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Summary

PArt i
FuNCtiONAL OutCOme AFter reCtAL SurgerY
 

 In Chapter 1 the results of a multicentre randomised trial are described 

comparing functional and surgical results of the colonic J-pouch with the side-to-end 

anastomosis after rectal resection and their impact on quality of life. Patients with a 

histologically proven rectal carcinoma (cT2-T3) located in the middle and/or distal 

part of the rectum were included, resulting in 55 patients in the J-pouch group and 52 

patients in the side-to-end group. All patients received preoperative radiotherapy in 

a dose of 5x5 Gy, followed by a Total Mesorectal Excision (TME). Primary endpoint 

was the function of the neorectum as assessed by the validated COloREctal Functio-

nal Outcome (COREFO) questionnaire; secondary endpoints were surgical results as 

registered by operation reports, pathology reports and events during the postoperative 

course and quality of life as assessed by the EORTC-QLQ-CR38 and SF-36 question-

naires. The questionnaires were completed by all patients preoperatively and at 4 and 

12 months postoperatively. The COREFO incontinence scale at 4 months and the total 

functional outcome at 4 and 12 months showed better results for the J-pouch group in 

comparison with the side-to-end group. The remaining COREFO scales (frequency, 

social impact, stool related aspects and bowel medication), surgical outcome (com-

plications, re-operations, length of hospital stay, re-admissions and mortality), and 

quality of life did not show significant differences between treatment groups. 

Allthough functional results are slightly better by constructing a J-pouch, overall 

results of a colonic J-pouch and a side-to-end anastomosis are comparable. The side-

to-end anastomosis is technically less demanding and therefore a justified alternative 

in sphincter saving surgery.

 In Chapter 2 further research is described that was conducted to gain insight 

in the pathophysiological mechanism contributing to the impaired functional results 

after rectal resection. (Neo)rectal function of ten healthy volunteers (HVs) and fifteen 

patients (J-pouch or side-to-end anastomosis) 5 months after short term preoperative 

radiotherapy and total mesorectal excision for rectal cancer were evaluated by mano-

metry and barostat studies. Furthermore, patients with a colonic J-pouch anastomosis 

(n=6) were compared to patients with a side-to-end anastomosis (n=9). (Neo)rectal 

sensitivity was assessed by using a step-wise isovolumetric and isobaric distension 

protocol. (Neo)rectal motility was determined during prolonged distension at the 

treshold of urge to defaecate. The neorectal volume of patients at the threshold of the 

urge to defaecate (125 ± 45 ml) was significantly lower when compared with that of 

HVs (272 ± 87 ml). The pressure threshold, however, did not differ between patients 

(26 ± 9 mmHg) and HVs (21 ± 5 mmHg), neither did the pressure threshold differ 
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between patients with a J-pouch and a side-to-end anastomosis. In HVs, no rectal 

contractions were observed during prolonged rectal distension. In contrast, in all 

15 patients, prolonged isovolumetric and isobaric distension induced 3 (range 0-5) 

contractions/10 min. This hypercontractility or neorectal irritability represents a pa-

thophysiological mechanism contributing to the impaired anorectal function (mainly 

urgency for defaecation) after preoperative radiotherapy and total mesorectal excision.

 Not only bowel function problems are seen after rectal resection, but also 

sexual and urinary dysfunctions. In Chapter 3 we prospectively evaluated patients 

after rectal resection and patients after colonic resection based on sexual, urinary and 

bowel function and quality of life in the short and long term. Eighty-three patients 

who underwent a rectal resection (RR) with total mesorectal excision were compared 

to 53 patients who underwent a colonic resection leaving the rectum in situ (RIS). A 

questionnaire assessing sexual, urinary and bowel functioning, with a quality of life 

questionnaire (SF-36) was sent to all participants preoperatively, 3 and 12 months 

postoperatively and approximately eight years after onset of the study. Short term dys-

functions included diminished sexual activity in female RR patients at three months 

and significantly more erectile dysfunctions in male RR patients one year postopera-

tively, did not influence overall quality of life. The incidence of urinary dysfunction 

was comparable between RR and RIS patients. Bowel functioning was significantly 

better in the RIS group compared to the RR group after three months and one year of 

follow-up. Erectile dysfunctions in male RR patients persisted in time; other sexual, 

urinary and bowel functions after rectal resection and colonic resection are similar 

after long term follow-up. 

PArt ii 
COLOreCtAL SurgerY;  
mANAgemeNt OF ANAStOmOtiC dehiSCeNCe

 In Chapter 4 the time interval (‘delay’) between the occurrence of clinical 

parameters associated with anastomotic leakage after colorectal resection and sub-

sequent relaparotomy was analysed. In 36 of 289 consecutive patients with colorectal 

anastomoses, leakage was confirmed at relaparotomy. The medical records of these 

patients were retrospectively analysed and type and time of appearance of clinical pa-

rameters suggestive of anastomotic leakage were recorded. These parameters included 

heart rate, body temperature, local or generalised peritoneal reaction, leucokytosis, 

ileus and delayed gastric emptying. Factors influencing delay of relaparotomy and 

consequences of delayed recognition and treatment were determined. First docu-

mentation of at least one of the predefined parameters for anastomotic leakage was 

a median interval of 4 ± 1.7 days after the first operation. The median number of 

days between first parameter(s) associated with leakage and relaparotomy was 3.5 ± 

5.7 days. The time interval between the first signs of leakage and relaparotomy was 

significantly longer when a weekend was included (4.2 days  vs. 2.4 days) or radiolo-

gical evaluation proved to be (false-)negative (8.1 days  vs. 3.5 days). The delay caused 

by an intervening weekend or negative diagnostic imaging to diagnosis and relaparo-

tomy was more than two days in two-thirds of the patients. No significant association 

between delay and number of additional relaparotomies, hospital stay or mortality 

could be demonstrated.

 In Chapter 5 more insight was gained in the accuracy, interobserver variabi-

lity, timing and discordance with relaparotomy of postoperative radiological exami-

nation of colorectal anastomoses. Radiological examination of the anastomosis was 

not performed routinely, but only when there were clinical signs of leakage. Radiolo-

gical imaging was reviewed by an independent radiologist and the interpretation was 

compared to the initial interpretation. Medical records were retrospectively analysed. 

Clinical anastomotic leakage was the standard of reference and defined as leakage 

confirmed during relaparotomy, drainage of pus per anum or as an anastomotic de-

fect identified at digital examination. Radiological evaluation of the anastomosis was 

performed in 91 of 429 patients (21%) who underwent an ileocolonic, colo-colonic, 

or colorectal anastomosis: CT in 27 patients, contrast radiography in 40 patients, and 

both modalities in 24 patients. The interobserver variability of CT and contrast radio-

graphy was 10% and 14%, respectively. The sensitivity and negative predictive value 

of imaging of the anastomosis was 65% and 73%, respectively. Anastomotic leakage 

was found in 11 of 21 patients (52%) who underwent relaparotomy despite negative 

imaging. Three of 36 patients (8%) with a diagnosis of anastomotic leakage based on 

radiological examination had an intact anastomosis at relaparotomy. Therefore, we 

concluded that radiological imaging of the anastomosis after colorectal surgery should 

be restrictively applied and interpreted with caution because of the high false-negative 

rate and the substantial interobserver variability.   

PArt iii
reCtAL CANCer; CritiCAL APPrAiSAL OF CurreNt treAtmeNt

 Auditing of local practices is essential for quality control and potential impro-

vement of clinical outcome. In contrast to results from large randomised studies, indi-

vidual experiences from non-specialised low-volume hospitals suggested an increased 

risk of anastomotic leakage after preoperative radiotherapy. Therefore, we described 

morbidity and mortality of total mesorectal excision with special emphasis on anasto-

SummarySummary
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motic leakage after the introduction of short course preoperative radiotherapy in an 

unselected cohort of patients in Chapter 6. One hundred and four patients (annual 

caseload of 16) underwent rectal resection for a proven malignancy. Outcome para-

meters including anastomotic leakage rate, duration of hospital stay and survival were 

retrospectively compared between patients who received radiotherapy followed by 

resection and patients who underwent resection alone. A negative impact of preopera-

tive radiotherapy on morbidity and mortality after rectal cancer surgery was observed 

in this cohort with an annual load of 16 cases. Anastomotic leakage occurred in 11 of 

28 patients (39%) who underwent radiotherapy and in 10 of 54 patients (19%) in the 

surgery alone group (p=0.04). The length of hospital stay was significantly longer in 

the radiotherapy group in comparison with the surgery alone group (median 22  vs. 12 

days; p=0.002). Independent predictors of decreased overall survival were high ASA 

classification, application of preoperative radiotherapy, necessity of ICU admission 

and advanced pathological stage. 

 In Chapter 7 the role of routinely adding radiotherapy to adequate TME sur-

gery is critically appraised for primary rectal cancer, by a systematic review of current 

literature from the point of view of the different clinical entities of locally recurrent 

rectal cancer. A literature search using the databases of Pubmed and Embase (1990 

to 2009) was performed with selection of cohort studies on locally recurrent rectal 

cancer, cohort studies and randomised controlled trials for treatment of primary re-

sectable rectal cancer, and meta-analyses relevant to the purpose of this study. Half of 

the patients with local recurrence from rectal cancer present with pain, and 50%-60% 

have synchronous distant metastases. Macroscopically complete resection (R0/R1) 

of local recurrence can be achieved in one third of the patients. After treatment with 

curative intent, up to 60% of the patients develops systemic disease and 5-year overall 

survival is 30-40%. Previous pelvic radiotherapy (at the time of the initial treatment 

of the primary tumour) limits the possibilities for local treatment of recurrence.

As only part of the total reduction in local recurrence resulting from routinely adding 

radiotherapy to TME surgery for primary resectable rectal cancer favours the sub-

group with intractable symptomatic recurrence, we advocate a more selective applica-

tion of neoadjuvant (chemo)radiotherapy to improve the harm/benefit ratio.

SamenvattingSummary

deeL i
FuNCtiONeLe reSuLtAteN NA reCtum Chirurgie

 In Hoofdstuk 1 worden de resultaten beschreven van een gerandomiseerde 

multicentre trial, die de functionele en chirurgische resultaten vergelijkt van de 

J-pouch coloanale anastomose met de side-to-end coloanale anastomose na rectum-

resectie en de invloed op de kwaliteit van leven. Patiënten met een histologisch aange-

toond rectumcarcinoom (cT2-T3) in het middelste en/of distale deel van het rectum 

werden geïncludeerd, resulterend in 55 patiënten in de J-pouch groep en 52 patiënten 

in de side-to-end groep. Alle patiënten werden behandeld met preoperatieve radio-

therapie in een dosis van 5 x 5 Gy, gevolgd door een totale mesorectale excisie (TME). 

Primair einddoel was de functie van het neorectum, zoals beoordeeld door de geva-

lideerde COloREctal Functional Outcome (COREFO) vragenlijst. Secundaire eind-

doelen waren de chirurgische resultaten geregistreerd door operatieverslagen, patho-

logieverslagen, het postoperatieve beloop en de kwaliteit van leven zoals beoordeeld 

door de EORTC-QLQ-CR38 en SF-36 vragenlijsten. De vragenlijsten werden ingevuld 

door alle patiënten preoperatief en vier en twaalf maanden postoperatief. De COREFO 

incontinentie schaal vier maanden postoperatief en de totale functionele uitkomst vier 

en twaalf maanden postoperatief lieten betere resultaten zien voor patiënten met een 

J-pouch anastomose in vergelijking met een side-to-end anastomose. De overige  

COREFO schalen (frequentie, sociale invloed, ontlasting gerelateerde aspecten en 

gebruik van medicatie), chirurgische uitkomsten (complicaties, re-operaties, op-

nameduur, heropnames en mortaliteit) en kwaliteit van leven lieten geen significante 

verschillen zien tussen beide groepen. Ondanks de betere functionele resultaten van 

de J-pouch, zijn de algemene resultaten van de J-pouch en een side-to-end anastomose 

vergelijkbaar. De side-to-end anastomose is technisch minder veeleisend en daarom 

een gerechtvaardigd alternatief bij sphincter sparende chirurgie. 

 Hoofdstuk 2 beschrijft het onderzoek dat is gedaan om inzicht te verwerven 

in het pathofysiologische mechanisme dat bijdraagt aan de verminderde functionele 

resultaten na rectumresectie. De (neo)rectale functie van tien gezonde vrijwilligers en 

vijftien patiënten (J-pouch of side-to-end anastomose) met een rectumcarcinoom, vijf 

maanden na kortdurende radiotherapie gevolgd door een rectumresectie (TME), werd 

geëvalueerd door middel van manometrie en barostat onderzoek. Tevens werden  

patiënten met een J-pouch coloanale anastomose (n=6) vergeleken met patiënten met 

een side-to-end coloanale anastomose (n=9). Om de (neo)rectale sensitiviteit te bepa-

len werd gebruik gemaakt van een stapsgewijs isovolumetrisch en isobarisch distensie-

protocol. De (neo)rectale motiliteit werd bestudeerd tijdens verlengde distensie op 

het niveau waarop de proefpersoon aangaf het gevoel van aandrang te hebben. Het 
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neorectale volume (125 ± 45 ml) waarbij patiënten aangaven aandrang te hebben 

was significant kleiner in vergelijking met gezonde vrijwilligers (272 ± 87 ml). Het 

drukniveau dat een gevoel van aandrang induceerde was echter niet verschillend tus-

sen patiënten (26 ± 9 mmHg) en gezonde vrijwilligers (21 ± 5 mmHg) en was tevens 

niet verschillend tussen patiënten met een J-pouch en een side-to-end anastomose. 

Tijdens de verlengde distensie werden bij gezonde vrijwilligers geen contracties in het 

rectum waargenomen. Bij alle vijftien patiënten daarentegen werden zowel tijdens de 

verlengde isovolumetrische als isobarische distensie drie (range 0-5) contracties per 

tien minuten geobjectiveerd in het neorectum. Dit suggereert dat deze neorectale  

‘irritabiliteit’ een nieuw pathofysiologisch mechanisme vertegenwoordigt welke bij-

draagt aan stoelgang gerelateerde klachten na preoperatieve radiotherapie en rectum-

resectie (TME). 

 

 In Hoofdstuk 3 worden prospectief de seksuele, urologische en stoelgang 

gerelateerde functies en de invloed op de kwaliteit van leven op korte en lange termijn 

bij patiënten geëvalueerd na een rectumresectie en colonresectie. 83 patiënten die een 

rectumresectie (RR) ondergingen met totale mesorectale excisie werden vergeleken 

met 53 patiënten die een colonresectie ondergingen waarbij het rectum in situ bleef 

(RIS). Vragenlijsten ter beoordeling van seksueel, urologisch en stoelgang gerelateerd 

functioneren en een kwaliteit van leven vragenlijst (SF-36) werden naar alle patiënten 

gestuurd preoperatief, drie en twaalf maanden postoperatief en ongeveer acht jaar 

na aanvang van de studie. Seksuele disfunctie op de korte termijn werd veroorzaakt 

door een verminderde seksuele activiteit bij vrouwelijke RR patiënten drie maanden 

postoperatief en significant meer erectiestoornissen bij mannelijke RR patiënten 

twaalf maanden postoperatief. Deze functionele problemen hadden geen invloed op 

de kwaliteit van leven. De incidentie van urologische klachten was vergelijkbaar tussen 

RR en RIS patiënten. RIS patiënten gaven significant minder stoelgang gerelateerde 

klachten aan vergeleken met RR patiënten drie en twaalf maanden postoperatief. De 

erectiestoornissen bij mannelijke RR patiënten bleven aanwezig; de overige seksuele, 

urologische en stoelgang gerelateerde klachten na rectumresectie en colonresectie zijn 

vergelijkbaar zijn na lange termijn follow-up. 

deeL ii 
COLOreCtALe Chirurgie; mANAgemeNt vAN NAAdLeKKAge

 In Hoofdstuk 4 is het tijdsinterval (‘delay’) vanaf het optreden van klini-

sche parameters geassocieerd met naadlekkage en de daaropvolgende relaparotomie 

geëvalueerd. Bij 36 van de 289 opeenvolgende patiënten met een colorectale anasto-

mose werd een naadlekkage geconstateerd bij relaparotomie. De medische statussen 

van deze patiënten zijn retrospectief verzameld en type en timing van het optreden 

van klinische parameters passend bij naadlekkage werden geanalyseerd. Deze para-

meters betroffen hartfrequentie, temperatuur, lokale of gegeneraliseerde peritonitis, 

leukocytose, ileus en een vertraagde maagontlediging. Factoren die van invloed waren 

op de vertraging tot relaparotomie en de consequenties van vertraagd herkennen en 

behandelen van de naadlekkage werden bepaald. Eerste documentatie van tenminste 

een van de vooraf bepaalde parameters passend bij naadlekkage werd gedaan na een 

mediaan interval van 4 ± 1.7 dagen na de initiële operatie. Het mediaan aantal dagen 

tussen de eerste parameter(s) passend bij naadlekkage en relaparotomie was 3.5 ± 5.7 

dagen. Het tijdsinterval tussen de eerste tekenen van lekkage en relaparotomie was sig-

nificant langer door een weekend (4.2 versus 2.4 dagen) of (fout)-negatief radiologisch 

onderzoek (8.1 versus 3.5 dagen). Deze vertraging veroorzaakt door een weekend of 

negatief radiologisch onderzoek vanaf het optreden van symptomen tot aan relaparo-

tomie was meer dan twee dagen in tweederde van de patiënten. Er kon geen signifi-

cant verband worden aangetoond tussen de vertraging en het aantal relaparotomieën, 

opnameduur of mortaliteit. 

 In Hoofdstuk 5 is aanvullend inzicht verkregen in de accuraatheid, interob-

server variabiliteit, timing en discordantie met de relaparotomie van postoperatief 

radiologisch onderzoek van de colorectale anastomose. Radiologisch onderzoek van 

de anastomose werd niet standaard verricht, maar alleen als er klinische tekenen 

waren van naadlekkage. Radiologisch onderzoek werd beoordeeld door een onafhan-

kelijke radioloog en de interpretatie werd vergeleken met het initiële radiologische 

verslag. Medische statussen werden retrospectief geanalyseerd. Klinisch optreden van 

een naadlekkage was de gouden standaard en gedefinieerd als naadlekkage bevestigd 

bij relaparotomie, drainage van pus via de anus of bij een palpatoir defect ter plaatse 

van de anastomose tijdens rectaal toucher. Radiologisch onderzoek van de anastomose 

werd verricht bij 91 van de 429 patiënten (21%) met een ileocolische, colocolische, of 

colorectale anastomose: CT bij 27 patiënten, coloninloop bij 40 patiënten, en beide 

onderzoeken bij 24 patiënten. De interobserver variabiliteit van de CT en coloninloop 

was respectievelijk 10% and 14%. De sensitiviteit en negatief voorspellende waarde 

van diagnostiek naar de anastomose was respectievelijk 65% en 73%. Naadlekkage 

werd gevonden bij 11 van de 21 patiënten (52%) die een relaparotomie ondergingen 

ondanks negatief aanvullend onderzoek. 3 van de 36 patiënten (8%) gediagnosticeerd 

met een naadlekkage gebaseerd op radiologisch onderzoek hadden een intacte ana-

stomose bij relaparotomie. Op basis van deze resultaten concludeerden we dat radio-

logisch onderzoek van de anastomose na colorectale chirurgie beperkt zou moeten 

worden aangevraagd en zorgvuldig worden geïnterpreteerd, in verband met het hoge 

percentage fout negatieve bevindingen en de substantiële interobserver variabiliteit. 

SamenvattingSamenvatting
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deeL iii
reCtum CArCiNOOm; KritiSChe beSChOuWiNg vAN de huidige 
behANdeLiNg

 Monitoring van de dagelijkse praktijk is essentieel voor de kwaliteitscontrole 

en potentiële verbetering van klinische resultaten. In tegenstelling tot de resultaten 

van grote gerandomiseerde studies, zijn er enkele publicaties van individuele ervarin-

gen van niet-gespecialiseerde laag-volume ziekenhuizen, waarbij een hoger risico op 

naadlekkage wordt gezien na preoperatieve radiotherapie. Derhalve beschrijven we de 

morbiditeit en mortaliteit na totale mesorectale excisie met specifieke nadruk op het 

optreden van naadlekkage na de introductie van een kortdurend schema van preope-

ratieve radiotherapie in een niet-geselecteerde groep patiënten in Hoofdstuk 6. 104 

patiënten (jaarlijkse caseload van 16) ondergingen een rectumresectie in verband met 

een rectumcarcinoom. De uitkomstparameters naadlekkage, opnameduur en overle-

ving werden retrospectief vergeleken tussen patiënten die preoperatief radiotherapie 

ondergingen gevolgd door een resectie en patiënten die alleen een resectie onder-

gingen. Een negatieve invloed van preoperatieve radiotherapie op zowel morbiditeit 

als mortaliteit na rectumchirurgie werd gevonden in deze cohort met een jaarlijkse 

caseload van zestien patiënten. Naadlekkage trad op bij 11 van de 28 patiënten (39%) 

die preoperatief radiotherapie ondergingen gevolgd door een resectie en bij 10 van de 

54 patiënten (19%) die alleen een resectie ondergingen (p=0.04). De opnameduur was 

significant langer in de bestraalde groep ten opzichte van de chirurgiegroep (mediaan 

22 versus 12 dagen; p=0.002). Onafhankelijke voorspellers van een verkorte algehele 

overleving waren een hoge ASA classificatie, ondergaan van preoperatieve radiothera-

pie, noodzaak tot opname op de ICU en een hoger tumorstadium. 

 In Hoofdstuk 7 wordt de rol van het routinematig toepassen van preopera-

tieve radiotherapie bij adequate TME chirurgie voor het primaire rectumcarcinoom 

kritisch geëvalueerd, door een systematische review van huidige literatuur vanuit de 

verschillende klinische entiteiten van het lokale recidief van het rectumcarcinoom. 

Een literatuuronderzoek is verricht gebruik makend van de databases van Pubmed 

en Embase (1990 tot 2009) met een selectie van cohort studies over het lokale recidief 

van het rectumcarcinoom, cohort studies en gerandomiseerde studies over de behan-

deling van het primair resectabel rectumcarcinoom en voor het doel van deze studie 

relevante meta-analyses. De helft van de patiënten  met een lokaal recidief presenteert 

zich met pijnklachten en 50%-60% presenteert zich met synchrone afstandsmeta-

stasen. Macroscopisch complete resectie (R0/R1) van een lokaal recidief kan worden 

verkregen bij een derde van de patiënten. Na behandeling met curatieve intentie, 

ontwikkelt tot 60% van de patiënten systemische ziekte en de 5-jaars algehele overle-

SamenvattingSamenvatting

ving is 30-40%. Eerdere bestraling van het bekken (bij de initiële behandeling van de 

primaire tumor) limiteert de mogelijkheden voor lokale behandeling van het recidief. 

Aangezien de routinematige toepassing van preoperatieve radiotherapie in het geval 

van een primair resectabel rectumcarcinoom slechts een deel van de totale reductie 

van het optreden van een lokaal recidief voorkomt, pleiten we voor een meer selectieve 

applicatie van neoadjuvante (chemo)radiotherapie ter verbetering van de balans tus-

sen voor- en nadelen.


