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De hamvragen!

• Wat willen jullie nu eigenlijk van ons weten?

• Hoe goed zijn we in hier antwoord op geven?

• Primaire staging:

• Is het wel echt een rectum (en geen sigmoid) tumor?

• Welke high risk features zijn er en hoe zeker zijn we hiervan?

• Zit er nog iets “buiten het standaard therapie veld”



Rectum versus sigmoid

• Tot recent geen strikte criteria

• Richtlijn update 2018: “sigmoid take off”
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Rectum versus sigmoid

• Geimplementeerd in ca ½ van de ziekenhuizen

• Training heeft effect!

• In ca ¼ van tumoren rond de rectosigmoid overgang 

potentiele impact op behandel stratificatie

• IOA beter voor meer ervaren radiologen 

(κ.69-.76 versus κ tot < 0.20)



High risk (ugly versus really ugly)

• TNM is niet alles! Geef je mate van zekerheid aan

Beide “T3 MRF+”

Beide “N+”



Zit er nog iets buiten het standaard veld?

• Nomenclatuur voor rapporteren van klieren

Klierstations Synoniemen

N-stage

(regionaal)

Mesorectaal Perirectaal

(incl hoog mesorectaal) (presacraal, inferior mesenteric, superior rectal)

Iliaca interna

Laterale klieren

Extramesorectale klieren

Obturator

M-stage  

(niet-regionaal)

Iliaca externa

Iliaca communis

Inguinaal*

* Volgens de AJCC TNM (8th ed.) zijn inguinale klieren nog steeds regionale klieren in 

het geval van distale rectal tumoren (distaal van de linea dentate)



Specificeer de locatie!

Veel voorkomende klieren met therapeutische implicaties (altijd expliciet beschrijven!):

• Waar zit de hoogst gelegen “mesorectale” N+ klier? (bijv. nivo S1)

• Zijn er N+ klieren (≥7 mm) in de obturatorloge of langs de iliaca interna?

• N.B. Onderdeel van de N-stage, maar behoeven andere therapie! 
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Verslagging na neoadjuvante behandeling

• Belangrijke valkuilen:

Vage conclusies:

“Verbeterd beeld” 

“Afname van de tumor met nu ook fibrose”

yTNM stadia waar niemand iets mee kan:

“yTxNx”

“yT0-3”

Overstadiering!



Respons beoordeling (restaging) met MRI

Wat zijn de vragen aan de radioloog:

• 1. Zet er nog significante tumorrest in de darmwand?

• Ja, matige response (forse tumor)  operatie

• Nee, goede response (compleet of kleine rest)  endoscopie  

• 2. Zit er nog significante restziekte buiten het lumen?

• Pathologische yN+ lymfeklieren  

Langer 

wachten?

Lokale 

therapie?

OK?



Is er nog significante tumorrest?

• Soms is het makkelijk

VOOR NA VOOR NA

Slechte respons (ca 20%) Complete normalisatie (ca 5%)

Lambregts et al. Dis Colon Rectum 2018



Is er nog significante tumorrest?

VOOR NA

• Maar meestal is het moeilijk…

Lambregts et al. Dis Colon Rectum 2018

Fibrose (ca 75%)



Diffusie MRI (DWI) helpt resttumor te detecteren in fibrose

Van der Paardt et al. Radiology 2009

VOOR NA DWI



DWI helpt meer betrouwbaar resttumor te detecteren in fibrose

Van der Paardt et al. Radiology 2009

VOOR NA DWI

T-stadium? MRF?

Dit kunnen we niet goed in 

geval van fibrose!

Scopie (en toucher) bepaalt 

mede de beste therapie
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Klieren na neoadjuvante behandeling

• >80% van klieren verdwijnen of nemen significant af in grootte

• Praktische richtlijn: klieren ≥ 5 mm nog at risk voor yN+

• Implicaties hiervan bespreken in MDO!
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Restaging na CRT - een stappenplan

4. Is er extraluminale ziekte 

(yN+ als ≥5 mm)

3. Geef een schatting

van het verder stadium

2. Helpt DWI?
Correleer met 

scopie

1. Duidelijk resttumor?

Ja?  stadieer



Hoe zet ik dit om in een goed verslag?

• Geef een inschatting van het risico op significante resttumor:

“evidente tumorrest”

“goede respons, wel nog verdenking op kleine tumorrest”

“Bijna complete tot mogelijk complete respons”

• Geef niet alleen een yTNM, maar nuanceer en erken je beperkingen





Rol van de radioloog

• Tijdens de initiele workup:

• Rectum of sigmoid?

• Beschrijf de main high risk features maar ook je mate van zekerheid

• Attendeer de behandelaar op ziekte “buiten het standaard veld”

• Tijdens de restaging

• Triage: selectie van slechte responders

• Ondersteunend aan endoscopie voor luminale respons

• Extraluminale bevindingen (klieren!)



Algemene tips voor radiologen

• Spreek klare taal!

• Geef je mate van zekerheid aan in je verslag:

• “de ene T3 is de andere nie”

• Restaging: hoe zeker ben je dat er nog tumor zit

• Leun niet alleen op TNM! 

• Wees specifiek, bijv. over de locatie van de klieren (obturatorloge i.p.v. “extramesorectaal”)

• Wees een relevante sparring partner en weet wat er speelt in het behandelveld!

• Bezoek multidisciplinaire of klinische scholingen/congressen

• Weet welke behandelmogelijkheden er zijn in jouw centrum

• Verwijs of vraag een second (expert-) opinion indien nodig

• MDO colorectaal anno 2022 requires expertise!



Nuttige handvat(t)en  

• Handleiding en teaching syllabus voor MRI diagnostiek bij rectumcarcinomen 

(restaging)

https://www.radiologen.nl/nieuws/handleiding-en-teaching-syllabus-voor-mri-

diagnostiek-bij-rectumcarcinomen

• MRI anatomie:

https://www.esgar.org/young-esgar/e-tutorials

• Pitfalls bij radiologische interpretatie en toepassing van TNM

• https://radiologyassistant.nl/abdomen/

rectum/rectal-cancer-mr-staging-1

https://www.radiologen.nl/nieuws/handleiding-en-teaching-syllabus-voor-mri-diagnostiek-bij-rectumcarcinomen
https://www.esgar.org/young-esgar/e-tutorials
https://radiologyassistant.nl/abdomen/rectum/rectal-cancer-mr-staging-1
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