, met
een 30-dagen heropname percentage van 43%. Bij 70% trad een dehiscentie van het litteken op (13).

Inleiding
Door de morbiditeit van conventionele rectumcarcinoombehandeling met radicale rectumchirurgie en
(chemo)radiotherapie is er in recente jaren steeds meer aandacht gekomen voor rectumsparende behandeling.
Dit heeft een belangrijke impuls gekregen door publicaties over een afwachtend beleid bij een complete klinische
respons na chemoradiotherapie (4). Omdat klinische respons slechts matig correleert met pathologische
respons (3) kan het litteken c.q. residu lokaal worden geëxcideerd met een volle dikte rectumwand door middel
van een (endoscopische) transanale techniek. Op basis van het ypT-stadium kan dan een betere afweging
worden gemaakt tussen intensieve follow-up of alsnog TME chirurgie.
De meest beschreven chirurgische technieken voor transanale lokale excisie van een rectumlaesie zijn de open
techniek met een spreider volgens Parks (TAE: transanale excisie) en transanale endoscopische microchirurgie
(TEM). Beide technieken zijn veilig, vrijwel zonder mortaliteit en met overwegend milde morbiditeit, waarbij
slechts incidenteel re-operatie noodzakelijk is al dan niet met het aanleggen van een tijdelijk stoma (5). Een
nieuwere techniek is single port transanale endoscopische chirurgie (SPTS) (1). Een endoscopische techniek lijkt
beter dan een conventionele transanale excisie ten aanzien van radicaliteit en oncologische uitkomst (2; 6).
Alternatieve technieken zoals de transsacrale benadering volgens Kraske en de transsfincterische benadering
volgens York-Mason zijn zeer beperkt beschreven, waarbij geen duidelijke toegevoegde waarde is gebleken.
Daarom zijn zij buiten beschouwing gebleven.
Er zijn globaal 3 scenario’s waarbij rectumsparende behandeling in de literatuur wordt beschreven:
1. Een pathologisch aangetoond invasief carcinoom na een endoscopische poliepectomie of transanale
excisie van een klinisch beoordeeld groot adenoom of T1 carcinoom.
2. Een vroegcarcinoom op MRI in combinatie met endo-echo gestadieerd als cT2-3N0 bij patiënten die
conventionele behandeling weigeren (bijvoorbeeld APR) of hiervoor niet fit genoeg zijn (hoge leeftijd,
comorbiditeit).
3. Een complete klinische respons na neoadjuvante chemoradiotherapie, waarbij initieel de intentie was om
standaard TME chirurgie uit te voeren.

Conclusies
Er is bewijs van matige kwaliteit dat TEM, in vergelijking met TAE, beter in staat is T1 rectumcarcinomen met
tumorvrije marges te excideren, ongeacht de diameter van de tumor en de afstand van de tumor vanaf de anus.
Niveau: matig
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Voor patiënten met een klinisch laag risico T1 rectumcarcinoom is er bewijs van matige kwaliteit dat er na lokale
excisie met TEM geen significant verschil in lokaal recidief of overleving is in vergelijking met radicale chirurgie
Niveau: matig
Uit series van radicale chirurgie voor een pT1 rectumcarcinoom blijkt de kans op lymfkliermetastasen 11-20% te
bedragen.
Niveau: zeer laag
Bij patiënten met een pT1 rectumcarcinoom is er bewijs van matige kwaliteit dat de kans op lokaal recidief na
zowel TAE (6-18%) als TEM (4-24%) hoger is in vergelijking met radicale chirurgie (0-6%), zonder een duidelijk
effect op overleving. De kans op lokaal recidief na lokale excisie hangt samen met tumordiameter,
(lymf)angioinvasie, differentiatiegraad en resectiemarge.
Niveau: matig
Er is bewijs van matige kwaliteit dat lokale excisie zonder aanvullende behandeling in een onacceptabel hoog
lokaal recidief percentage van ongeveer 30% resulteert bij een klinisch of pathologisch T2 rectumcarcinoom.
Matig
Er is bewijs van matige kwaliteit dat na een lokale excisie van een hoog risico pT1 of pT2 rectumcarcinoom
adjuvante (chemo)radiotherapie een gunstig effect heeft op lokale controle, maar gaat in series van meer dan 15
patiënten nog altijd gepaard met een kans op lokaal recidief tussen de 9 en 21%.
Niveau: matig
Voor patiënten met een cT2N0M0 rectumcarcinoom, behandeld met neoadjuvante chemoradiotherapie en
TEM of neoadjuvante chemoradiotherapie en laparoscopische TME chirurgie
Is er bewijs van lage kwaliteit dat er 10 jaar na behandeling even veel lokale recidieven en metastasen
voorkomen
Is er bewijs van matige kwaliteit dat de 10-jaars ziektespecifieke en algehele overleving gelijk zijn
Is er bewijs van matige kwaliteit dat minder patiënten een permanent stoma zullen hebben na lokale
excisie
Niveau: matig
Voor patiënten met een cT3 rectumcarcinoom, behandeld met neoadjuvante (chemo)radiatie, en ongeschikt
voor radicale resectie vanwege comorbiditeit of met een complete klinische respons op neoadjuvante therapie
is er bewijs van zeer lage kwaliteit dat lokale recidieven na 10 jaar even vaak voorkomen na lokale excisie,
vergeleken met radicale resectie
is er bewijs van zeer lage kwaliteit dat de ziektespecifieke overleving en algemene overleving na lokale
excisie even lang zijn als na radicale resectie
is er bewijs van zeer lage kwaliteit dat er na zes tot 178 maanden 0%-27% lokale recidieven optreden na
een lokale resectie
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is er bewijs van zeer lage kwaliteit dat er na ongeveer 5 jaar 74%-100% na lokale resectie nog in leven is,
en dat 71%-91% nog in leven is zonder (locoregionaal) recidief.
Niveau: zeer laag
Indien bij lokale excisie na neoadjuvante chemoradiotherapie een ypT0-1 stadium wordt gevonden is er bewijs
van matige kwaliteit dat er een lage kans op lokaal recidief (0%-9%) met een goede lange-termijn overleving
(92%-100%) is.
Niveau: matig
Er is bewijs van matige kwaliteit dat er een relatief hoge kans op lokaal recidief (7%-46%) is, indien bij lokale
excisie na neoadjuvante chemoradiotherapie een ypT2-3 stadium wordt gevonden.
Niveau: matig
Er is bewijs van matige kwaliteit dat er bij een klinisch complete respons na chemoradiotherapie (lokaal recidief
variërend tussen de 3% en 83%) grote verschillen in uitkomsten van een ‘wait and see’ beleid (niet operatieve
behandeling) worden gerapporteerd.
Niveau: matig

Samenvat t ing lit erat uur
Er is in de literatuur gezocht naar beschikbaar bewijs voor effectiviteit, oncologische veiligheid, functionele
uitkomsten kwaliteit van leven voor rectumsparende behandeling. Elk van deze 3 scenario’s uit de inleiding zijn
uitgesplitst naar klinisch of pathologisch stadium en al dan niet (neo-)adjuvante therapie.

Zoeken en select eren
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PICO

patiënten met een klinisch T1-3N0 mid of distaal rectumcarcinoom met intentie tot lokale behandeling
P patiënten met een klinische (nagenoeg) complete remissie (ycT0-1N0) na neoadjuvante
chemoradiotherapie
I

open of endoscopische transanale excisie (TAE of TEM) al dan niet gecombineerd met neoadjuvante
(chemo)radiotherapie en al dan niet gevolgd door completerende TME chirurgie

C conventionele chirurgie (TME chirurgie in de vorm van een low anterior resectie of APR)
O

locoregionale controle (primair)
morbiditeit, functionele uitkomst (darm-, blaas-, en seksuele functie), OS, QoL (secundair)
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Locale behandeling kleine tumorrest na neoadjuvante (chemo)radiotherapie
Uit gangsvraag
Is er een plaats voor lokale excisie of lokaal aanvullende radiotherapie (additionele boost of contacttherapie)
indien er na (chemo)radiotherapie voor rectumcarcinoom een kleine tumorrest aanwezig is; wat zijn de
selectiecriteria, en wat is de optimale timing van deze interventie?
Deelvragen:
1. Wat zijn de oncologische uitkomsten van lokale excisie van een kleine tumorrest na (chemo)radiotherapie
in vergelijking met TME?
2. Wat is de morbiditeit en functionele uitkomst van lokale excisie na (chemo)radiotherapie in vergelijking met
TME?
3. Wat zijn de oncologische uitkomsten van aanvullende lokale radiotherapie na uitwendige
(chemo)radiotherapie in vergelijking met TME?
4. Wat zijn de morbiditeit en functionele uitkomsten van aanvullende lokale radiotherapie na uitwendige
(chemo)radiotherapie in vergelijking met TME?

Aanbeveling
Verricht orgaansparende behandeling van het rectumcarcinoom bij voorkeur in studieverband of binnen de
(inter)nationale multicenter prospectieve registraties.
Overweeg pas 3 maanden na afronding van de (chemo)radiotherapie een lokale excisie als alternatief voor
TME chirurgie indien nog een klinische verdenking op een kleine tumorrest aanwezig is, daarbij in acht nemend
dat dit een eventuele completerende TME bemoeilijkt en met meer morbiditeit gepaard gaat.
Voer een completerende TME uit als na lokale excisie van de kleine tumorrest na (chemo)radiotherapie de
snijvlakken irradicaal zijn of bij een >ypT1 stadium.
Overweeg aanvullende lokale radiotherapie bij een patiënt die door kwetsbaarheid inoperabel is en een
endoluminale tumorrest heeft na neoadjuvante (chemo)radiotherapie, waarbij de behandeling gericht is op
lokale controle.

Overwegingen
Het systematische review van Smith (2017) stelt vast dat de huidige studies over locale excisie na neoadjuvante
(chemo)radiotherapie van matige kwaliteit zijn. De TME chirurgie is welomschreven en de kwaliteitseisen zijn
gedefinieerd. Ten aanzien van de lokale excisie zijn er geen standaarden beschreven over bijvoorbeeld techniek
of histologische verslagleggen (Smith, 2017).
De GRECCAR 2 studie (Rullier, 2017) heeft patiënten met een T2-3N0-1 die neoadjuvante chemoradiotherapie
ondergingen en een goede klinische response vertoonden, gerandomiseerd tussen lokale excisie en TME. De 3P DF aangemaakt op 09-10-2020
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jaars oncologische uitkomsten waren aan elkaar gelijk en er werd geen voordeel voor wat betreft morbiditeit en
functionele uitkomsten gezien na lokale excisie. Bij 20% werd na de lokale excisie een ypT0 tumor gevonden
waarbij lokale excisie achterwege had kunnen blijven. Het grote aantal completerende TME’s na lokale excisie,
wat achteraf niet altijd nodig bleek, gingen met veel morbiditeit gepaard (46%).
Bewijs voor aanvullende lokale radiotherapie na neoadjuvante (chemo)radiotherapie is schaars. Aanvullende
radiotherapie in de vorm van contacttherapie is een techniek die vooral in Frankrijk sporadisch toegepast werd
bij patiënten met een verhoogd operatierisico (Gerard, 2007; Frin, 2017). Sun Myint (2018) beschreef een serie
van 83 patiënten met een tumorrest < 3 cm na neoadjuvante chemoradiotherapie. De patiënten waren ‘unfit for
surgery’ of zagen om andere redenen af van chirurgie. Contacttherapie boost (90 Gy) bij kleine tumorrest 4 tot
8 weken na neoadjuvante chemoradiatie resulteerde in een klinisch complete response van 64%. Lokaal recidief
trad bij 11% op en de 5-jaars overleving was 46%. Rijkmans (2017) beschreef een cohort van 38 patiënten
inoperabele patiënten die hoge dosis endorectale brachytherapie 6 weken na uitwendige radiotherapie
ondergingen. Dit resulteerde in 61% klinisch complete response. Na 2 jaar was de lokale progressie vrije
overleving en algehele overleving respectievelijk 42% en 63% (Rijkmans, 2017).
Samenvatting van nationale data en populatiestudies
De CARTS-studie includeerde patiënten met een distaal cT1-3N0-1 rectumcarcinoom (Verseveld, 2015). Bij
goede response na chemoradiotherapie werd lokale excisie verricht. 47 patiënten ondergingen TEM waarbij in
30 patiënten een ypT0-1N0 tumor werd gezien. Gedurende follow-up werd 1 lokaal recidief gezien na ypT1 en
3 na ypT2 bij patiënten die aanvullende TME hadden geweigerd. De 5-jaars lange termijn resultaten (Stijns,
2018) laten een lokaal recidief kans zien van 7,7% en een ziektevrije overleving van 82%. Na chemoradiotherapie
en lokale excisie werd door 50% ‘major’ Low-anterior resection syndrome (LARS) gerapporteerd, en nog eens
28% had ‘minor’ LARS.

Inleiding
Neoadjuvante (chemo)radiotherapie met een klinisch goede respons heeft een ontwikkeling van orgaansparende
behandeling ingezet. Het vermijden van de morbiditeit van radicale rectumchirurgie met een goede oncologische
en functionele uitkomst is hierbij het doel. Indien er klinisch een kleine tumorrest aanwezig is na
(chemo)radiotherapie, en er geen aanwijzingen zijn voor pathologische lymfklieren op beeldvorming, is er een
mogelijkheid voor lokale behandeling door middel van lokale excisie of additionele lokale radiotherapie
(endoluminale brachytherapie /contacttherapie). Bij lokale excisie kan de pathologische respons worden
vastgesteld, waarbij deze nogal eens afwijkt van de klinische respons.

Samenvat t ing lit erat uur
Samenvatting van internationale richtlijnen en consensusdocumenten
De NICE richtlijn zegt niets over lokale behandeling na radio-en of chemotherapie. De synopsis van
gepubliceerde richtlijnen van de European Society of Coloproctology geeft de volgende consensus statements
(Borstlap, 2017):
lokale excisie van het litteken na chemoradiotherapie kan een alternatief zijn voor TME chirurgie indien het
een ypT0-1 tumor betreft, maar wel met strikte follow-up. Ten aanzien van aanvullende lokale
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radiotherapie worden geen aanbevelingen gedaan.

Samenvatting van systematische reviews en meta-analyses
PICO 1 (uitkomsten na lokale excisie)
Het systematisch review van Shaikh (2015) laat zien dat lokale excisie na neoadjuvante chemoradiotherapie
gepaard gaat met hogere kans op lokaal recidief in vergelijking met completerende rectumresectie (OR 1.29 NS)
maar de 10-jaars overall survival en 5-jaars ziektevrije overleving zijn gelijk (Shaikh, 2015). Er zijn geen
vergelijkende studies geïncludeerd met primaire TME als controle interventie.
Het review van Hallam (2016) bevat geen vergelijkende studies. Gerapporteerde lokaal recidief percentages
afhankelijk van het ypT stadium zijn: voor alle ≥ypT1 22%, ypT0 4%, ypT1 12%, ypT2 24%, ypT3 60% na een
mediane follow-up van 54 maanden. Ziektevrijoverleving in ypT0 tumoren was 95% en voor ypT1 tumoren 68%.
Voor andere ypT categorieën was er onvoldoende data beschikbaar (Hallam, 2016).
Er zijn geen systematisch reviews over morbiditeit of functionele uitkomst van lokale excisie ten opzichte van de
gekozen controle interventies.
Hallam (2016) beschrijft een gepoolde morbiditeit van lokale excisie na chemo-radiotherapie van 23% waarbij
vooral naad dehiscentie en rectale pijn op de voorgrond staan. De morbiditeit is hoger dan van een primaire
lokale excisie die rond de 13% ligt (Shaikh, 2015).
PICO 2 (uitkomsten na aanvullende lokale radiotherapie)
Er is geen systematic review beschikbaar over dit onderwerp.

Zoeken en select eren
Uitkomstmaten
1.
2.
3.
4.

Lokoregionaal recidief
Algehele overleving
Morbiditeit
Functionele uitkomst

PICO(s)
PICO1 (deelvraag 1 en2 uitkomsten na lokale excisie na (chemo)radiotherapie)
P: patiënten met rectumcarcinoom die neoadjuvante (chemo)radiotherapie hebben ondergaan met een goede
klinische response maar waarbij een kleine tumorrest resteert;
I: lokale excisie van kleine tumorrest;
C: TME chirurgie;
O: lokoregionaal recidief, overall survival, morbiditeit, functionele uitkomst.
PICO 2 (deelvraag 3 en 4 uitkomsten na aanvullende lokale radiotherapie na uitwendige (chemo)radiotherapie)
P: patiënten met rectumcarcinoom die neoadjuvante (chemo)radiotherapie hebben ondergaan met een goede
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klinische response maar waarbij een kleine tumorrest resteert;
I: aanvullende lokale radiotherapie;
C: TME;
O: lokoregionaal recidief, overall survival, morbiditeit, functionele uitkomst.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Watch & wait na preoperatieve therapie met resectie als aanvankelijke intentie
Deze module is in ontwikkeling.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Follow-up na rectumsparende behandeling bij colorectaal carcinoom (CRC)
Uit gangsvraag
Wat is het follow-up beleid bij rectumsparende behandeling?

Aanbeveling
De aanbevelingen in deze module zijn overgenomen uit de 2014 richtlijn en in 2019 door de werkgroep
beoordeeld als actueel. De aanbevelingen zijn eventueel tekstueel aangepast, maar inhoudelijk niet veranderd.
Verricht gedurende de follow-up na lokale excisie van een rectumcarcinoom de eerste 2 tot 3 jaar
endoscopische inspectie van het litteken en MRI bekken met intervallen van 3 tot 6 maanden, naast de
standaard follow-up gericht op afstandsmetastasen en de surveillance coloscopie.

Overwegingen
Zie voor de overwegingen de module 'Primaire locale excisie RC'.

Inleiding
De impact en wijze van follow-up na locale resectie van rectumcarcinomen is feitelijk tot op heden niet
onderzocht. Het moge echter wel duidelijk zijn, dat voor een juiste bepaling van de waarde van locale technieken
adequate en consistente follow-up schema's van belang zijn. Helaas zijn deze schema's en de gehanteerde
radiologische technieken hierbij, in de gepubliceerde TEM en TEA series inhomogeen en wisselend van karakter.
Voor een definitieve plaatsbepaling van lokale resectietechnieken van rectumcarcinomen zijn deze studies
noodzakelijk.

Conclusies
Zie voor de conclusies de module 'Primaire locale excisie RC'.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Locoregionaal recidief rectumcarcinoom bij colorectaal carcinoom (CRC)
Deze module is in ontwikkeling.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.

P DF aangemaakt op 09-10-2020

220/296

C olorectaal carcinoom (C RC )

Perioperatieve zorg bij colorectaalcarcinoom (CRC)
Deze module is onderverdeeld in de volgende submodules:
Preoperatieve screening
Prehabilitatie
Preoperatieve interventies ter preventie LARS
Versneld postoperatief herstel (ERAS)
Preventie postoperatieve wondinfecties
Tromboseprofylaxe
Geriatrische medebehandeling

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Preoperatieve screening rectumcarcinoom
Deze module is in ontwikkeling.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Prehabilitatie rectumcarcinoom
Deze module is in ontwikkeling.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Preoperatieve interventies ter preventie LARS
Deze module is in ontwikkeling.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Versneld postoperatief herstel programma (ERAS) rectumcarcinoom
Uit gangsvraag
Is toepassing van een enhanced recovery after surgery (ERAS) programma doelmatig bij laparoscopische
resectie of open resectie van een colorectaal carcinoom?

Aanbeveling
De aanbevelingen in deze module zijn overgenomen uit de 2014 richtlijn en in 2019 door de werkgroep
beoordeeld als actueel. De aanbevelingen zijn eventueel tekstueel aangepast, maar inhoudelijk niet veranderd.
Pas een enhanced recovery after surgery (ERAS) programma toe voor optimale perioperatieve zorg bij
electieve rectumresecties.

Overwegingen
Samenstelling van het ERAS programma
Het is onduidelijk in hoeverre elk afzonderlijk item van het ERAS programma bijdraagt aan de verbeterde
uitkomst van zorg. Ook waren in sommige studies enkele ERAS items reeds onderdeel geworden van de
conventionele zorg. De samenstelling van het ERAS programma is ook in beweging. Een hoge thoracale
epiduraal was initieel onderdeel van ERAS, maar wordt bij laparoscopische chirurgie in toenemende mate
vervangen door PCA met opioïden. Daarnaast wordt in toenemende mate het gebruik van NSAID’s vermeden
vanwege mogelijk verhoogd risico op naadlekkage (2). Ook nieuwe items zijn onderwerp van studie zoals het
effect van kauwgum en koffie op postoperatief herstel van de darmfunctie.
De toepasbaarheid van ERAS voor specifieke patiënten is niet goed onderzocht. Mogelijk zijn bepaalde
elementen binnen ERAS voor een individuele patiënt niet haalbaar of misschien zelfs niet wenselijk. Hierbij valt te
denken aan mogelijk ongunstige effecten van direct normale orale intake postoperatief na een omentumplastiek
of multiviscerale resectie met hoge kans op gastroparese. Algemene streefdoelen binnen een ERAS programma
kunnen voor de oudere fragiele patiënt niet haalbaar zijn en misschien zelfs contraproductief werken.
Naleving van ERAS
Het is belangrijk om aandacht te hebben voor de naleving van ERAS items. In de LAFA studie was deze naleving
gemiddeld 75% (9). Gebleken is dat de winst die gezien wordt na implementatie van een ERAS programma in
de tijd verloren kan gaan. Daarom is het belangrijk na implementatie bij voortduring de naleving hiervan onder
de aandacht te brengen en uitkomst van zorg te blijven monitoren.
Functioneel herstel versus ligduur
Tijd tot functioneel herstel is eigenlijk een beter eindpunt voor evaluatie van ERAS dan de duur van het
postoperatief ziekenhuisverblijf. Hierbij wordt nagegaan op welk moment na de operatie de patiënt voldoet aan
vooraf vastgestelde ontslagcriteria. In de Nederlandse studie van Vlug was er een verschil van 0,5 tot 1,5 dagen
tussen het voldoen aan de ontslagcriteria en het daadwerkelijke ontslag (9). Verwachtingen en andere
patiëntgebonden factoren evenals cultureel maatschappelijke factoren kunnen verklaren dat de ligduur langer
kan zijn dan de tijd tot functioneel herstel. Ook worden hiermee verschillen in ligduur in de literatuur verklaard.
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Individuele aanpassingen in een ERAS programma kunnen worden overwogen voor hoog-risico groepen, zoals
uitgebreide chirurgie (multiviscerale resectie/omentumplastiek) of de oudere, fragiele patiënt, hoewel geen data
beschikbaar zijn over de toepasbaarheid en generaliseerbaarheid van ERAS voor specifieke subgroepen van
patiënten.

Inleiding
Het is algemeen aanvaard dat optimalisering van de perioperatieve zorg cruciaal is voor de uitkomst van zorg.
Dit concept is vormgegeven binnen de ERAS programma’s. Binnen ERAS is de perioperatieve zorg
gestandaardiseerd op 20 items, met als doel een versneld herstel en vermindering van complicaties.
Vermindering van de stress respons, vroeg herstel van de darmfunctie en het behoud van de immunologische
functie liggen ten grondslag aan het versnelde herstel zoals dit gezien wordt na minimaal invasieve chirurgie in
combinatie met ERAS (1; 8). Binnen ERAS worden er duidelijke streefdoelen (ontslagcriteria) gedefinieerd die
postoperatief bereikt dienen te worden.
In deze module wordt ingegaan op de direct perioperatieve zorg zoals dit in ERAS programma’s is omschreven.
Voor een optimale voorbereiding in de poliklinische aanloop tot een electieve colorectale resectie en de
poliklinische nazorg wordt verwezen naar de module ondersteunende zorg, waarin onder andere aandacht
besteed wordt aan het optimaliseren van de pre-operatieve voedingstoestand.

Conclusies
Toepassing van een ERAS programma voor electieve colorectale chirurgie leidt tot een vermindering van de
duur van het postoperatief ziekenhuisverblijf na open chirurgie (0,9 tot 5,7 dagen).
Niveau 1: A1 Cochrane 2011; A2 Ren 2012 (6); Vlug 2011 (9)
Toepassing van een ERAS programma voor electieve colorectale chirurgie leidt tot een vermindering van de
duur van het postoperatief ziekenhuisverblijf na laparoscopische chirurgie (1-1,5 dagen).
Niveau 2: A2 Vlug 2011 (9); B Wang G 2012 (10); Wang Q 2012 (11)
Toepassing van een ERAS programma voor electieve colorectale chirurgie leidt tot een reductie van mineure
complicaties, maar niet van majeure complicaties.
Niveau 1: A1 Cochrane 2011
Toepassing van een ERAS programma verhoogt het aantal heropnames niet.
Niveau 1: A1 Cochrane 2011, A2 Vlug 2011 (9), B Yang 2012 (12); Wang G 2012 (13); Wang G 2011 (10)
Er is geen verschil in postoperatieve mortaliteit tussen ERAS en conventionele perioperatieve zorg.
Niveau 1: A1 Cochrane 2011, A2 Vlug 2011 (9), B Yang 2012 (12); Wang G 2012 (13); Wang G 2011 (10)
Er zijn aanwijzingen dat ERAS op middellange termijn kosteneffectief is door verminderd gebruik van middelen in
de postoperatieve periode in vergelijking met conventionele peri-operatieve zorg.
Niveau 3: B Sammour 2010 (7)
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Samenvat t ing lit erat uur
Er is al veel aandacht geweest voor implementatie van ERAS binnen de electieve colorectale chirurgie in
Nederland. Een doorbraak project tussen 2005 en 2009 in 33 ziekenhuizen liet een significante daling van de
opnameduur zien van 9 naar 6 dagen (3).
Waarschijnlijk zijn niet alle items binnen ERAS even belangrijk voor de uitkomst. ERAS items die in multivariabele
analyse onafhankelijk geassocieerd waren met een korter ziekenhuisverblijf in de LAFA studie waren normaal
postoperatief dieet (HR 1,87 (1,46-2,38)) en vroege mobilisatie (HR 1,72 (1,34-2,20)) (9). In het Nederlandse
doorbraakproject waren de elementen die van invloed waren op ziekenhuisverblijf het mobiliseren op dag 1,
laxantia postoperatief en postoperatief stoppen van intraveneuze vochttoediening (3).
Engelse studies uit de groep van Rockall hebben laten zien dat type analgesie en geïndividualiseerd vochtbeleid
cruciaal zijn (4). In een gerandomiseerde studie werden epidurale analgesie, spinale analgesie en PCA (patiënt
controlled analgesia) vergeleken bij laparoscopische colorectale chirurgie (4). Functioneel herstel was significant
sneller in de spinale analgesie en PCA groepen in vergelijking met de epidurale analgesie.
Door het achterwege laten van darmvoorbereiding en het continueren van water of koolhydraat verrijkte drank
tot 2 uur voor de ingreep wordt uitdroging voorkómen. Geïndividualiseerd vochtbeleid tijdens de operatie en
vermijden van overmatige NaCl infusie postoperatief bevordert het herstel van de darmfunctie (4).
In de literatuur is gezocht naar de effectiviteit van ERAS bij zowel open als laparoscopische colorectale chirurgie
en de doelmatigheid hiervan.
Ef f ectiviteit
Voor beoordeling van de effectiviteit van ERAS ten aanzien van ligduur, complicaties, heropnames, mortaliteit en
kwaliteit van leven ten opzichte van conventionele peri-operatieve zorg zijn na selectie een Cochrane review uit
2011 en 6 nadien verschenen RCT’s geïncludeerd. De RCT van Vlug was een 4 armige studie die voor dit doel is
opgesplitst in twee delen op basis van de chirurgische benadering (open/laparoscopisch) (9). In tabel 1 zijn de
belangrijkste uitkomsten weergegeven.
Zowel de Cochrane review als de 6 RCT’s vonden een significante reductie in postoperatief ziekenhuis verblijf
met een reductie variërend tussen de 1 en 6 dagen. In 2 van de 3 RCT’s waarin de patiënten laparoscopisch
werden geopereerd bedroeg dit verschil 1 dag en in de derde RCT anderhalve dag. Met uitzondering van 2
RCT’s werd een significante reductie gevonden in het totaal aantal complicaties. In de Cochrane review bleek dit
significante verschil gebaseerd op een reductie van mineure complicaties (zoals wondinfectie), terwijl er geen
verschil was in majeure complicaties (zoals naadlekkage). In geen van de studies werden significante verschillen
gevonden voor het aantal heropnames of postoperatieve sterfte.
Eén studie had als uitkomstmaat kwaliteit van leven, gemeten met de Short-Form 36 en Gastro-Intestinal
Quality of Life Index (GIQLI) (9). Op beide schalen was er op geen enkel meetpunt een significant verschil tussen
de 4 groepen.
Doelmatigheid
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Voor het vaststellen van de doelmatigheid van ERAS werd 1 economische evaluatie geïncludeerd (7). Dit betrof
een prospectieve cohortstudie die vergeleken werd met een individueel gematchte historische controlegroep.
Het betrof electieve open colonchirurgie. De kosten die in de evaluatie werden meegenomen waren gerelateerd
aan programmaontwikkeling, voorlichtingsmateriaal, medicatie, verzorging, complicaties, heropnames en
poliklinische kosten. Er werd geen sensitiviteitsanalyse uitgevoerd en het prijsjaar werd niet genoemd. De kosten
werden helder uitgesplitst in eenheden van zorggebruik, kosten per unit zorggebruik en totale kosten van
zorggebruik.
De totale kosten en de per patiënt kosten waren lager in de ERAS groep dan in de controlegroep. De per
patiënt kosten van het ERAS programma waren NZ$ 16.052,35 (ongeveer € 10.000,-) en van de controlegroep
NZ$ 22.929,74 (ongeveer € 14.500,-). De grootste verschillen werden gevonden in de kosten voor complicaties
en intra-operatief- en postoperatief vloeistofgebruik.
Onder de gevonden RCT’s waren er 2 die kosten hadden opgenomen, maar dit waren geen volledige
economische evaluaties. In de studie van Ren waren de postoperatieve kosten per patiënt in de ERAS groep $
548,40 (±$ 223,10) en $ 804,00 (±$ 288,70) in de controlegroep (p<0,001) (6), zonder verschil in preoperatieve
en chirurgische kosten. In de studie van Vlug werd geen verschil in kosten gevonden tussen de 4 groepen
(lap/ERAS vs. open/ERAS vs. lap/conventioneel vs. open/conventioneel) (9).

Zoeken en select eren
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Preventie postoperatieve wondinfectie rectumcarcinoom
Deze module is in ontwikkeling.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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T romboseprofylaxe rectumcarcinoom
Deze module is in ontwikkeling.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Geriatrische medebehandeling rectumcarcinoom
Deze module is in ontwikkeling.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Gemetastaseerd colorectaalcarcinoom (CRC)
Deze module is onderverdeeld in de volgende submodules:
Lokale therapie mCRC lever
Lokale therapie mCRC long
Lokale therapie mCRC peritoneaal
Lokale therapie mCRC overig
Opnieuw lokale therapie recidief mCRC
Inductie therapie lokale behandeling mCRC
Systemische therapie mCRC zonder lokale optie
Symptomatische behandeling mCRC

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Lokale therapie mCRC lever bij colorectaal carcinoom (CRC)
Uit gangsvraag
Welke vormen van lokale therapie kunnen worden ingezet bij niet-resectabele levermetastasen?

Aanbeveling
De aanbevelingen in deze module zijn overgenomen uit de 2014 richtlijn en in 2019 door de werkgroep
beoordeeld als actueel. De aanbevelingen zijn eventueel tekstueel aangepast, maar inhoudelijk niet veranderd.
Voer een partiële leverresectie uit indien voldaan aan de criteria voor resectabiliteit.
Geef niet standaard perioperatieve of adjuvante chemotherapie bij primair resectabele levermetastasen.
Hanteer de volgende criteria voor resectabiliteit:
Bij normaal leverparenchym en indien er geen sprake is van neoadjuvante systemische therapie, dient minimaal
20 procent van de lever over te blijven na resectie (=rest volume), indien er uitgebreide resecties worden
overwogen,
Indien er primair onvoldoende leverparenchym zou overblijven na resectie zou inductie systemische therapie
en/of vena-porta embolisatie en/of “two-stage” resecties moeten worden overwogen.
Geen absolute contra-indicaties zijn; bilobaire levermetastasen, aantal metastasen, grootte van de metastasen,
wel of niet synchroniciteit, extra-hepatische metastasen, stadium primaire tumor, leeftijd en waarde van het
serum CEA.
Geen contra-indicatie is een te verwachten krappe resectiemarge. In centra met veel expertise is er de
mogelijkheid om resecties uit te voeren direct grenzend aan grote vaat- en/of galwegstructuren met kleinere
marges. Omdat het echter moeilijk is op voorhand de marge te bepalen, wordt een ruime marge van 10 mm
geadviseerd.
Overweeg gelijktijdig opereren van de primaire tumor en synchrone metastasen alleen na zorgvuldige selectie
en bij voldoende beschikbare expertise bij patiënten met synchrone levermetastasen.
Opereer zo parenchymsparend mogelijk.
Beschouw lokale thermale ablatie als een belangrijke component in de multidisciplinaire behandeling van
patiënten met colorectale levermetastasen van een relatief beperkte omvang (tot 3 cm).
Pas lokale thermale ablatie toe in combinatie met resectie om bij geselecteerde patiënten lokale behandeling
mogelijk te maken.
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Pas percutane lokale thermale ablatie toe als lokale behandeling bij patiënten met colorectale levermetastasen
die minder geschikt zijn voor chirurgische resectie door hoge leeftijd, comorbiditeit, een ongunstige locatie van
de laesie voor resectie of een geschiedenis van uitgebreide abdominale chirurgie.
MW ablatie is mogelijk een goed alternatief voor RFA, met name bij tumor lokalisaties waarbij een negatief
effect van grote bloedvaten is te verwachten (heatsink).
Overweeg radio-embolisatie als salvage therapie bij patiënten met metastasen beperkt tot de lever. In een
vroegere fase is de waarde ten opzichte van palliatieve systemische therapie onvoldoende bekend.
Overweeg stereotactische radiotherapie voor patiënten met irresectabele colorectale levermetastasen waarbij
de ligging voor RFA ongunstig is.
Chirurgische behandeling
Iedere patiënt met colorectale levermetastasen dient te worden besproken met een centrum met expertise ten
aanzien van leverchirurgie, lokale behandelingstechnieken van de lever en het (gemetastaseerde) colorectale
carcinoom.
Partiële leverresectie heeft de voorkeur boven alleen systemische therapie bij patiënten die voldoen aan de
criteria voor resectabiliteit.
Leverresecties en combinatiebehandelingen dienen te worden uitgevoerd in centra waar:
expertise aanwezig is
geschikte apparatuur beschikbaar is en
ervaring is opgebouwd met
systemische therapie voor het colorectale carcinoom
lokale behandelingstechnieken voor de lever (operatieve en percutane behandelingen)
intensive care en
anesthesie op dit vlak.

Criteria voor resectabiliteit
Bij normaal leverparenchym en indien er geen sprake is van neoadjuvante systemische therapie, dient minimaal
20% van de lever over te blijven na resectie (=rest volume), indien er uitgebreide resecties worden overwogen,
Indien er primair onvoldoende leverparenchym zou overblijven na resectie zou inductie systemische therapie
en/of vena-portae embolisatie en/of ‘two-stage’ resecties moeten worden overwogen.
Geen absolute contra-indicaties zijn; bilobaire levermetastasen, aantal metastasen, grootte van de metastasen,
wel of niet synchroniciteit, extra-hepatische metastasen, stadium primaire tumor, leeftijd en waarde van het
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serum CEA.
Geen contra-indicatie is een te verwachten krappe resectiemarge. In centra met veel expertise is er de
mogelijkheid om resecties uit te voeren direct grenzend aan grote vaat- en/of galwegstructuren met kleinere
marges. Omdat het echter moeilijk is op voorhand de marge te bepalen, wordt een ruime marge van 10 mm
geadviseerd.
Gelijktijdig opereren van de primaire tumor en synchrone metastasen is geen standaard bij patiënten met
synchrone levermetastasen. De werkgroep is van mening dat deze behandeling na zorgvuldige selectie in centra
met veel ervaring op zowel colorectale chirurgie als leverchirurgie kan worden overwogen.
Er dient zo parenchymsparend mogelijk te worden geopereerd.
Bij patiënten met nieuwe levermetastasen na eerdere leverchirurgie, wordt re-resectie geadviseerd indien patiënt
voldoet aan de criteria voor resectabiliteit.
De radicaliteit is het belangrijkste en de gewenste marge is afhankelijk van de patiëntgebonden situatie.
Een beperkte marge is geen contra-indicatie voor (het aanbieden van) resectie.
Bij patiënten met beperkte extrahepatische metastase(n) kan een resectie worden overwogen. Dit moet
geschieden in expertise centra en het liefst in studieverband.
Leeftijd is geen absolute contra-indicatie voor partiële leverresectie.

Overwegingen
Radio Frequentie Ablatie en Microwave ablatie
Bij patiënten met resectabele levermetastasen blijft chirurgische resectie eerste keus. Bij patiënten die minder
geschikt zijn voor chirurgische resectie door hoge leeftijd, comorbiditeit, ongunstige locatie van de laesie voor
resectie, of waar een geschiedenis is van uitgebreide abdominale chirurgie kan bij beperkte tumorload in de
lever en afwezigheid van of bij stabiele extra-hepatische ziekte ablatie in de vorm van (percutane) RFA een
goede lokale behandelingsoptie zijn met goede klinische uitkomsten. Door chirurgische resectie te combineren
met RFA kan het aantal resecties van levermetastasen toenemen.
Trans arteriële chemo embolisatie
Partiële leverresectie is de gouden standaard. TACE voor colorectale levermetastasen moet (nog) gezien
worden als experimentele behandeling en dient in studieverband te worden verricht.
De rol van TACE bij patiënten met niet-resectabele colorectale levermetastasen in vergelijking met andere lokale
behandeltechnieken of systemische behandeling moet adequaat onderzocht worden in gerandomiseerde
studies. Op dit moment zijn er geen data die de voor– en nadelen van TACE hebben vergeleken met andere,
lokale niet-chirurgische technieken en er is te weinig evidence om TACE toe te passen indien er nog systemische
behandelingsopties zijn.
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Stereotactische radiotherapie
De rol van stereotactische radiotherapie in vergelijking met andere lokale behandeltechnieken als RFA moet
onderzocht worden in gerandomiseerde studies. Op dit moment zijn er geen data die de voor– en nadelen van
SRT hebben vergeleken met andere, lokale niet-chirurgische technieken.

Inleiding
Indien de colorectale levermetastase(n) primair niet resectabel worden geacht door lokalisatie en dit is niet
veranderd na vena portae embolisatie en/of inductie systemische therapie, dan kunnen alternatieve lokale
behandelingen van de lever in aanmerking komen. De lokale therapieën kunnen worden onderverdeeld in drie
categorieën: Lokaal ablatieve thermale therapie, lokaal vasculaire behandelingen en lokaal niet-vasculaire
behandelingen.
Chirurgische behandeling
De behandeling van patiënten met colorectale levermetastasen (CRLM) heeft zich in de laatste 20 jaar aanzienlijk
ontwikkeld. Dit geldt zowel voor de systemische als de lokale behandelingsmogelijkheden. Momenteel blijft
chirurgische resectie de gouden standaard bij patiënten die voldoen aan de criteria voor resectabiliteit. Het
merendeel van de patiënten met CRLM is echter geen kandidaat voor resectie. De ontwikkeling van lokale
therapieën voor de lever en de verbetering van de effectiviteit van de systemische therapie hebben erin
geresulteerd dat het percentage patiënten dat in aanmerking komt voor primaire of secundaire (na downsizing
d.m.v. systemische therapie) resectie is gestegen tot 20%-30%. De selectie, de volgorde en de integratie van
interventies dient in een multidisciplinair team plaats te vinden, waarin expertise op alle relevante deelgebieden
vertegenwoordigd dient te zijn.
In deze module hoofdstuk worden de momenteel beschikbare en meest gebruikte lokale therapieën voor de
lever in Nederland besproken. Voor de opties ten aanzien van de systemische therapieën wordt verwezen naar
de betreffende modules.

Conclusies
Radio Frequentie Ablatie en Microwave ablatie
Er is bewijs van lage kwaliteit dat RFA bij open buik, laparoscopisch en percutaan kan worden toegepast. Het is
een veilige techniek met een geringe kans op complicaties en een korte opname duur. Er zijn meerdere niet
gerandomiseerde studies beschikbaar die laten zien dat RFA een techniek is met een relatief lage local
recurrence en een positief effect op de overleving.
Niveau: laag Weng 2012 (57); Cirocchi 2012 (11)
Er is bewijs van matige kwaliteit dat de kans op lokale recidieven na RFA toeneemt bij toename van de grootte
van de leverlaesie.
Niveau: matig Solbiati 2001 (48); Solbiati 2001 (50); Berber 2005 (7)

P DF aangemaakt op 09-10-2020

238/296

C olorectaal carcinoom (C RC )

Bij patiënten met niet-resectabele colorectale levermetastasen is er bewijs van zeer lage kwaliteit dat de
toevoeging van RFA op systemische chemotherapie de Progression Free Survival verbetert, zonder een
aantoonbaar effect op de Overall Survival.
Niveau: zeer laag Ruers 2012 (42)
Er is bewijs van zeer lage kwaliteit dat cryotherapie een betere of slechtere lokale controle of overleving heeft
dan RFA bij patiënten met colorectale levermetastasen. Cryotherapie is een ablatietherapie waarbij door
bevriezing celdood optreedt en lijkt gepaard te gaan met meer complicaties dan RFA.
Niveau: zeer laag Pathak 2011 (40)
Er is bewijs van zeer lage kwaliteit dat MW ablatie minder last heeft van ineffectieve ablaties door koeling nabij
grote bloedvaten (heatsink). MW ablatie is een veilige thermische ablatie techniek, waarbij nog onvoldoende
bewijs is dat het in de praktijk betere lokale controle en overleving geeft dat RFA.
Niveau: zeer laag Pathak 2011 (40); Livraghi 2012 (34)
Geïsoleerde leverperf usie
Er is bewijs van lage kwaliteit dat geïsoleerde leverperfusie voor tot de lever beperkte colorectale
levermetastasen in een respons percentage bij een geselecteerde groep patiënten resulteert, vergelijkbaar met
de moderne chemotherapie.
Niveau: laag Alexander 2000 (4); Bartlett 2001 (6); Rothbarth 2003 (41)
Trans arteriële chemo embolisatie
Er is bewijs van lage kwaliteit dat TACE een veilige techniek met een geringe kans op complicaties en een korte
opnameduur is.
Niveau: laag Fiorentini 2012 (16)
Er is bewijs van lage kwaliteit dat TACE een hoge kans op lokale controle voor patiënten met niet resectabele
colorectale levermetastasen biedt.
Niveau: laag Fiorentini 2012 (16)
Er is bewijs van zeer lage kwaliteit dat dat TACE een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van systemische
chemotherapie ten aanzien van de progressie vrije overleving en mogelijk op de algehele overleving bij patiënten
met niet-resectabele colorectale levermetastasen.
Niveau: zeer laag Fiorentini 2012 (16)
Stereotactische radiotherapie
Er is bewijs van matige kwaliteit dat voor patiënten met irresectabele colorectale levermetastasen met beperkte
risico’s van toxiciteit en zonder een negatieve beïnvloeding in de kwaliteit van leven, stereotactische
radiotherapie een hoge kans van lokale controle biedt.
Niveau: matig Van der Pool 2010 (54); Mendez Romero 2008 (60)
Chirurgische behandeling
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Er is een enorme variatie in prognostische factoren voor de overleving na in opzet curatieve resectie van de
colorectale levermetastasen. Er bestaan zogenaamde Clinical Risk Scores om de prognose in te schatten. Over
marges bij de resectie van de colorectale levermetastasen bestaat er geen duidelijkheid.
Niveau 4: D Mening van de werkgroep
Het medisch beleid bij synchrone levermetastasen en extrahepatische afwijkingen is niet eenduidig. Er is een
enorme variatie in uitvoering van resecties (anatomische vs. niet-anatomische, vena cava reconstructie, twostage, na porta-embolisatie, na inductie systemische therapie, etc.).
Niveau 4: D Mening van de werkgroep
Eenduidige resultaten over de effectiviteit van combinatiebehandelingen met (neo)-adjuvante systemische
therapie ontbreken.
Niveau 4: D Mening van de werkgroep
Er is geen eenduidigheid over de criteria van resectabiliteit.
Niveau 4: D Mening van de werkgroep
Resectie van colorectale levermetastasen leidt in geselecteerde patiëntengroepen tot een 5-jaars overleving van
25% – 60%.
Niveau 3: C Yin 2013 (39); Li 2013 (26); Slesser 2013 (34)
Als gevolg van lokale irresectabiliteit, extrahepatische uitbreiding of door aanwezige comorbiditeit komt slechts
tot 30% van de patiënten in aanmerking voor een in opzet curatieve resectie.
Niveau 3: C Yin 2013 (39); Li 2013 (26); Slesser 2013 (34)
Er zijn aanwijzingen dat bij normaal leverparenchym maximaal 80% van het levervolume kan worden verwijderd
met beperkt gevaar op postoperatief leverfalen.
Niveau 3: C De Beare 1996 (13); Kokudo 2001 (22); Kubota 1997 (24); Sneider 2004 (32); Adballa 2006 (1)
Er zijn aanwijzingen dat bij diffuse parenchymafwijkingen zoals bij cirrose of uitgebreide steatose, het maximaal
te verwijderen volume beperkt is en ook het vermogen tot leverregeneratie en daarmee de mogelijkheid tot
herstel van leverfunctie veel kleiner is.
Niveau 3: C Schneider 2004 (32); Abdalla 2006 (1)
Er is geen eenduidig bewijs met betrekking tot marges in relatie tot kans op recidief, progressievrije of totale
overleving bij resectie.
Niveau 3: C Andreou 2013 (7)
Er zijn aanwijzingen dat patiënten met extrahepatische afwijkingen een slechtere prognose hebben in vergelijking
tot patiënten zonder extrahepatische afwijkingen.
Niveau 3: C Chua 2012 (12)

P DF aangemaakt op 09-10-2020

240/296

C olorectaal carcinoom (C RC )

Er zijn aanwijzingen dat een selecte groep van patiënten met extrahepatische ziekten een 5-jaarsoverleving
hebben tussen de 19 en 36%.
Niveau 3: C Chua 2012 (12)
Er zijn aanwijzingen dat een oudere leeftijd (>70 en/of 80 jaar) geen absolute contra-indicatie is voor resectie.
Niveau 3: C Adam 2010 (2)
Er zijn aanwijzingen dat synchroniciteit geen contra-indicatie is voor resectie.
Niveau 3: C Lyass 2001 (27); Vogt 1991 (38); Fujita 2000 (17)
Er zijn aanwijzingen dat overleving bij gelijktijdig opereren van primaire tumor en synchrone metastasen
vergelijkbaar is met opereren van synchrone levermetastasen na 2 of 3 maanden.
Niveau 3: C Yin 2013 (39); Li 2013 (26); Slesser 2013 (34)

Samenvat t ing lit erat uur
Radio Frequentie Ablatie
Principe van de techniek
RFA is een techniek die gebruik maakt van lokale applicatie van hitte door middel van hoogfrequente
wisselstroom. Met deze techniek wordt weefsel verhit tot een temperatuur boven de 50°C, waardoor
denaturatie van intracellulaire eiwitten en vernietiging van celmembranen (coagulatie necrose) optreedt (35; 13;
48). De tumor wordt aangeprikt met een naald (open buik, laparoscopisch of percutaan). Het aanprikken van de
tumor gebeurt meestal echografisch, maar zo nodig met CT. De naald is een gedeeltelijke geïsoleerde schacht
(14-17,5 gauge diameter) met een niet-geïsoleerde distale tip. Er zijn verschillende typen RFA-naalden
verkrijgbaar. Zodra de naald correct is gepositioneerd wordt de RFA-procedure gestart waarbij hoogfrequente
wisselstroom, vanuit de tip, het omliggende weefsel instromen. Hierdoor vindt de applicatie plaats van thermale
energie, totdat een adequate temperatuur wordt bereikt.

Complicaties
Een uitgebreide review van Mulier, waarin 82 artikelen met 3.670 patiënten vanaf 1990 tot 2002 werden
geëvalueerd, meldde een morbiditeit van 8,9% en mortaliteit van 0,5% (38). Een systematische review van
Decadt, waarin 44 artikelen met 1.931 patiënten vanaf 1995 tot 2003 werden geëvalueerd, meldde vergelijkbare
resultaten: morbiditeit in 137 (7,1%) en mortaliteit in 10 patiënten (0,5%) (14).
Er blijken bij RFA significant minder complicaties op te treden dan bij chirurgische resectie (3,9 vs. 18,3%) en een
significant kortere opnameduur (3,9 vs. 9,2 dagen).
Lokale controle en overleving
Lokale controle is volgens Solbiati beter te bereiken bij tumoren kleiner dan 3 cm (48). Een andere studie van
Solbiati vermeldt ook dat het recidiefpercentage hoger is bij grote laesies (21% bij laesies ≤2,5 cm, 52,8% bij
laesies van 2,6- 4,0 cm en 68,4% bij laesies ≥4 cm) (50). Dit blijkt ook uit een uitgevoerd prospectieve studie,
waarin Berber (2005) een mediane overleving van 38, 32 en 21 maanden voor laesies <3 cm, 3-5 cm en >5 cm
rapporteerde.
De meeste studies rapporteren kleine patiëntengroepen [(18; 39; 1; 58) of het betreft studies met
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gecombineerde data van primaire levertumoren en metastasen van verschillende origine (12; 30; 8; 47; 33; 25).
Er zijn een aantal publicaties met lange termijn gegevens over overleving van grote groepen patiënten met
colorectale levermetastasen die behandeld zijn met RFA, echter geen gerandomiseerde trials.
In een prospectieve studie van Solbiati, werden 117 patiënten (179 metastasen variërend van 0,6 tot 9,6 cm)
gevolgd die met RFA voor metachrone colorectale levermetastasen werden behandeld (48). Eventuele lokale
recidieven werden opnieuw met RFA behandeld. In deze studie werd een 1-, 2- en 3-jaars overleving gemeld
van respectievelijk 93%, 69% en 46% en een mediane overleving van 36 maanden. Dezelfde auteurs hebben
hun data geüpdatet (166 patiënten met 378 metastasen) met een 1, 2, 3, 4 en 5-jaars overleving van
respectievelijk 96%, 64%, 45%, 36% en 22% (49; 32) met 423 patiënten en 615 metastasen, variërend van 0,5
tot 5,0 cm, rapporteerde 1, 2, 3, 4 en 5-jaars overleving van 86%, 63%, 47%, 29% en 24% respectievelijk. Ook
Gillams liet vergelijkbare resultaten zien met een 1, 3 en 5-jaars van 91%, 40% en 17% en een mediane
overleving van 32 maanden in 167 patiënten behandeld (17).
In een Cochrane review werden 18 studies bekeken waarbij RFA werd vergeleken met andere
behandelingsopties bij resectabele en niet-resectabele levermetastasen. Hierbij was er slechts 1 prospectief
gerandomiseerde studie waarbij RFA gecombineerd met systemische chemotherapie werd vergeleken met
alleen chemotherapie bij 119 patiënten met niet-resectabele levermetastasen. In deze studie vond men een
significant betere progressievrije overleving bij 3 jaar van 27,6% voor de combinatie behandeling t.o.v. 10,6%
voor chemotherapie alleen (HR 0,60; 95%BI: 0,42-0,95). De 30 maanden OS van 61,7% (95%BI: 48,2-73,9) voor
de combinatiebehandeling verschilde echter niet significant met die van chemotherapie alleen (57,6%, 95%BI:
44,1-70,4).
Bij 17 studies was geen sprake van randomisatie, met een sterk verhoogd risico op selectie bias en
onvergelijkbaarheid door verschillende inclusiecriteria van de diverse studies. Lokale ablatie wordt in de klinische
praktijk veelal toegepast bij patiënten die minder geschikt zijn voor chirurgische resectie, wat kan resulteren in
slechtere uitkomsten. In klinieken met een succesvol RFA-programma wordt bij patiënten met een hoger risico
vaak voor een minder invasieve behandeling gekozen, zoals RFA, met een striktere selectie voor chirurgische
resectie en betere resultaten tot gevolg.
Circa 20% van de patiënten met colorectale levermetastasen komt in aanmerking voor chirurgische resectie. In
de literatuur is geen bewijs dat RFA de chirurgische resectie van colorectale levermetastasen kan vervangen.
Chirurgische resectie blijft de gouden standaard bij resectabele ziekte (9; 14; 36; 5; 19) [Laz 2004]. Door hoge
leeftijd, comorbiditeit, ongunstige locatie of een geschiedenis van uitgebreide abdominale chirurgie kunnen
patiënten minder geschikt zijn voor een leverresectie (10; 23; 27; 31). Bij dergelijke patiënten kan bij beperkte
tumorload in de lever en afwezigheid van of stabiele extra-hepatische ziekte ablatie, de vorm van RFA een
goede lokale behandelingsoptie zijn met goede klinische uitkomsten (10; 37; 43; 44; 31).
De mogelijkheden van uitgebreidere leverchirurgie nemen toe met de zich verder ontwikkelende chirurgische
technieken. RFA kan gebruikt worden als complementaire tool bij resectie van levermetastasen, om meer
patiënten chirurgische therapie te kunnen bieden (45; 55; 59). Waar voorheen lokalisatie van metastasen in zowel
de linker als rechter leverkwab een contra-indicatie was voor chirurgische resectie kan een patiënt nu, met een
(extended) hemihepatectomie en een RFA wel lokaal worden behandeld.
Cryotherapie
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Principe van de techniek
Door het bevriezen van cellen vindt formatie van intra- en extracellulaire ijskristallen plaats. Dit heeft schade aan
de celmembranen en intracellulaire structuren tot gevolg waardoor celdood optreedt. Dit wordt bereikt door
snel vriezen of te vriezen tot een heel lage temperatuur (2; 26; 3). Het plaatsen van een probe vindt echogeleid
plaats. Vervolgens wordt vloeibare stikstof of argon in de tumor gebracht en de tumor wordt bevroren met een
marge van 1 cm.
Complicaties
De beschreven complicaties van cryotherapie zijn relatief frequent. Voorbeelden zijn intra-operatieve
hypothermie, hartritmestoornissen, scheurvorming in leverkapsel door het uitzetten van het bevroren weefsel,
pulmonale complicaties, abcesvorming, galwegfistelvorming en het cryoshock syndroom (3; 46). Ernstige
complicaties worden in de literatuur beschreven variërend van 21%-66% (40). In verband met het hoge
complicatierisico is cryotherapie door veel gebruikers verlaten en vervangen door andere ablatieve technieken.
Lokale controle en overleving
Er zijn geen prospectieve gerandomiseerde studies die cryotherapie vergelijken met andere vormen van
ablatieve technieken, chirurgie of systemische behandelingen. Er is geen meta-analyse gedaan naar de
resultaten van cryotherapie. In een recente systematische review werd een lokaal recidief percentage variërend
van 23%-39% gerapporteerd met een 5-jaars overleving van 0%-44% (40).
Microwave ablatie
Principe van de techniek
Een meer recente ontwikkeling in de thermische ablatietechnieken is de Microwave (MW) ablatie. De techniek is
vergelijkbaar met RFA maar maakt gebruik van microgolven (0,9-2,4 GHz). De probe wordt op vergelijkbare
wijze als bij RFA in de tumor geplaatst, maar het gebruik van grounding pads is niet nodig. Oscillatie van
watermoleculen leidt door wrijving tot lokale verhitting en celdood. MW ablatie heeft een theoretisch voordeel
ten opzichte van RFA. Een snellere en effectievere verhitting maakt de techniek minder gevoelig voor het
heatsink effect nabij grotere bloedvaten, waardoor een betere ablatie plaats kan vinden nabij deze structuren.
Daarnaast is de techniek minder gevoelig voor lokale verdroging en verkoling van het weefsel (40; 22).

Complicaties
Livraghi rapporteerde de complicaties van MW ablatie bij 736 patiënten met 1.037 laesies. Zij concludeerden dat
MW ablatie van de lever veilig is met 2,9% majeure complicaties en 7,3% mineure complicaties (23).
Lokale controle en overleving
In een kleine gerandomiseerde prospectieve studie werd MW ablatie vergeleken met chirurgische resectie bij
patiënten met resectabele colorectale levermetastasen. Voor de MW groep van 14 patiënten was de 1, 2 en 3jaars overleving 71%, 57% en 14% met een mediane overleving van 25 maanden. Bij de resectiegroup was dit
69%, 56%, 23% en 23 maanden. In een systematische review werden 13 studies geïncludeerd. De 1, 3 en 5 jaar
overleving was 40%-92%, 0%-57% en 14%-32% met een mediane overleving van 21-43 maanden en een lokaal
recidief percentage van 2%-13% (58).
Geïsoleerde leverperf usie
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De geïsoleerde leverperfusie is ontwikkeld ten tijde van de relatief ineffectieve ‘oude’ systemische
chemotherapie, die een laag responspercentage gaf bij patiënten met een gemetastaseerd colorectaal
carcinoom (55). De huidige systemische therapie is veel effectiever in vergelijking met historische chemotherapie,
met dezelfde respons percentages als de geïsoleerde leverperfusie (52). Mede gezien de belasting voor de
patiënt, wordt daarom de geïsoleerde leverperfusie voor patiënten met colorectale levermetastasen zelden tot
nooit meer toegepast.
Trans arteriële chemo embolisatie
Trans Arteriële Chemo Embolisatie (TACE) is een methode waarbij men de colorectale levermetastase probeert
te vernietigen door zowel de bloedtoevoer naar de metastase af te sluiten, als door zeer lokaal in de tumor
chemotherapie te geven. Dit gebeurt door chemotherapeutica zeer selectief toe te dienen in de arterie of
meerdere arteriën die de metastase(n) van bloed voorziet/voorzien. Recent is hier de TACE DEBIRI bijgekomen;
dit is een TACE met zogenaamde ‘drug eluting beads of irinotecan’. Tegelijkertijd vindt embolisatie plaats van
desbetreffende arterie/arteriën. Hierdoor ontstaat enerzijds een verminderde aanvoer van zuurstof en voeding
voor de metastase waardoor de tumorcellen beschadigd raken. Anderzijds vindt er een grotere opname plaats
van het chemotherapeuticum door de vertraagde bloedstroom en de hogere directe concentratie. Het effect
van de chemotherapie neemt hierdoor toe. In Nederland doet de interventie radioloog dit op een percutane
manier.
De literatuur van TACE voor patiënten met colorectale levermetastasen is zeer beperkt. Tot 2013 zijn er 6 case
series beschreven en 1 fase 3 trial. De studie van Florentini, randomiseerde 75 patiënten tussen chemoembolisatie met irinotecan eluting beads (DEBIRI) of FOLFIRI (16). Na 50 maanden was de algehele overleving
significant beter in de groep van patiënten die behandeld waren met DEBIRI ten opzichte van de patiënten die
behandeld waren met FOLFIRI (p=0,031) HR 0,60 (95%BI: 0,37-0,97). De mediane overleving was 22 maanden
(95%BI: 21-23), voor DEBIRI en 15 maanden (95%BI: 12-18) voor de FOLFIRI groep. Belangrijkste tekortkoming
van de studie was de onduidelijke randomisatie en daardoor de mogelijkheid van een ingeslopen bias.
Yttrium-90-radio-embolisatie
Intra-arteriële Yttrium-90 radio-embolisatie (90Y-RE) is een nieuwe behandeling voor salvage patiënten met
colorectale levermetastasen (CRCLM). Het gaat hierbij om patiënten waarbij de uitzaaiingen beperkt zijn tot de
lever, de primaire tumor verwijderd is en patiënt progressief is na standaard chemotherapie lijnen (oxaliplatin en
irinotecan). Studies waarin CRCLM patiënten in salvage setting worden behandeld met radio-embolisatie
rapporteren een mediane overleving van 10,0 maanden (21). De potentiële voordelen van de behandeling met
90Y-RE ten opzichte van best-supportive care, voor de uitkomstenmaat totale overleving zijn onderzocht in 3
gerandomiseerde studies (20; 21; 53). Er zijn geen resultaten uit RCT’s beschikbaar die 90Y vergelijken met 1e
of 2e lijn chemotherapie. Een dergelijk studie is momenteel wel gaande.
Stereotactische radiotherapie
Bij stereotactische radiotherapie (SRT) wordt hoge bestralingsdoses gegeven met hoge precisie in een klein
aantal fracties. Er zijn geen strikte criteria qua aantal metastasen en maximale tumordiameter voor SRT.
Kandidaten voor een ablatieve behandeling met SRT zijn over het algemeen patiënten met één tot vier
metastasen, met een maximale tumordiameter van 5 tot 6 cm, in redelijk goede conditie en indien extra-
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hepatische ziekte aanwezig is moet deze potentieel behandeld kunnen worden (10; 5; 19; 27; 37; 43; 44; 55; 59;
22; 24; 28; 29; 50). Patiënten die in aanmerking komen voor SRT hebben irresectabele levermetastasen en vaak
liggen deze ongunstig voor radiofrequentie ablatie (RFA).
De lokale controle bij 1 en 2 jaar na SRT in gepubliceerde series met alleen colorectale levermetastasen
varieerde tussen 67%-100% en 55%-78% (24; 29; 51; 12; 54)*. De overleving bij 1 en 2 jaar varieerde tussen 53100% en 38-83% (29; 51; 12; 54). De gerapporteerde mediane overleving lag tussen 25 en 34 maanden in twee
gepubliceerde series (29; 54). Toxiciteit gerelateerd aan de behandeling met SRT voor levermetastasen is over
het algemeen beperkt. Verhoogde geïsoleerde leverenzymen, misselijkheid, vermoeidheid, gastritis en
huidtoxiciteit zijn gerapporteerd (19; 31; 44; 54; 24; 54).
Een prospectieve studie heeft de impact geanalyseerd van SRT op de kwaliteit van leven van 28 patiënten met
levertumoren, vooral patiënten met levermetastasen (60). Gemiddelde waarden van QoL-5D (EQ-5D) index,
EQ-VAS score en EORTC-QLQ C-30 global health status namen toe na de behandeling maar er was geen
significant verschil tussen de waarden voor de behandeling en één, drie en zes maanden daarna.
*)

Met betrekking tot Hoyer 2006; personal communication over data betreffend lokale controle van
levermetastasen op 2 jaar was 78%.
Chirurgische behandeling
Resectie van colorectale levermetastasen leidt in de meer recente studies bij geselecteerde patiëntengroepen
tot een 5-jaars overleving van 30% tot 60%, echter slechts 15-30% van de patiënten met levermetastasen zijn
uiteindelijk resectabel met curatieve intentie (21). Er zijn geen klinische studies die patiënten randomiseren tussen
resectie en systemische chemotherapie. Er zijn ook geen prospectieve studies uitgevoerd waarbij patiënten met
een beperkt aantal en resectabele colorectale levermetastasen behandeld zijn met moderne systemische
therapie. Voor patiënten met uitgebreide colorectale levermetastasen zijn er een tweetal case-control series
beschreven. De grootste serie is van Broquet (2011). Deze vergelijkt 2 groepen patiënten met dezelfde
patiënten karakteristieken behandeld met alleen systemische chemotherapie (n=62, groep 1) versus systemische
chemotherapie gevolgd door resectie (n=65, groep 2). In groep 1 werden alleen patiënten geïncludeerd die
respondeerden op systemische chemotherapie. Beide groepen hadden mediaan 6 colorectale levermetastasen
(range 2-18) en waren verder ook vergelijkbaar op alle andere karakteristieken. Groep 2 had een langere
overleving (5-jaars overleving 15% vs. 51%)
Ook Kopetz liet een vergelijkbaar resultaat zien in hun retrospectieve serie van patiënten die een resectie hebben
ondergaan versus alleen systemische therapie (23). Er is dus geen bewijs van hoog niveau dat lokale therapie
een langere overleving oplevert ten opzichte van systemische therapie. De overleving na partiële leverresectie is
dermate overtuigend ten opzichte van het resultaat van systemische behandelingen dat dit de behandeling van
voorkeur is.
Criteria voor resectabiliteit
Gezien de eventuele toepassing van effectieve systemische chemotherapie, de verbeterde technieken en
toegenomen mogelijkheden van lokale therapieën voor patiënten met colorectale levermetastasen en de
toegenomen mogelijkheden voor behandeling van het eventuele recidief, zijn de ‘klassieke prognostische
factoren’ niet meer van toepassing (11; 31).
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Voldoende rest- leverweefsel na resectie
De mogelijkheid om resectie van een groot deel van het levervolume uit te voeren, zonder risico op
postoperatieve insufficiëntie van de restlever, wordt mede bepaald door de kwaliteit van het parenchym. Bij
normaal leverparenchym kan maximaal tot 80% van het levervolume worden verwijderd met gering gevaar op
postoperatief leverfalen (13; 22; 24; 32; 1). Bij aangedaan leverweefsel na systemische therapie en/of cirrose
wordt dit percentage kleiner (1). De normale lever heeft een aanzienlijk vermogen tot regeneratie waardoor de
levercapaciteit postoperatief zal toenemen. Echter als het te reseceren deel meer dan 80 procent van het
functionerend leverweefsel betreft worden de morbiditeit en mortaliteit duidelijk hoger als gevolg van
postoperatieve leverinsufficiëntie. Dit houdt in dat als er uitgebreide resecties worden overwogen waarbij slechts
20% van de lever overblijft na resectie, er een combinatiebehandeling moet worden overwogen. Bij diffuse
parenchymafwijkingen, zoals bij cirrose of uitgebreide steatose, is het maximaal te verwijderen volume echter
veel beperkter (32). Ook het vermogen tot leverregeneratie en daarmee de mogelijkheid tot herstel van
leverfunctie, is veel kleiner.
Een van de mogelijkheden om de toekomstige restleverfunctie te vergroten is het uitvoeren van een
preoperatieve selectieve vena portae embolisatie aan de aangedane zijde. Hierdoor wordt hypertrofie
geïnduceerd in het contralaterale deel van de lever zodat deze een grotere functionele capaciteit krijgt en de
resectie veiliger kan worden verricht. Een van de problemen is dat niet altijd het effect van deze procedure
voorspeld kan worden en dat metingen van de werkelijke leverfunctie lastig zijn.
Volumetrie van de lever
Het meten van het volume van de toekomstige lever na resectie gebeurt door middel van volumetrie van de al
verkregen diagnostische spiraal CT of MRI data. De minimale grootte van de restlever ten opzichte van het
totale volume van een gezonde lever dient 20% te zijn om een veilige leverresectie uit te voeren bij patiënten die
niet zijn voorbehandeld met systemische therapie en/of levercirrose. Dit komt ongeveer overeen met een
resectie van minder dan 6 leversegmenten. Voor patiënten met een chronische ziekte geldt hiervoor een grens
van 50%-60% ofwel 4-5 segmenten. Het volume van de lever correleert echter niet altijd goed met de werkelijke
functie van de lever. Er zijn een tweetal technieken om de leverfunctie te bepalen: Indocyaninegroen (ICG)-test
en hepatobiliaire scintigrafie. Met zowel de ICG-klaringstest als hepatobiliaire scintigrafie meet men uiteraard de
functie van de gehele lever. Er bestaat echter tot op heden geen manier om de functie van de toekomstige
restlever te bepalen.
Met betrekking tot de kans op het optreden van postoperatieve leverinsufficiëntie en de complicaties die
daarvan het gevolg zijn wordt een voorspelling gedaan op basis van de volgende gegevens:
de geschatte functie van de lever,
het volume van de toekomstige restlever,
de aan- en afwezigheid van steatose of fibrose,
de algemene toestand van de patiënt.

De resultaten van re-chirurgie indien het tijdsinterval van hernieuwde metastasen <6 maanden is, lijken slechter
dan indien het tijdsinterval >6 maanden is.
Vena portae embolisatie
P DF aangemaakt op 09-10-2020

246/296

C olorectaal carcinoom (C RC )

Mortaliteit en morbiditeit na leverresecties worden voor een belangrijk deel bepaald door de functie van het deel
van de restlever. Een te kleine restlever kan leiden tot postoperatieve leverinsufficiëntie. Hierdoor kan de patiënt
in een hepatisch coma raken en is de kans op overlijden groot (80%).
Vena portae embolisatie (VPE) is een methode met als doel het vergroten van het volume van de toekomstige
restlever voordat de resectie plaatsvindt. De literatuur laat een gemiddelde stijging van het volume van de
toekomstige restlever na embolisatie ten opzichte van de toekomstige restlever voor embolisatie van 37,9%
(35). Voor patiënten met een normale leverfunctie is een periode van 2-4 weken voldoende om adequate
hypertrofie te bereiken. Voor patiënten met een cirrotische lever of met diabetes mellitus geldt hiervoor een
periode van 6-8 weken. Vooral cirrose heeft een negatieve invloed op de mate van hypertrofie. Dit geldt in
mindere mate voor schade aan de lever door cholestase en chemotherapie (35). Het volume van de lever
correleert echter niet altijd goed met de werkelijke functie van de lever. Er zijn tweetal technieken om de
leverfunctie te bepalen: Indocyaninegroen (ICG)-test en hepatobiliaire scintigrafie. 99mTC-mebrofenin
hepatobiliaire scintigrafie kan worden toegepast om het risico op postoperatief leverfalen in te schatten (15).
Op basis van gegevens over de geschatte functie van de lever en het volume van de toekomstige restlever, de
aan- en afwezigheid van steatose of fibrose en de algemene toestand van de patiënt wordt een voorspelling
gedaan met betrekking tot de kans op het optreden van postoperatieve leverinsufficiëntie en de complicaties
die daarvan het gevolg zijn.
De meest toegepaste technieken die worden gebruikt om toegang tot de vena portae te verkrijgen zijn directe
cannulatie van de vena ileocolica, de percutane toegangsweg en peroperatief chirurgisch als blijkt dat het te
reseceren volume groter is dan preoperatief voorspeld. De percutane techniek kan zowel ipsilateraal als
contralateraal worden toegepast en heeft als voordeel dat er geen laparotomie hoeft plaats te vinden met de
bijbehorende risico’s. Deze techniek minimaliseert het risico van trombose van de vena portae hoofdstam en
schade aan de contralaterale vasculatuur.
Er zijn verschillende middelen beschreven waarmee de embolisatie kan worden uitgevoerd zoals n-butyl
cyanoacrylaat met ethiodide olie, gelfoam, polidocanol, fibrinelijm, coils, polyvinyl alcohol (PVA), microsferen,
ethanol, Amplatzer plugs, of een combinatie van middelen. De optimale (combinatie) van embolisatiemateriaal
voor porta-embolisatie is niet duidelijk. Bij tijdelijke (absorbeerbare) materialen bestaat de kans op rekanalisatie
met minder hypertrofie als gevolg (36). N-butyl cyanoacrylaat heeft mogelijk het beste effect, echter in een
recente meta-analyse werd geen statistisch verschil aangetoond tussen de verschillende embolisatiematerialen
(35). De preoperatieve mortaliteit varieert van 0-6,5% voor patiënten zonder cirrose en 6-7% voor patiënten
met cirrose. Bij minder dan 15% van de patiënten traden complicaties op. Dit percentage is gelijk aan of lager
dan het percentage complicaties na partiële resectie zonder VPE.
Een mogelijk nadeel van VPE is dat na resectie, de regeneratieve capaciteit van de restlever is uitgeput en dat
een relatief tekort niet meer kan worden gecompenseerd.
Vrij recent is er een nieuwe techniek beschreven waar het leverparenchym wordt doorgenomen en de vena
portae wordt geligeerd, maar de leverkwab wordt niet direct gereseceerd (Associating liver partition and portal
vein ligation for staged hepatectomy: ALPPS) (33). Dit gebeurde na mediaan 9 dagen waarbij er een volume
toename werd gezien van de ‘rest-lever’ van 73%. Deze techniek moet gezien worden als experimenteel en
heeft nog geen vaste plaats in de behandeling van patiënten met colorectale levermetastasen.
Tumorvrije marge na resectie metastasen
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Over het algemeen wordt een marge van minimaal 10 mm gehanteerd, echter door de technische
ontwikkelingen, de ontwikkelingen van de systemische therapie en ervaring van chirurgen is het mogelijk om bij
marges van kleiner dan 10 mm te reseceren zonder vitale structuren (vaat/galweg) te bedreigen. Er is geen
eenduidige literatuur over de grootte van de marge (retrospectieve series). In het algemeen kan men zeggen dat
1 mm voldoende is bij een gelijke overleving ten opzichte van grotere marges (9). In het tijdperk van
moderne/effectieve chemotherapie lijkt een marge van 0 mm te voldoen, afhankelijk van de respons op de
chemotherapie (9; 7).
Inductie systemische therapie
Patiënten met primair irresectabele maar potentieel resectabele metastasen dienen behandeld te worden met
inductie systemische therapie. Het doel is een zodanige tumorreductie te verkrijgen dat een radicale resectie
alsnog mogelijk wordt. Kenmerken van deze inductiebehandeling zijn dat een schema met een zo groot
mogelijke kans op een objectieve respons wordt gekozen, en dat de duur van de behandeling wordt beperkt ter
voorkoming van chirurgische complicaties. Een resectie dient dus plaats te vinden zodra metastasen resectabel
zijn geworden. De bevinding dat metastasen in complete radiologische remissie in de meeste gevallen nog vitale
tumorcellen bevatten is een tweede argument om niet de maximale tumorrespons af te wachten (10). Op grond
van huidige gegevens kan echter geen duidelijke voorkeur worden uitgesproken om lokalisatie van radiologisch
niet meer aantoonbare metastasen chirurgisch te verwijderen dan wel intact te laten. Voor meer gedetailleerde
bespreking van de keuze van systemische therapie wordt verwezen naar de betreffende module.
Extrahepatische tumorgroei (inclusief hilus lymf klieren)
Vele studies laten zien dat patiënten met extrahepatische afwijkingen een slechtere prognose hebben dan
patiënten zonder extrahepatische afwijkingen (12). Meerdere studies laten echter ook zien, dat een lange termijn
overleving behaald kan worden bij een selectie van de patiënten. Dit zijn retrospectieve series, waarbij specifieke
lokalisaties zeer beperkte overlevingsgetallen laten zien na resectie (bijvoorbeeld bijniermetastasen, para-aortale
of truncus coeliacus klieren). Een meta-analyse bij 1.152 patiënten met gelijktijdige extrahepatische metastasen,
laat ook zien dat lange termijn overleving behaald kan worden na resectie van hepatische en extrahepatische
metastasen (12). Als er metastasen in één extrahepatisch orgaan zijn, lijkt de overleving beter na resectie dan de
overlevingsgetallen van patiënten die behandeld zijn met systemische therapie alleen. Indien er metastasen in
meer dan één extrahepatisch orgaan zijn, is de toegevoegde waarde van resectie mogelijk zeer beperkt en lijkt
de overleving gelijk aan alleen systemische therapie.
Leef tijd
Twee patiëntkenmerken zijn belangrijk voor de bepaling van de operabiliteit: leeftijd en lichamelijke conditie. Om
vast te stellen of een patiënt een operatie kan ondergaan, is een preoperatieve evaluatie belangrijk. Zowel de
leeftijd als de algemene conditie zullen maatgevend zijn voor risico’s op complicaties. Uit meerdere studies blijkt
dat bij patiënten ouder dan 70 jaar, en zelfs 80 jaar, een 5 jaars-overleving hebben die conform de jongere
leeftijd is (2).
Synchrone vs. metachrone levermetastasen
Er zijn geen studies die overleving van patiënten met synchrone levermetastasen vergelijken met patiënten met
metachrone levermetastasen in prospectieve setting, rekening houdend met andere factoren zoals: aantal,
grootte, uni-of bilobaire locatie, etc. In diverse retrospectieve studies wordt een 5-jaarsoverleving gerapporteerd
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conform de overleving na resectie van metachrone levermetastasen, ook bij een lokaal uitgebreide primaire
tumor (39; 26; 34). Synchroniciteit is daarom geen contra-indicatie is voor partiële leverresectie (27; 38; 17).
Verschillende reviews en meta-analyses zijn uitgevoerd ten aanzien van timing van resectie van synchrone
levermetastasen (39; 26; 34). Opgemerkt moet worden dat het hier niet gaat om prospectieve of
gerandomiseerde studies. De mogelijkheden zijn synchrone resectie van primaire tumor en metastasen of
metachrone resectie waarbij de primaire tumor eerst wordt geopereerd en 2 tot 3 maanden later de
metastasen.
De laatste jaren is er een opkomst van de ‘Liver first approach’ waarbij eerst de lever wordt geopereerd en 2 tot
3 maanden later de primaire tumor. De literatuur over de ‘Liver first approach’ is zeer beperkt, er is een metaanalyse verricht en is er één artikel gepubliceerd met de lange termijns overleving (25; 8; 41). Op basis van de
reviews en meta-analyse is er geen absolute voorkeur uit te spreken voor één van deze drie benaderingen. Uit
de literatuur is wel te concluderen dat de synchrone resectie wordt uitgevoerd bij patiënten met een beperkt
aantal metastasen en een lokaal beperkte tumor. Dit omdat anders wordt verwacht dat morbiditeit en zelfs
mortaliteit zal toenemen (3). Timing is afhankelijk van expertise van het centrum.
Chirurgische anatomie van de lever
De functionele, anatomische indeling van de lever in acht segmenten (I-VIII) door de Franse chirurg Couinaud
betekende een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van de leverchirurgie. Ieder segment vormt een
functionele eenheid met gescheiden arteriële en portale aanvoerende vaten en een eigen galweg. De drie
levervenen (respectievelijk de rechter en linker levervenen, en de centrale levervene) verdelen de lever in vier
sagittale sectoren en draineren in de suprahepatisch gelegen vena cava. Het vlak tussen de twee middelste
sectoren vormt de anatomische scheiding tussen rechter en linker leversegmenten (het anatomische midden van
de lever) en wordt bepaald door de centrale levervene (zie figuur 1).
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Figuur 1. Chirurgische anatomie van de lever
Soorten partiële leverresectie
Een type resectie wordt benoemd naar de segmenten die bij de resectie worden verwijderd. De klassieke,
anatomische resecties zijn de rechtszijdige en linkszijdige hemihepatectomie waarbij respectievelijk, de
segmenten 5, 6, 7 en 8 of de segmenten 2, 3 en 4 worden gereseceerd. Deze resecties kunnen worden
uitgebreid door van de contralaterale zijde, één of twee segmenten extra te reseceren: een uitgebreide
(extended) hemihepatectomie rechts omvat dan excisie van de segmenten 5, 6, 7, 8 en 4 (in de Engelstalige
literatuur ook wel trisegmentectomy genoemd) terwijl een uitgebreide (extended) hemihepatectomie links excisie
van de segmenten 1, 2, 3, 4 en daarbij nog de segmenten 5 en 8 betekent.
Kleinere resecties zijn de bisegmentectomieën zoals een segment 2/3 resectie of segment 6/7 resectie, meestal
voor perifeer gelegen tumoren. De keuze van een resectie wordt bepaald door de locatie, aantal en grootte van
de tumor(en) als ook de nabijheid van belangrijke vasculaire structuren. Over het algemeen wordt gestreefd naar
zo klein mogelijk resecties, met behoud van zoveel mogelijk parenchym. Indien mogelijk zal men segmentele
resecties uitvoeren of zelfs een deel van een segment (subsegmentele resectie). Oppervlakkige gelegen
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tumoren kunnen lokaal worden gereseceerd (wigexcisie).
Er blijkt geen verschil in overleving te zijn tussen anatomische en niet-anatomische resecties, waarbij het
resectievlak door een segment loopt. Bovendien is de morbiditeit en mortaliteit niet hoger in de nietanatomische groep.
Complicaties na leverresectie
De meest voorkomende complicaties na leverresecties zijn bloedverlies, gallekkage, sepsis en insufficiëntie van
de restlever. Vooral de mate van bloedverlies tijdens de operatie en het aantal verwijderde segmenten zijn
gecorreleerd met het optreden van complicaties na de ingreep. Veel van de maatregelen die worden toegepast
bij leverresecties zijn dan ook gericht op het zoveel mogelijk beperken van het bloedverlies. Overmatig
bloedverlies tijdens partiële leverresecties kan worden beperkt door:
Tijdelijke occlusie van de afferente bloedvaten naar de lever. De Pringle-manoeuvre waarbij zowel de vena
portae als de arteria hepatica worden afgeklemd is de klassieke methode om bloedtoevoer naar de lever
tijdelijk uit te schakelen. Er zijn twee manieren om dit uit te voeren: intermitterend afklemmen en continue
afklemmen.
Volledige vasculaire exclusie van de lever. Bij resecties waar ook een deel van de vena cava dient te
worden verwijderd, kan totale vasculaire exclusie van de lever worden toegepast waarbij naast de Pringlemanoeuvre, ook de vena cava craniaal en caudaal van de lever wordt afgeklemd.
Het laag houden van de centraal veneuze druk (<4 cm Hg) beperkt het retrograad bloedverlies uit de
levervenen en het capillaire bed. Onder deze omstandigheden kunnen de meeste leverresecties zonder
groot bloedverlies worden uitgevoerd.
Het toepassen van technieken voor dissectie van het leverparenchym. Voor de parenchymale dissectie kunnen
verschillende technieken worden gebruikt om met zo min mogelijk bloedverlies het parenchym te klieven. Er lijkt
geen verschil te zijn in uitkomst, tussen de verschillende technieken van parenchymdissectie. Een veel toegepaste
methode is de CUSA (Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator) waarbij het parenchym selectief wordt verwijderd
zodat kleine bloedvaten en galtakken kunnen worden afgebonden. Het toepassen van hemostatische middelen
aan het einde van de operatie lijkt geen invloed te hebben op post operatieve complicaties. Twee RCT’s lieten
geen verschil zien in het optreden van post-operatieve resectievlak gerelateerde complicaties [Fiqueras 2007]
(40).
Re-resecties
Indien patiënten eerder een leverresectie hebben ondergaan en opnieuw levermetastasen ontwikkelen bestaat
er een optie voor chirurgische behandeling. Uit series waarin, na zorgvuldige selectie van patiënten (voldoende
rest leverparenchym, voldoende tumorvrije marge, afwezigheid van extrahepatische ziekte en klinische toestand
van de patiënt) reresectie werd uitgevoerd, bleek dit een veilige procedure met goede lange termijn resultaten,
conform de uitkomst van de resectie (6; 4; 16; 19; 28; 29; 30). Ook de mortaliteit en morbiditeit van reresectie
blijken beperkt (42). De resultaten van re-chirurgie als het tijdsinterval van hernieuwde metastasen <6 maanden
is, lijken slechter dan wanneer het tijdsinterval >6 maanden is (37).
Two stage resections
Patiënten die irresectabele afwijkingen hebben, vanwege bilobaire distributie van tumoren, kunnen in
aanmerking komen voor second-stage resectie. Second-stage resectie houdt in complete resectie van de tumor
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in een helft van de lever, gevolgd door in tweede instantie resectie van de tumor in de contralaterale helft. De
bedoeling is om het risico op leverfalen te reduceren door het uitvoeren van een tweede complete resectie
nadat regeneratie is opgetreden. Dit kan gecombineerd worden met vena portae embolisatie en/of systemische
therapie (18). In combinatie met portae embolisatie wordt in eerste instantie kleine laesies uit de toekomstige
restlever verwijderd en in tweede instantie de vena portae embolisatie en resectie worden toegepast (5; 20).
Broquet (2011) vergelijkt 2 groepen patiënten, met dezelfde patiënten karakteristieken behandeld, met alleen
systemische chemotherapie (n=62, groep 1) versus systemische chemotherapie gevolgd door second stage
resectie (n=65, groep 2). In groep 1 werden alleen patiënten geïncludeerd die respondeerden op systemische
chemotherapie. Beide groepen hadden mediaan 6 colorectale levermetastasen (range 2-18) en waren verder
ook vergelijkbaar op alle andere karakteristieken. Groep 2 had een evidente langere overleving (5-jaars
overleving 15% vs. 51%).

Zoeken en select eren
PICO

P
I

Patienten met een stadium IV colorectaal carcinoom en metastasen in de lever
Patienten met een stadium IV colorectaal carcinoom en metastasen in de longen
Lokale therapie (resectie (long/lever), RFA (lever), RT (long/lever), itriumbolletjes (lever))

C Systemische therapie
O Lokale controle
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Lokale therapie mCRC long bij colorectaal carcinoom (CRC)
Deze module is in ontwikkeling.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Lokale therapie mCRC peritoneaal bij colorectaal carcinoom (CRC)
Uit gangsvraag
Welke patiënten met peritonitis carcinomatosa van colorectale origine komen in aanmerking voor cytoreductieve
chirurgie (CR) en hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC)?

Aanbeveling
De aanbevelingen in deze module zijn overgenomen uit de 2014 richtlijn en in 2019 door de werkgroep
beoordeeld als actueel. De aanbevelingen zijn eventueel tekstueel aangepast, maar inhoudelijk niet veranderd.
Selecteer patiënten met peritoneale metastasen van colorectale origine voor cytoreductieve chirurgie (CR) en
hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) die voldoen aan de volgende selectiecriteria:
de ziekte breidt zich tot maximaal 5 van de 7 regio’s in de buik uit;
een adequate cytoreductie kan plaatsvinden;
er zijn geen systemische metastasen (CT-thorax – abdomen).

Laat de primaire tumor in situ indien peritoneale metastasen per toeval worden aangetroffen tijdens exploratie
en een patiënt in aanmerking lijkt te komen voor CR en HIPEC.

Overwegingen
Er zijn geen overwegingen beschreven.

Inleiding
Uit epidemiologisch onderzoek uit Nederland en Zweden blijkt dat synchrone peritonitis carcinomatosa (PC) bij
5% van de patiënten met een colorectaal carcinoom voorkomt (11; 17). Nog eens 5% van de patiënten
ontwikkelt metachrone PC. Risicofactoren voor het ontwikkelen van PC zijn een rechtszijdige tumor, een hoog Ten N- stadium, een slechte differentiatiegraad, en een jongere leeftijd ten tijde van de diagnose. Wegens de
lage sensitiviteit van radiologisch stadiëringsonderzoek wordt PC in veel gevallen pas tijdens de operatie
gediagnosticeerd (9).

Samenvat t ing lit erat uur
Systemische behandeling
Er zijn maar weinig studies gepubliceerd over de effectiviteit van systemische chemotherapie bij patiënten met
PC. Wegens het ontbreken van ‘meetbare ziekte’ worden patiënten met PC tot nu toe uitgesloten van
gerandomiseerde studies (1). Data van gerandomiseerde studies zijn dan ook niet bekend.
Niet-gerandomiseerde studies naar het effect van 5-fluorouracil en leucovorine bij patiënten met PC laten over
het algemeen teleurstellende resultaten zien, met een mediane overleving variërend van 5 tot 7 maanden (15; 6;
3; 10).
Moderne chemotherapeutische combinaties, zoals oxaliplatin in combinatie met irinotecan lijken betere
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resultaten te geven hoewel selectie-bias in veel gepubliceerde studies een groot probleem is (2; 5; 12).
Niettemin is de mediane overleving van 23 maanden, zoals beschreven door Elias opmerkelijk.
Een epidemiologisch studie in Zuid-Nederland toonde aan dat patiënten met PC tussen 1995 tot 2008
geleidelijk steeds vaker met chemotherapie behandeld worden namelijk van 16% in 1995 tot 46% van de
patiënten in het laatste jaar (p=0,001). Een overlevingsvoordeel werd echter pas duidelijk na 2005, toen de
moderne systemische therapie werd geïntroduceerd (8).
Cytoreductieve chirurgie en intraperitoneale chemotherapie
Een geselecteerde groep patiënten met PC heeft geen systemische metastasen. Bij deze patiënten wordt PC
als locoregionale ziekte beschouwd die behandeld kan worden met cytoreductieve chirurgie gevolgd door
hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC).
Deze ingrepen beginnen met een zorgvuldige en systematische exploratie van de peritoneale holte. Deze is voor
dit doel in 7 regio’s verdeeld. Alleen indien de PC zich in maximaal 5 regio’s bevindt blijkt een HIPEC-procedure
zinvol (19). Vervolgens wordt alle macroscopische ziekte verwijderd. Het resultaat hiervan wordt geclassificeerd
als R1 (geen rest-tumor), R2a (rest-tumor maximaal 2,5 mm) of R2b (rest-tumor groter dan 2,5 mm) (19). Een
R2b-resectie wordt als niet zinvol beschouwd, waarschijnlijk omdat 2,5 mm de maximale penetratiediepte is van
Mitomycine-C, wat in Nederland het cytostaticum van keuze is bij een HIPEC-behandeling (20). Er zijn ook
studies met oxaliplatin of cisplatin [Brüger, Goeree]: curatiekans 16%. In Nederland wordt oxaliplatin gebruikt bij
een tweede HIPEC procedure indien er een geïsoleerd intraperitoneaal recidief is ontstaan na eerdere
cytoreductie en HIPEC met Mitomycine-C [Kuipers 2013].
Tot op heden is er slechts een fase 3 studie gepubliceerd die de meerwaarde van HIPEC heeft onderzocht.
Verwaal rapporteerde een significante toename van de mediane overleving van patiënten behandeld met
cytoreductieve chirurgie en HIPEC, in vergelijking met patiënten die standaardzorg kregen (22 vs. 12 maanden)
(19; 21; 22).
Sindsdien zijn er vele observationele en case-control studies verschenen die resultaten van HIPEC-behandeling
rapporteren. Hierbij is een mediane overleving van meer dan 60 maanden met acceptabele morbiditeit en
mortaliteit geen uitzondering [(4; 7; 13; 14; 16; 18). Deze patiënten werden in opzet curatief behandeld en
kregen ter voorkoming van systemische ziekte in principe adjuvante chemotherapie.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Lokale therapie mCRC overig bij colorectaal carcinoom (CRC)
Deze module is in ontwikkeling.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Locale behandeling bij recidief metastase na locale behandeling bij colorectaal
carcinoom (CRC)
Deze module is in ontwikkeling.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Inductiebehandeling bij niet lokaal behandelbare metastasen bij colorectaal
carcinoom (CRC)
Deze module is in ontwikkeling.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Systemische behandeling bij permanent irresectabele metastasen bij colorectaal
carcinoom (CRC)
Deze module is in ontwikkeling.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Symptomatische behandeling bij permanent irresectabele metastasen bij
colorectaal carcinoom (CRC)
Deze module is in ontwikkeling.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Nazorg en nacontrole bij colorectaal carcinoom (CRC)
Deze module is onderverdeeld in de volgende submodules:
Signalering/behandeling gevolgen CRC
Darmfunctiestoornissen na RC behandeling
Blaasfunctiestoornissen na RC behandeling
Seksuele functiestoornissen na RC behandeling
Stomazorg na CRC behandeling

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Signalering en behandeling van de gevolgen van colorectaal carcinoom
Deze module is in ontwikkeling.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Darmfunctiestoornissen na rectumcarcinoom behandeling
Uit gangsvraag
1. Welke behandelmogelijkheden zijn er voor LARS?
2. Welke vragenlijst is geschikt voor het vastleggen van LARS?
3. In welke mate correspondeert LARS met type behandeling ?

Aanbeveling
Bespreek preoperatief de mogelijke gevolgen van rectumcarcinoom behandeling op de darmfunctie.
Evalueer anorectale functie na sfinctersparende behandeling met behulp van de LARS-score op 6 en 12
maanden na herstel van continuïteit.
Zet loperamide, bulkvormers, (transanale) bekkenfysiotherapie en transanale irrigatie in als ondersteunende
behandeling bij LARS.
Spreek binnen het team af wie de evaluatie en begeleiding van LARS verricht.
Biedt sacrale zenuwstimulatie alleen aan in studieverband.

Overwegingen
Keuze vragenlijst voor vaststellen van darmdysfunctie
Het narratieve review van Chen (2015) geeft een overzicht van de instrumenten die gebruikt worden om
anorectale functie uit te drukken. De EORTC QLQ-29, Fecal Incontinence Quality of Life Scale (FIQL) en
Functional Assessement of Cancer Therapy-Colorectal (FACT-C) zijn veelgebruikt maar niet geschikt voor
functie evaluatie omdat ze evalueren wat de invloed van functie is op QoL en niet de functie zelf. Fecale
incontinentie vragenlijsten zoals WIS, St. Mark’s Incontincence Score en Fecal Incontinence Severity Index worden
veelvuldig gebruikt om anorectale functie na rectumchirurgie te evalueren. Incontinentie is slechts een onderdeel
van LARS en derhalve zijn deze 3 scores niet geschikt om de complexiteit van LARS in kaart te brengen. De
Memorial Sloan-Kettering Caner Center Bowel Function Instrument (MSKCC BFI) en de Low Anterior Resection
Syndrome Score (LARS-score) waarbij de MSKCC BFI uitgebreid is en de LARS-score beknopter is zijn
ontwikkeld om anorectale functie te evalueren. Beide scores meten meerdere aspecten van LARS en worden als
beste PROM’s beschouwd voor de inventarisatie van LARS. De LARS-score geeft 3 uitslagen (no LARS, minor
LARS, major LARS) hetgeen makkelijk is voor klinisch gebruik en is tevens gevalideerd in Nederland (Hupkens,
2018).
Behandelingsmodaliteiten en volgorde
Hoewel niet met uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing, wordt veelal een stapsgewijze aanpak van LARS
gepropageerd. Gestart wordt met dieetaanpassingen, bulkvormers en loperamide. Hieraan kan
bekkenbodemfysiotherapie als volgende stap worden toegevoegd en de waarde hiervan wordt in een
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Nederlandse RCT onderzocht. Bij onvoldoende effect kan retrograde irrigatie worden overwogen bij patiënten
die hiervoor gemotiveerd zijn. Internationaal wordt ook wel gebruik gemaakt van Chait catheters in het coecum
ten behoeve van antegrade irrigatie. SNS wordt in Nederland sporadisch toegepast. Als er een blijvende
onacceptabele impact is van LARS op de kwaliteit van leven kan een permanent stoma worden overwogen.
Samenvatting van nationale data en populatiestudies
Hoewel de LARS-score niet gevalideerd is na lokale excisie of watch en wait traject na chemoradiatie wordt hij
ook bij deze patiënten categorie gebruikt als ‘best available’ score. Hupkens (2017) heeft laten zien dat majors
LARS voorkomt na chemoradiatie gevolgd door een wait&see traject bij 30% van de patiënten (Hupkens, 2017).
Chemoradiatie gevolgd door TEM in een rectumsparend regime leidt tot 50% major LARS (Stijns, 2018).

Inleiding
Darmfunctiestoornissen na sfinctersparende TME komen frequent voor en worden geduid als het ‘low-anterior
resection syndrome’ (LARS). Het ontstaan van LARS is multifactorieel waarbij sfincter dysfunctie, afname van
sensatie in het anale kanaal, afwezigheid van de rectoanale inhibitie reflex en afname van capaciteit van het
rectum reservoir een rol spelen. LARS omvat een breed scala aan functionele symptomen zoals:
evacuatie problemen;
toegenomen defecatie frequentie;
nachtelijke defecatie;
‘urgency’;
incontinentie (feces/flatus);
clustering (snel opeenvolgende defaecaties);
onvermogen om te discrimineren tussen flatus en feces.
De prevalentie van LARS na rectumresectie met anastomose wordt geschat op 65% en is geassocieerd met
radiotherapie en hoogte van de tumor (Croese, 2018). Vanzelfsprekend heeft LARS een negatieve invloed op de
kwaliteit van leven na behandeling van het rectumcarcinoom.
Momenteel is er geen eenduidige definitie van LARS en daardoor is er een grote variatie in de rapportage van
functionele uitkomsten na rectumchirurgie. Ook kunnen symptomen van LARS voorkomen na uitsluitend
(chemo)radiotherapie (Watch & Wait beleid), of na lokale excisie met of zonder perioperatieve radiotherapie.

Samenvat t ing lit erat uur
Samenvatting van internationale richtlijnen en consensusdocumenten
Er zijn geen richtlijnen beschikbaar.
Samenvatting van systematische reviews en meta-analyses
PICO 1
Een recent systematische review laat zien dat fysiotherapie bij 383 patiënten na TME chirurgie een verbetering
geeft in functionele uitkomsten voornamelijk gemeten met de Wexner Incontinence Scale (WIS). Bewijs voor
duur, moment van de behandeling en precieze omschrijving van de therapie ontbreekt (Dalskas, 2018). Ramage
(2014) toont een 74.4% succes percentage aan van sacrale zenuwstimulatie (SNS) uitgedrukt in WIS hetgeen
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vergelijkbaar is met het succes van SNS van de algehele populatie patiënten met fecale incontinentie (Ramage,
2014). Een derde mogelijkheid voor de behandeling van LARS is transanale (retrograde) irrigatie. Dalskas (2018)
beschrijft slechts 3 studies waarbij verbeterde continentie werd gezien.

Zoeken en select eren
Uitkomstmaten
1. Functionele uitkomsten
2. Kwaliteit van leven

PICO(s)
PICO 1
P: patiënten met rectumcarcinoom die sfincter sparende behandeling hebben ondergaan;
I: behandeling LARS (medicamenteus, bekkenbodemfysiotherapie, retrograde of antegrade irrigatie, sacrale
zenuw stimulatie);
C: best supportive care;
O: QoL, functionele uitkomsten.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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Blaasfunctiestoornissen bij colorectaal carcinoom (CRC)
Uit gangsvraag
Welke interventies hebben een positief effect op de kwaliteit van leven van patiënten die na rectumchirurgie voor
rectumcarcinoom klachten van urine-incontinentie hebben?

Aanbeveling
De aanbevelingen in deze module zijn overgenomen uit de 2014 richtlijn en in 2019 door de werkgroep
beoordeeld als actueel. De aanbevelingen zijn eventueel tekstueel aangepast, maar inhoudelijk niet veranderd.
Vraag gericht dysfunctioneren op het gebied van het urineren na rectumchirurgie uit zodat mogelijke oorzaken
achterhaald kunnen worden.
Overweeg verwijzing naar een uroloog ten behoeve van aanvullende diagnostiek en mogelijke ondersteunende
behandelingen.

Overwegingen
Net als bij de onderbouwing van interventies bij urine-incontinentie na rectumchirurgie is hier sprake van een
‘gap of knowledge’. In de praktijk dienen mictieproblemen gericht uitgevraagd te worden zodat ook uitleg
gegeven kan worden over deze beperkende gevolgen van de behandeling. Deze patiënten dienen verwezen te
worden naar een uroloog ten behoeve van bijvoorbeeld urodynamisch onderzoek, cystoscopie ter uitsluiting van
defecten, mogelijke medicamenteuze behandeling of (zelf-) katheterisatie.
Daarnaast dient er aandacht te zijn voor praktische adviezen met betrekking tot passend incontentiemateriaal en
aan de mogelijke problemen op het gebied van een veranderd lichaamsbeeld of eventuele sociale beperkingen
ten gevolge van de incontinentie.

Conclusies
Voor patiënten met complete urine-incontinentie en een blaas prolapse met instulping van de blaashals na
rectumresectie voor rectumcarcinoom is er bewijs van zeer lage kwaliteit dat een Pereyra-operatie kan leiden tot
complete urineretentie.
Niveau: Zeer laag

Samenvat t ing lit erat uur
Mictieproblemen na rectumchirurgie treden frequent op en worden veelal tijdens de periode van nazorg en
follow up gesignaleerd. In de TME trial werd het disfunctioneren met betrekking tot het urineren tot vijf jaar na
de behandeling voor een rectumcarcinoom geëvalueerd (2). Mictieproblemen na rectumchirurgie kunnen
bestaan uit ‘urge’-incontinentie’, ‘overloop’ incontinentie en/of stress incontinentie. Daarnaast kunnen
problemen met ontlediging van de blaas optreden. Ongeveer 14% van de patiënten heeft zowel klachten van
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fecale- als ook urine-incontinentie, terwijl zij pre-operatief geen functiebeperkingen hadden. Binnen de TME trial
bleek een derde van de patiënten tot vijf jaar na TME chirurgie incontinent van urine te zijn. Dit kan leiden tot
sociale beperkingen (3).
Als oorzaken worden onder andere genoemd:
zenuwschade ten gevolge van de chirurgische resectie (zie figuur 1: hypogastric nerves (geel); pelvic
plexus (rood); sacrale splanchnic nerves (groen))
verminderde blaascapaciteit
verhoogde buikdruk
hormonale invloeden (vrouwen: menopauze)
bekkenbodemproblematiek
gecompliceerde wondgenezing (bijvoorbeeld na APR)

Het disfunctioneren met betrekking tot urineren lijkt niet gerelateerd te zijn aan preoperatieve radiotherapie,
maar wordt meer toegeschreven aan de chirurgische interventie (2).

Figure 1. Anatomical Graph of the Pelvic Floor and the Autonomic Nerves
Yellow: hypogastric nerves; green: pelvic splanchnic nerves; red: pelvic plexus; blue: levator ani nerve. Adapted
from: Lange JF (2002) Surgical anatomy of the abdomen. Maarssen (Netherlands): Elsevier. p. 178.
De geschetste problematiek op het gebied van urine-incontinentie was voor de werkgroep de aanleiding om
deze betreffende uitgangsvraag uit te zoeken. Helaas blijkt uit de systematische literatuursearch en –weging, dat
er nauwelijks bewijslast is voor geschikte interventies. Er werd geen enkele systematische review,
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gerandomiseerde studie of vergelijkende observationele studie gevonden welke interventies evalueerden voor
patiënten met urine-incontinentie na rectumresectie.
Gewenste ef f ecten - Kwaliteit van leven
Er werd slechts één studie gevonden waarin één casus werd beschreven van een patiënt die na een
rectumresectie vanwege rectumcarcinoom werd behandeld voor urine-incontinentie, inclusief het effect van
behandeling (1). De kwaliteit van het bewijs was zeer laag. Er werd afgewaardeerd vanwege een zeer hoog risico
op bias en zeer ernstige onnauwkeurigheid.
Ongewenste ef f ecten
Er werd geen studie gevonden die de ongewenste effecten van interventies voor patiënten met urineincontinentie na rectumresectie beschreef.

Zoeken en select eren
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PICO

P patiënten die een (any) resectie voor rectumcarcinoom hebben ondergaan en last hebben van urine
(a) wenselijkheid en onderbouwing tbv hanteren eenduidige definitie: (gradering incontinentie volgens
(b) onderbouwing stapsgewijze aanpak:
1. dieetaanpassingen
I 2. bulkvormende en constiperende middelen (physsilium), Questran, Loperamide, Ondansetron;
3. bekkenbodemtherapie
4. irrigatie van het colon en uiteindelijk
5. toch keuze voor definitief colostoma.
C geen enkele interventie
O

aanvaardbare frequentie van toiletgang, hervatting ADL; aanvaardbare QOL zoals de patiënt in kwest
definieert. Controleerbare toiletgang.

SELECTIE
CRITERIA

STUDIE
MetaRichtlijn
analyse
nee

GOLDEN
HITS

TAAL

Systematic
RCT
review

nee

ja

ja

JAARTAL

DATABA

Observ
Anders NL EN

van

tot

2000

nu

Medline Pubmed Embase

studie
ja

ja

ja ja

ja

Lange & vd Velde (2008). Faecal and urinary Incontinence after mulitpodality treatment of rectal cancer.
a case. CASE

Peeters K.C.M.J.et al Late side effects of short-course preoperative radiotherapy combined with tota
excision for rectal cancer: Increased bowel dysfunction in irradiated patients - A Dutch Colorectal Canc
Study (2005) Journal of Clinical Oncology, 23 (25) , pp. 6199-6206.

Fazio V.W., et al A randomized multicenter trial to compare long-term functional outcome, quality of lif
complications of surgical procedures for low rectal cancers (2007) Annals of Surgery, 246 (3) , pp. 481

Lange M.M., et al Risk factors for faecal incontinence after rectal cancer treatment (2007) British Journal
(10) , pp. 1278-1284.
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Seksuele functiestoornissen bij colorectaal carcinoom (CRC)
Uit gangsvraag
Welke interventies hebben een positief effect op de kwaliteit van leven van patiënten die na rectumchirurgie voor
rectumcarcinoom klachten van seksuele disfunctie hebben?

Aanbeveling
De aanbevelingen in deze module zijn overgenomen uit de 2014 richtlijn en in 2019 door de werkgroep
beoordeeld als actueel. De aanbevelingen zijn eventueel tekstueel aangepast, maar inhoudelijk niet veranderd.
Bespreek seksueel dysfunctioneren na de behandeling voor een rectumcarcinoom in de preoperatieve fase met
de patiënt, ook in het kader van fertiliteit.
Informeer tijdens de nazorg- en follow-up fase gericht naar mogelijke problematiek op het gebied van de
seksualiteit, zodat gerichte doorverwijzing naar uroloog of seksuoloog kan plaatsvinden.

Overwegingen
Er zijn geen overwegingen beschreven.

Conclusies
Er is bewijs van zeer lage kwaliteit dat mannen met erectiestoornissen na rectumchirurgie baat hebben bij intracaverneuze injecties.
Niveau: zeer laag
Er is bewijs van zeer lage kwaliteit dat mannen met erectiestoornissen na rectumchirurgie baat hebben bij het
gebruik van Sildenafil.
Niveau: zeer laag

Samenvat t ing lit erat uur
Ten aanzien van seksuele problemen, verrichtte Lange onderzoek, dat zich voornamelijk richtte op het
identificeren van behandeling gerelateerde risicofactoren voor seksueel disfunctioneren en het vergroten van
kennis over deze problematiek (2).
Zowel mannen als vrouwen meldden postoperatief een verslechtering van de seksuele functies in het algemeen,
hoewel deze functies voor vrouwen wel verbeterden in de loop der tijd. In de TME trial werd seksueel
disfunctioneren in het algemeen, erectiestoornissen en ejaculatieproblemen respectievelijk door 76,4; 79,8 en
72,2% van de mannen gemeld. Risicofactoren waren: zenuwschade, bloedverlies, naadlekkage, preoperatieve
radiotherapie en de aanwezigheid van een stoma. Bij de vrouwelijke patiënten in de TME trial werd seksueel
disfunctioneren in het algemeen, dyspareunia en vaginale droogheid gerapporteerd door respectievelijk 61,5;
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59,1 en 56,6%. Dit bleek geassocieerd met preoperatieve radiotherapie en het feit of de vrouw wel of geen
stomadrager was (2), waarbij in acht genomen moet worden dat de respons op de seksuele vragenlijst gering
was.
Na de behandeling voor rectumcarcinoom spelen echter meer factoren een rol, zoals een verminderde
zelfwaardering, veranderd lichaamsbeeld, vermoeidheid, verlies van zelfstandigheid, depressiviteit en relationele
problematiek (2). Seksualiteit is multidimensionaal, dus er zijn meer invloeden bepalend voor de uitkomsten na
de behandeling.
In de literatuur over de gevolgen van de behandeling, wijzen verschillende auteurs op het belang van
patiënteninformatie, liefst al voorafgaand aan de therapie. Patiënten dienen geïnformeerd te worden over de
oorzaken van optredende klachten en de korte en lange termijn effecten op de kwaliteit van leven (1; 5; 4; 6). Dit
wordt bepleit om zodoende tot een behandeling ‘op maat’ te kunnen komen voor de individuele patiënt. Het
stelselmatig evalueren van de QOL wordt benoemd als aanbeveling voor de praktijk.
Lange onderschrijft het specifieke belang van informatie over mogelijk seksueel disfunctioneren en in dit verband
ook het belang van emotionele ondersteuning in de follow-up (2).
Eén observationele studie beschreef het effect van intracaverneuze auto-injecties bij vijf mannen die drie
maanden na chirurgie voor rectumcarcinoom geen erecties konden krijgen. Met intracaverneuze auto-injecties
konden alle mannen een erectie, voldoende voor penetratie, verkrijgen. Echter, deze studie rapporteerde niets
over ongewenste effecten en werd afgewaardeerd vanwege het ontbreken van een controlegroep (kwaliteit
bewijslast is zeer laag).
Eén gerandomiseerde, placebogecontroleerde trial beschreef het effect van Sildenafil voor 32 patiënten die na
een rectumresectie een erectiestoornis hadden gekregen (3). Twaalf patiënten hadden een rectumcarcinoom;
20 patiënten hadden een inflammatoire darmziekte. De resultaten werden niet apart weergegeven voor de
patiënten met rectumcarcinoom.
Elf van de 14 patiënten had een globale respons op sildenafil, tegenover drie van de 18 patiënten uit de placebo
groep (verschil 61,9%, 95%BI: 34,4%-89,4%, p<0,01) (3). De erectiele functiescore was significant beter in de
sildenafil groep (23,6 vs. 10,6; p<0,01), net zo als de International Index of Erectile Function score (57,4 vs. 34,5;
p<0,01). 50% van de Sildenafil patiënten ondervond een bijwerking, vergeleken met 22% van de placebo
patiënten. 91% van de bijwerkingen was mild.
Het betrof hier echter een enkele trial, die voortijdig werd gestopt vanwege de positieve resultaten en omdat
slechts 12/32 patiënten een rectumcarcinoom hadden.

Zoeken en select eren
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PICO

Alle patiënten die een rectumresectie (APR dan wel LAR) ondergaan hebben en seksuele dysf unctie
hebben
P
(klachten kunnen zijn: pijn, verminderd libido, erectiele stoornissen, retrograde ejaculatie,
sensibiliteitsstoornissen; premature menopauze)
toepassing Viagra, Cialis, Androskat
gesprekstechnieken en begeleiding door uroloog of seksuoloog.
Hormoonsuppletie, screening osteoporose enz.

I

C geen enkele interventie
O QoL: eigen beleving / comfort
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following pelvic readiotherapy
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Cancer, 45 (9) , pp. 1578-1588.
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Reviews Urology, 8 (1) , pp. 51-57.
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Stomazorg na colorectaal carcinoom (CRC) behandeling
Deze module is in ontwikkeling.
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Organisatie van zorg bij colorectaal carcinoom (CRC)
Deze module is onderverdeeld in de volgende submodules:
De diagnostische fase
De behandelfase
De nazorgfase
Ondersteunende zorg
Delen van data voor registraties en onderzoek
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De diagnostische fase bij colorectaal carcinoom (CRC)
Uit gangsvraag
Aan welke minimale voorwaarden dient de organisatie van het diagnostisch traject van een patiënt met
colorectaal carcinoom te voldoen?
Deelvragen:
1. Hoe dient een lokaal multidisciplinair team te zijn samengesteld voor diagnostiek van primair,
locoregionaal recidief en gemetastaseerd colorectaal carcinoom, en welke doorlooptijden worden
gehanteerd in de diagnostische fase?
2. Door wie en op welke termijn wordt de patiënt op de hoogte gebracht van de diagnose, en wie is het
aanspreekpunt voor vragen van de patiënt?
3. Hoe verloopt de communicatie met de huisarts?

Aanbeveling
Voer de diagnostiek van patiënten met (verdenking op) een colorectaal carcinoom uit binnen een
gespecialiseerd team en volg hierbij het geldende SONCOS normeringsrapport.
Stel de huisarts op korte termijn op de hoogte bij de diagnosestelling colorectaal carcinoom of recidief
colorectaal carcinoom.
Zorg dat iedere patiënt met colorectaal carcinoom een casemanager heeft; het vaste aanspreekpunt van
diagnose tot follow-up.

Overwegingen
Het NFK heeft in mei 2018 een vragenlijst uitgezet naar de vraag of de patiënten een vast aanspreekpunt
hadden binnen hun hele ziekte en behandelingsproces, en of de patiënt ondersteuning en begeleiding kreeg.
4300 patiënten respondeerden en het blijkt dat nog een kwart geen vast aanspreekpunt heeft. Bij
darmkankerpatiënten die wel een vast aanspreekpunt hadden, bleek 79% een verpleegkundige als
aanspreekpunt te hebben en 21% een arts. De meeste informatie wordt bij diagnose en tijdens behandeling
gegeven, maar ook veel patiënten hebben behoefte aan informatie als de behandeling is afgerond.
De uitkomsten van dit onderzoek onderstrepen het belang van een vast aanspreekpunt. Het vast aanspreekpunt
zou volgens de kankerpatiëntenorganisaties een gespecialiseerd verpleegkundige of een verpleegkundig
specialist moeten zijn, omdat hun expertisegebied inzake emotionele ondersteuning en praktische
begeleidingsmogelijkheden aanvullend zijn op die van de arts. Ook zijn gespecialiseerd verpleegkundigen
laagdrempeliger en makkelijker bereikbaar dan artsen (NFK rapport, juni 2018).

Inleiding
De patiënt met verdenking op colorectaal carcinoom wordt via de huisarts verwezen, al dan niet in het kader van
P DF aangemaakt op 09-10-2020

282/296

C olorectaal carcinoom (C RC )

het bevolkingsonderzoek. In Nederland wordt de diagnostiek van deze patiënten uitgevoerd in vrijwel alle
ziekenhuizen binnen multidisciplinaire teams. Kwaliteit van de diagnostiek en poliklinische begeleiding is een
belangrijk aspect van de zorg voor patiënten met colorectaal carcinoom.

Samenvat t ing lit erat uur
Samenvatting van internationale richtlijnen en consensusdocumenten
Op deze deelvragen is het SONCOS normeringsrapport 6, 2018, van toepassing.
Multidiscplinair team
Een multidiscplinair colorectaal carcinoom team bestaat uit ten minste twee geregistreerde MDL-artsen
(eventueel één MDL-arts en één internist met deelcertificaat MDL/endoscopie), twee chirurgen, twee radiologen,
één patholoog, één radiotherapeut en één internist-oncoloog, allen met aantoonbaar specifieke expertise in
colorectale pathologie. Bij complexe besluitvorming rond behandeling van kwetsbare ouderen dient expertise
van een geriater/internist ouderengeneeskunde ingeschakeld te kunnen worden (zie ook de module
‘Besluitvorming bij ouderen en andere kwetsbare patiëntengroepen’).
De diagnostiek dient bij voorkeur plaats te vinden op een multidisciplinaire polikliniek met een zo kort mogelijke
toegangstijd. In alle gevallen geldt, dat het aantal bezoeken aan de polikliniek tot een minimum beperkt dient te
blijven en het interval tussen de diagnostische tests en het geven van de uitslagen wordt geminimaliseerd.
Wekelijks belegt het team een multidisciplinair overleg (MDO). Tijdens dit overleg worden de diagnostische
bevindingen gezamenlijk besproken.
Een lokaal colorectaal MDO bestaat minimaal uit: een chirurg, MDL-arts, internist-oncoloog, radioloog,
radiotherapeut, patholoog, case manager en eventueel andere verpleegkundigen, zoals een
stomaverpleegkundige.
Doorlooptijden
De doorlooptijd voor diagnostiek is maximaal 3 weken en de tijd tussen 1e polikliniekbezoek en start van de
therapie is maximaal 6 weken. Indien een patiënt wordt doorverwezen naar een andere zorginstelling mag deze
doorlooptijd met 3 weken worden verlengd. In uitzonderingsgevallen en situaties waarbij er medisch inhoudelijke
redenen zijn, kan gemotiveerd van deze termijnen worden afgeweken.
Poliklinische begeleiding
Het verdient aanbeveling om patiënten een naaste mee te laten nemen wanneer de uitslagen besproken
worden. Vervolgens wordt een gesprek met een gespecialiseerd verpleegkundige aangeboden die voorlichting,
steun en begeleiding geeft bij het nemen van een beslissing over de behandeling. Tijdens een tweede gesprek
met de behandelaar eventueel in aanwezigheid van de gespecialiseerd verpleegkundige, wordt met de patiënt
tot het uiteindelijke behandelbeleid besloten. Vervolgafspraken worden gemaakt en de patiënt dient te weten
hoe en bij welke vragen of problematiek betrokken professionals te bereiken zijn. Het moet de patiënt duidelijk
zijn waar deze zich kan vervoegen als hij nog vragen heeft.
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Bij een belaste familieanamnese, zeer jeugdige leeftijd ofwel multipele carcinomen en/of dysplastische poliepen
wordt met patiënt besproken dat er wellicht sprake is van een familiaire aanleg en wordt een consult klinische
genetica aangeboden.
Berichtgeving aan de huisarts
Voor een goede continuïteit van zorg is het van belang dat de huisarts zo spoedig mogelijk op de hoogte wordt
gesteld van de diagnose colorectaal carcinoom evenals het behandelplan, zodat hij de eventuele vragen over de
aard van de aandoening, prognose en de komende behandeling(sopties) met de patiënt kan bespreken.
Samenvatting van systematische reviews en meta-analyses
Er zijn geen relevante systematische reviews voor dit onderwerp beschikbaar.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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De behandelfase bij colorectaal carcinoom (CRC)
Uit gangsvraag
Aan welke voorwaarden dient de organisatie van het behandeltraject van een patiënt met colorectaal carcinoom
te voldoen?
Deelvragen:
1. In welk MDO, met welke vertegenwoordiging van disciplines en met welke frequentie dienen patiënten
besproken te worden met primair, locoregionaal recidief en gemetastaseerd colorectaal carcinoom voor
het formuleren van een behandeladvies?
2. Voor welke specifieke patiënten met colorectaal carcinoom dient er binnen een bepaald centrum
aanvullende infrastructuur beschikbaar te zijn ten aanzien van bepaalde behandelingen?
3. Hoe dient de voorlichting rondom de behandeling van de patiënt met (recidief) colorectaal carcinoom te
worden georganiseerd, en waaruit dient die te bestaan?

Aanbeveling
Bepaal voor elke patiënt welk centrum het meest geschikt is om de behandeling uit te voeren op basis van de
uitgebreidheid van de ziekte, specifieke beschikbaarheid van behandelingsmodaliteiten en expertise, en lopend
wetenschappelijk onderzoek. Dit geldt specifiek voor:
vroeg stadium colon- en rectumcarcinoom;
lokaal uitgebreid colon- en rectumcarcinoom;
distaal rectumcarcinoom;
locoregionaal recidief colon- en rectumcarcinoom;
in opzet curatieve behandeling van lever-, long- en peritoneale metastasen.

Geef binnen een multidisciplinaire setting eenduidige voorlichting, waarbij rol en verantwoordelijkheid voor
iedere betrokken professional duidelijk zijn.
De KRAS-mutatiestatus van de tumor dient te worden bepaald door een laboratorium dat hiertoe is uitgerust
en deelneemt aan kwaliteitsrondzendingen voor deze test.

Overwegingen
Beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars zijn het erover eens dat concentratie van
complexe ziekenhuisbehandelingen een belangrijke stap is in de verbetering van de kwaliteit van zorg. Door de
concentratie van complexe zorg kunnen ziekenhuizen zich specialiseren en dat verhoogt de kwaliteit en
doelmatigheid van de behandeling.
De wetenschappelijke beroepsverenigingen van medisch specialisten hebben daarom minimum volume- en
kwaliteitsnormen opgesteld. Op de website https://www.zn.nl/336986126/Document?
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documentregistrationid=3490316291
staat in een overzicht (i.e. ‘Kruistabel inkoopadviezen op basis van de minimumvolumenormen 2019’) welke
ziekenhuizen bepaalde complexe behandelingen aanbieden.
Omdat darmkanker een hoog volume ziektebeeld betreft, waarvan slechts een deel hoog complex is, wordt er
gestreefd naar zogenaamde echelonnering van het MDO. Hiermee wordt mogelijk gemaakt dat
geprotocolleerde behandeling volgens de richtlijn, die ook geen specifieke expertise behoeft, binnen een 1e
echelon MDO kan worden besproken. Daarmee komt er meer tijd vrij in een 2 e echelon MDO voor meer
complexe casuïstiek, waarbij de inzet van experts effectiever en minder tijdrovend wordt. Er is een taskforce met
verschillende stakeholders, waaronder de betrokken beroepsverenigingen, geformeerd om echelonnering van
het MDO vorm te gaan geven. Daarbij is darmkanker één van de eerste ziektebeelden waarmee gestart wordt.
Vooralsnog is hierover niets in de aanbevelingen opgenomen en de richtlijnwerkgroep volgt daarin SONCOS.
Voorlichting
Voorlichting is een essentieel onderdeel van de behandeling. Voorlichting binnen een multidisciplinaire setting
moet eenduidig worden gegeven, zodat iedere professional weet wanneer welke informatie aan de patiënt
gegeven wordt en wie hiervoor verantwoordelijk is. Het verhoogde risico bij een sterk belaste familieanamnese
moet, indien van toepassing, met de patiënt besproken worden. Bij een belaste familieanamnese, zeer jeugdige
leeftijd ofwel multipele carcinomen en/of dysplastische poliepen wordt met patiënt besproken dat er wellicht
sprake is van een familiaire aanleg en wordt een consult klinische genetica aangeboden. Het is van belang
patiënten te wijzen op gezond beweeg- en voedingsgedrag, maar ook op risicofactoren die
gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken of verergeren. Ook leefstijl en beroep/werk moeten aan de orde
worden gesteld.
Afwegingen bij behandelkeuzes
De keuze van behandeling wordt mede bepaald door de patiënt die volledig geïnformeerd is over de voordelen
en de nadelen (bijwerkingen) van de voorgestelde behandeling, bij voorkeur in combinatie met schriftelijke en/of
internetinformatie. De leeftijd, comorbiditeit, BMI en algemene conditie worden bij de overwegingen betrokken.

Inleiding
Nadat de diagnose colorectaal carcinoom is gesteld en de initiële stadiëringsbeeldvorming is verricht, wordt de
patiënt besproken in een multidisciplinair overleg (MDO). Ook patiënten bij wie recidief colorectaal carcinoom is
vastgesteld dienen besproken te worden, evenals tussentijdse evaluaties gedurende een multidisciplinaire
behandeling. In een MDO worden behandeladviezen geformuleerd naar de stand van de wetenschap en
praktijk, daarin meegenomen alle relevante patiënt- en tumorkenmerken en waarbij ook eventuele alternatieve
behandelopties en mogelijke participatiein wetenschappelijk onderzoek worden vastgelegd. De complexiteit van
behandeling en vereiste expertise bepalen vervolgens ook de keuze voor het centrum waar de behandeling
plaatsvindt.

Samenvat t ing lit erat uur
Samenvatting van internationale richtlijnen en consensusdocumenten
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Op deze deelvraag is het SONCOS normeringsrapport 6, 2018, van toepassing (http://www.soncos.org/). In
module 1 worden de algemene voorwaarden voor oncologische zorg benoemd, verdeeld in informatie en
organisatie, faciliteiten, en therapie en onderzoek. Hiervoor wordt verwezen naar het desbetreffende rapport.
Eisen voor wat betreft het colorectaal carcinoom zijn:
Neo-adjuvante (chemo)radiotherapie is beschikbaar en hiervoor bestaat een zorgpad.
Er is een stomapolikliniek met stomaverpleegkundige.
Bij het wekelijkse multidisciplinaire overleg dienen in ieder geval de volgende specialisten
vertegenwoordigd te zijn: chirurg, MDL-arts, internist-oncoloog, radioloog/nucleair geneeskundige,
radiotherapeut-oncoloog, patholoog, case manager en/of oncologieverpleegkundige en/of
verpleegkundig specialist oncologie en eventueel andere verpleegkundigen. Er dient de mogelijkheid te zijn
tot wekelijkse consultatie van een vertegenwoordiger van het referentiecentrum bij dit overleg.
Er bestaan afspraken over het op indicatie toedienen van intra-operatieve radiotherapie; de indicatie
hiervoor wordt vooraf, multidisciplinair gesteld.
Lokaal uitgebreide of recidief rectumcarcinomen worden behandeld in centra met aantoonbare expertise
in de behandeling hiervan (dat wil zeggen ervaring met excenteraties, multi-modaliteitsbehandelingen en
eventueel intra-operatieve radiotherapie).
Er wordt deelgenomen aan de Dutch Colorectal Audit (DCRA).
Per jaar, per locatie, worden tenminste 50 colorectale resecties (voor benigne en maligne aandoeningen)
verricht.
Indien in een zorginstelling rectumresecties (voor benigne en maligne aandoeningen) worden verricht,
moeten dit er tenminste 20 per jaar zijn.
Operaties worden uitgevoerd door een gecertificeerd chirurg-oncoloog of gecertificeerd gastrointestinaal chirurg.

Om Hypertherme IntraPEritoneale Chemotherapie (HIPEC) behandeling te kunnen verrichten moet een
zorginstelling voldoen aan alle voorwaarden die gesteld worden aan de behandeling van colorectale carcinomen
en daarnaast ook beschikken over/voldoen aan de volgende voorwaarden:
Er is een één- á tweewekelijks multidisciplinair overleg voorafgaand aan de behandeling danwel operatie.
HIPEC behandelingen worden uitgevoerd door een operatieteam dat expertise heeft in de uitvoering van
deze complexe hoog-risico ingrepen: dit geldt, naast de chirurgen, voor alle betrokken specialismen, zoals
anesthesiologen, intensivisten en perfusionisten. Er is 24 uur beschikbaarheid van een interventieradioloog die bekwaam is in het uitvoeren van interventies bij patiënten met complicaties van grote
gastro-intestinale en oncologische ingrepen.
Operaties worden uitgevoerd door een gecertificeerd chirurg-oncoloog of gecertificeerd gastrointestinaal chirurg.
Er is beschikking over een intensive care-afdeling met personeel dat bekwaam is in de verzorging van
patiënten na HIPEC en andere grote gastro-intestinale en oncologische ingrepen, waarbij er 24 uur
beschikking is over een arts voor de intensive care.
De instelling moet vertegenwoordigd zijn in de landelijke HIPEC-werkgroep.
Per jaar, per locatie, worden tenminste 20 HIPEC behandelingen verricht.
P DF aangemaakt op 09-10-2020

287/296

C olorectaal carcinoom (C RC )

Er wordt een kwaliteitsregistratie bijgehouden.
Start van HIPEC-behandeling in nieuwe centra gebeurt onder supervisie van een reeds bestaand centrum
met aantoonbare deskundigheid in HIPEC-behandeling zoals in dit document beschreven. Het nieuwe
centrum dient te voldoen aan de eerder in dit document genoemde eisen ten aanzien van het starten van
nieuwe therapieën.

Extra eisen betreffende radiotherapie staan beschreven in de Kwaliteitsnormen van Radiotherapie, als bijlage
van SONCOS normering oncologische zorg.
Samenvatting van systematische reviews en meta-analyses
Er zijn geen relevante systematische reviews voor dit onderwerp beschikbaar.

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
Laatst geautoriseerd : 29-10-2019
Voor de volledige verantwoording, evidence tabellen en eventuele aanverwante producten raadpleegt u de
Richtlijnendatabase.
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De nazorgfase bij colorectaal carcinoom (CRC)
Uit gangsvraag
Hoe is de organisatie van zorg in de nazorgfase voor patiënten met een colorectaal carcinoom of colorectale
levermetastasen?

Aanbeveling
Ketenzorg
Voor elke patiënt dient een individueel nazorgplan gemaakt te worden, dat ter beschikking komt van de patiënt,
de huisarts en andere betrokken partijen.
Met de huisarts moet gekeken worden of en wanneer de nazorg het beste door de huisarts of door de
casemanager in het ziekenhuis gecoördineerd kan worden. Indien besloten wordt de huisarts hierin een grotere
rol te laten spelen, zijn een snelle, complete informatieoverdracht en deskundigheidsbevordering bij de huisarts
inclusief de professionele ondersteuners essentieel.
Nazorginterventies
Vooral in het eerste jaar moet aandacht zijn voor psychosociale begeleiding.
Werkhervatting dient bespreekbaar te worden gemaakt en te worden gestimuleerd.
Artsen en verpleegkundig specialisten/verpleegkundigen dienen op de hoogte te zijn van verwijsmogelijkheden
voor psycho-oncologische zorg, sociale steungroepen/lotgenotencontact en revalidatieprogramma’s.
Patiënten die hiervan gebruik willen maken dienen hierover te worden geïnformeerd.
Duur van de nazorg
De duur van de nazorg dient in overleg tussen arts en patiënt te worden bepaald. Er dient te worden
afgesproken wie de contactpersoon blijft en dit dient ook aan de huisarts te worden doorgegeven.

Overwegingen
Het effect van nazorgplannen op een reductie van kankergerelateerde morbiditeit en mortaliteit, op een
verbetering in kennis over de ziekte en behandeling en kwaliteit van leven, en op het naleven van een gezondere
leefstijl is nog niet onderzocht.

Conclusies
Een individueel nazorgplan zorgt voor systematische identificatie van problemen, geeft richting aan de nazorg,
geeft duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden van betrokken hulpverleners en ondersteunt de
onderlinge communicatie.
Niveau: D Institute of Medicine 2005

Samenvat t ing lit erat uur
Ketenzorg en individueel nazorgplan
Ketenzorg is het samenhangend geheel van zorginspanningen dat door verschillende zorgaanbieders onder een
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herkenbare regiefunctie wordt geleverd, waarbij het patiëntproces centraal staat en waarbij zoveel mogelijk
aansluiting wordt gezocht met diens omgeving. Er wordt een sluitende keten gevormd van diagnostiek,
behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroeg opsporen en self-assessment. Het aanstellen van
een regiefunctionaris wordt ten zeerste aanbevolen, om te zorgen voor een goed gecoördineerd vangnet en
een individueel nazorgplan [Gezondheidsraad 2007, IGZ 2009].
Het individueel nazorgplan bevat op zijn minst informatie over:
lichamelijke en psychosociale gevolgen van ziekte en behandeling,
de wenselijkheid en inrichting van de nazorg,
het moment van heroverweging en blijvende aandachtspunten:
mogelijk late gevolgen van de behandeling,
signalen die aanleiding moeten zijn om een arts te raadplegen,
afspraken over coördinatie en taakverdeling tussen hulpverleners.
Voor een voorbeeld van een nazorgplan zie de bijlage
Met het nazorgplan is goede overdracht naar de meer integrale zorg mogelijk [Institute of Medicine, 2005]. De
inhoud van het nazorgplan is bekend bij de patiënt en zijn huisarts. Aanvullende hulpprogramma’s zijn te vinden
op www.oncoline.nl/oncologische-revalidatie, www.herstelenbalans.nl en www.oncoline.nl/herstel-na-kanker.
Het verdient aanbeveling terugkeer naar werk bespreekbaar te maken en in de behandeldoelen te integreren.
Zie www.oncoline.nl/kanker-en-werk [NVAB 2009].
Geadviseerd wordt om het nazorgplan van de patiënt met een colorectaal carcinoom op te nemen in
elektronische databases en dossiers en te gebruiken voor interdisciplinaire overdracht, o.a. naar de huisarts en
de patiënt een kopie van het nazorgplan te geven.
Zorg na af ronden nazorg in het ziekenhuis
De duur van de nazorg in het ziekenhuis dient in overleg tussen arts en patiënt te worden bepaald. De keuze
voor de duur kan niet worden gemaakt zonder invulling te geven aan primaire aspecten van nazorg, zoals
voorlichting en zorg voor de patiënt. Des te meer, omdat de patiënt na afsluiting van de controles het contact
met de behandelaars in het ziekenhuis verliest en patiënt en huisarts niet altijd weten wat de gevolgen op lange
termijn zijn van de kanker en de behandeling [KWF 2011]. Bij afronding van de nazorg in het ziekenhuis dient
afgesproken te worden wie de contactpersoon blijft, dit moet worden doorgegeven aan de huisarts.
In het algemeen wordt in de fase na de primaire behandeling voor kanker ook vaak een beroep gedaan op de
huisarts. Dit geldt vooral voor kankers met een lange overlevingsduur, zoals het colorectaal carcinoom en voor
patiënten met comorbiditeit. Er bestaat behoefte aan een pro-actieve opstelling van de huisarts en aan hulp bij
de coördinatie van de nazorg.
De huisarts kan hier vaak (nog) niet aan voldoen, en het KWF adviseert ook hier de introductie van
casemanagers en het uitwerken van scenario’s, waarbij de huisarts het medische deel en de praktijkondersteuner
huisarts of praktijkverpleegkundige het niet-medische deel bewaken.

Verant woording
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Ondersteunende zorg bij colorectaal carcinoom (CRC)
Uit gangsvraag
Welke ondersteunende zorg in beschikbaar voor patiënten met een colorectaal carcinoom of colorectale
levermetastasen?

Aanbeveling
Bij het verlenen van ondersteunende zorg dient aandacht uit te gaan naar de specifieke zorgbehoeften van de
patiënt die behandeld wordt voor een colorectale maligniteit en zijn naasten.
Vanaf het moment van de diagnose colorectaal carcinoom kan een contactpersoon voor de patiënt aan worden
gesteld die als casemanager kan functioneren en laagdrempelig te consulteren is gedurende het zorgtraject.
Binnen het centrum waar patiënten met een colorectale maligniteit worden behandeld, dient stomazorg
gegarandeerd te zijn conform de aanbevelingen van de richtlijn Stomazorg Nederland.
Er wordt geadviseerd om patiënten met een colorectale maligniteit standaard en structureel en bij voorkeur op
meerdere momenten in het hele zorgproces, te screenen op ‘distress’, door middel van een gevalideerd
meetinstrument als de Lastmeter.
Na de behandeling van het rectumcarcinoom (door rectumchirurgie, al dan niet in combinatie met (chemo-)
radiatie op het kleine bekken), dient er specifieke aandacht te zijn voor fecale of urine-incontinentie en seksueel
dysfunctioneren. Op indicatie kunnen patiënten verwezen worden naar een gespecialiseerde
bekkenfysiotherapeut.

Inleiding
Ondersteunende zorg omvat alle zorg in aanvulling op de medische zorg, die ten goede komt aan de patiënt
met een colorectaal carcinoom. Volgens de werkgroep is ondersteunende zorg niet gebonden aan een
bepaalde fase in het behandeltraject, maar dient iedere betrokken professional gedurende het gehele
zorgtraject alert te zijn op een hulpvraag met betrekking tot ondersteunende zorg.

Conclusies
Een casemanager is voor de patiënt met een colorectaal carcinoom ondersteunend ter begeleiding en
regievoering in het gehele zorgtraject.
Niveau 4: D Mening van de werkgroep
De ondersteuning door een gecertificeerde stomaverpleegkundige is een voorwaarde voor het bieden van
optimale stomazorg.
Niveau 4: D Mening van de werkgroep
Patiëntenorganisaties zijn ondersteunend voor patiënten met een colorectaal carcinoom.
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Niveau 4: D Mening van de werkgroep
Het is aangetoond dat de Lastmeter het meest geschikte instrument is om distress te signaleren bij volwassen
kankerpatiënten.
Niveau 1: A2 Tuinman 2008 (17); Bauwens 2008 (1)
Voor patiënten met colorectale carcinomen leidt systematische screening op distress met behulp van de
Lastmeter tot tijdige signalering van de behoefte aan psychosociale zorg.
Niveau 4: D Mening van de werkgroep

Samenvat t ing lit erat uur
Gegevens uit de TME-trial leverden data op over de fysieke gevolgen en de kwaliteit van leven na de
behandeling van het rectumcarcinoom. Patiënten ervaren in meer of mindere mate een veranderd
ontlastingspatroon, loze aandrang, incontinentie van urine en feces, pijn, en seksueel dysfunctioneren (6; 7; 9; 8;
10). Vooral de groep patiënten die het meest lijkt te profiteren van de peroperatieve bestralingen, in termen van
lokale controle van de ziekte en overleving, ervaren op korte en langere termijn meer veranderingen (11). Naast
deze fysieke problemen worden meer belevingsgerichte patiënt-ervaringen beschreven, zoals de
onvoorspelbaarheid van het ontlastingspatroon, sociale beperkingen, angst en onzekerheid (2; 14).
Het belang wordt onderstreept van realistische informatie en de bereikbaarheid van steun en support door de
specialist, stomaverpleegkundige, en specifiek een verpleegkundig specialist oncologie (3; 12; 13; 16).
De knelpunten rondom signalering en behandeling van gevolgen van (behandeling van) colorectaal
carcinoom vormde de aanleiding voor een uitgebreide literatuursearch naar mogelijke interventies om de
kwaliteit van leven bij patiënten met deze problematiek te verbeteren. Hoewel er beperkte evidence werd
gevonden, zijn er aanwijzingen dat gerichte aandacht voor voeding en leefstijl, en begeleiding door een
gespecialiseerde bekkenfysiotherapeut bijdragen aan verbetering van de klachten bij fecale- of urineincontinentie of zit- en balansproblemen na een rectumamputatie.
Naar schatting is voor 25-30% van de kankerpatiënten extra gespecialiseerde psychosociale en/of
paramedische zorg noodzakelijk. Het detecteren van een hulpvraag naar psychosociale begeleiding ten tijde van
de behandeling en follow-up, is uitgewerkt in de richtlijn Detecteren psychosociale zorg (2009). Het betreft hier
screening op ‘distress’, vrij vertaald: ‘De last die kankerpatiënten kunnen ervaren op lichamelijk, emotioneel,
sociaal, praktisch en levensbeschouwelijk gebied’. Systematische signalering voorkomt onderdiagnostiek en
onderbehandeling van distress (5). Voor het signaleren van distress gaat de voorkeur uit naar de Lastmeter,
conform de richtlijn. Omdat het een eenvoudig instrument is met een afkappunt waarop de hulpvraag nadere
interventies behoeft (1; 17).
Recent werden in het multidisciplinaire normeringsrapport van de Stichting Oncologische Samenwerking
algemene normeringen opgesteld voor de oncologische zorg (15). Deze normen zijn onder andere gebaseerd
op het Rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ): Zorgketen voor kankerpatiënt moet
verbeteren (2009). Er wordt geadviseerd om vanaf het moment van diagnose in de instelling waar de zorg voor
de patiënt met kanker wordt verleend, een casemanager aan te stellen. Ten aanzien van een casemanager
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worden geen functionarissen benoemd; wel worden bekwaamheden en eigenschappen toegekend aan een
dergelijke functionaris. In de praktijk blijken gespecialiseerde (oncologie) verpleegkundigen en verpleegkundig
specialisten (binnen het specifieke domein) deze rol tot tevredenheid te vervullen. (http://www.umcutrecht.nl/)

Verant woording
Laatst beoordeeld : 29-10-2019
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Delen van CRC data voor kwaliteitsregistraties en wetenschappelijk onderzoek
Deze module is in ontwikkeling.
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