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Summary and future perspectives

Summary

Optimisation of surgical care includes weighing the risk of treatment related mor-

bidity against the patients’ potential benefits of a surgical intervention. Enhancing a 

patients’ preoperative condition and less invasive surgical treatment options could 

both lead to a reduction in morbidity and are, therefore, two topics that are being 

addressed in Part I and Part II. The third part of this thesis focusses on the com-

plications following rectal cancer surgery. By cross-sectional analysis of provided 

surgical care in the Netherlands we have tried to identify areas for improvement 

of current clinical practice. For anastomotic leakage as one of the most dreaded 

complications following rectal cancer surgery, we have investigated three treatment 

strategies that could be used as a step-up approach (from minimally invasive to-

wards more invasive surgery) for patients with early detected anastomotic leakage 

and subsequent stages of persisting pelvic abscess.

Part I - Preoperative optimisation of patients with a colorectal carcinoma:

In Chapter 1 we present the results of a systematic review on the efficacy of pre-

operative iron supplementation in the treatment of anaemia, and its effect on the 

postoperative recovery of patients undergoing surgery for colorectal carcinoma. A 

total of seven studies comprising of three randomized controlled trials and four 

cohort studies were included. These studies showed a decreased blood transfu-

sion rate following iron supplementation. However, none of the included studies 

assessed postoperative morbidity. Due to a lack of available evidence, we were 

unable to draw a definitive conclusion on the efficacy of iron therapy to treat pre-

operative anaemia aiming at reduction of postoperative complications. As a result, 

a randomised controlled trial was designed of which the trial protocol is presented 

in Chapter 2. In this trial, patients that undergo curative resection for a colorectal 

carcinoma with a proven iron deficiency anaemia are being randomised to either 

ferric(III)carboxymaltose infusion in the intervention arm or ferrofumarate in the 

control arm. It is hypothesized that a more profound haemoglobin increase with 

intravenous iron may contribute to a superior optimisation of the patient’s condi-

tion and possibly a decrease in postoperative morbidity.
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Part II - Minimally invasive treatment strategies for early rectal cancer

Completion total mesorectal excision (TME) is advised for high-risk pT1 and pT2 

rectal cancer following a local endoluminal excision. In order to preserve the rectum 

and to avoid major surgery, adjuvant (chemo)radiotherapy following a local excision 

could serve as an alternative. In Chapter 3 we present the results of a systematic 

review on the oncologic outcomes of both strategies. In total, 14 studies compris-

ing 405 patients treated with adjuvant (chemo)radiotherapy and seven studies 

comprising 130 patients treated with completion TME were included. A higher local 

recurrence rate was found following adjuvant (chemo)radiotherapy than following 

completion TME, however this finding must be balanced against the morbidity and 

mortality associated with completion TME. Due to heterogeneity, it was not possible 

to do a formal comparison between the two aforementioned treatment strategies. 

In order to provide the required evidence we presented a trial protocol in Chapter 
4. In this randomised controlled trial, patients with an high risk T1 or low risk T2 

rectal cancer, that has been locally excised using an endoluminal technique, will be 

randomised between adjuvant chemoradiotherapy limited to the mesorectum and 

standard completion TME. For a subgroup of patients, any adjuvant therapy (surgery 

or (chemo)radiotherapy) following a local excision of early cancer is a bridge too 

far regarding physical condition and/or comorbidities. Chapter 5 describes the  

natural disease course in terms of local recurrence and survival for patients that 

were solely treated with a local excision (TEM) for pT2-3 rectal cancer. We found 

that local recurrence after local excision only, was worse compared to completion 

TME surgery. However, disease-specific survival was comparable between both 

groups. Indicating  that local excision only may be a valid alternative in older and frail 

patients, especially when high morbidity of completion TME surgery is taken into 

consideration. In Chapter 6, 24 national and international guidelines were included 

in a guideline synopsis. We found that rectal preserving treatment strategies for 

rectal cancer, except for low risk T1 stage, are still considered experimental or only 

indicated in patients not suitable for standard care according to current guidelines 

and consensus statements, underlining the need for high quality studies. The defini-

tion of cN0 stage and surveillance of the preserved rectum are underexposed issues 

that need to be explored further.
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Part III - Complications following rectal surgery

Despite the numerous technical innovations and improved perioperative care during 

the last decades, rectal surgery is still associated with a high rate of postoperative 

morbidity. The aim of Chapter 7 is to provide a structured overview of the different 

surgical procedures being performed for both benign and malignant diseases of the 

rectum and their associated complications. Early diagnosis plays an important role 

in order to increase the success of treatment of these complications.

A Snapshot study design eliminates changes in treatment and outcome over 

time, as it provides a large amount of data in a short period of time. The population 

based Snapshot study presented in Chapter 8 aimed to determine current practice 

and outcome of rectal cancer treatment with published landmark randomised con-

trolled trials (RCTs) as a benchmark. This study showed that current rectal cancer 

care in a large unselected Dutch population is of high quality, with less CRM positiv-

ity since the TME trial and oncological safe implementation of minimally invasive 

surgery after the COLOR II trial. 

In order to analyse anastomotic leak and chronic sinus rate, the 998 patients 

who underwent low anterior resection were extracted from the Snapshot cohort 

in Chapter 9. Anastomotic leakage was diagnosed in 13.4% within 30-days, which  

increased to 20.0% beyond 30-days. Non-healing of the leakage at 12 months was 

48%, resulting in an overall proportion of chronic presacral sinus of 9.5%. Indepen-

dent predictors for anastomotic leakage at any time during follow-up were neoad-

juvant therapy (OR 2.85; 95% CI 1.00-8.11) and a distal (≤ 3 cm from the anorectal 

junction on MRI) tumour location (OR 1.88; 95% CI 1.02-3.46). We learned that one 

third of anastomotic leakages are diagnosed beyond 30-days, and almost half of the 

leakages eventually do not heal. An unintentional permanent stoma should be seen 

as a complication following low anterior resection, , as it often reflects the presence 

of a chronic sinus. In Chapter 10 we identified basically two strategies with respect 

to restoration of bowel continuity after LAR, depending on the clinically estimated 

risk of anastomotic leakage. Surgical units that almost routinely diverted their anas-

tomoses had a higher rate of low anastomoses, while the units that selectively 

constructed a diverting stoma, more often decided to perform a low Hartmann’s 

procedure without an anastomosis. Remarkably, anastomotic leakage did not differ 

between these two strategies with a similar permanent stoma rate at end of follow-

up. In case of early diagnosed anastomotic leakage, vacuum assisted early transanal 
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closure of a leaking anastomosis after TME showed that acceptable anastomotic 

healing rates of 70%  can be achieved, which is presented in Chapter 11. If initial 

treatment of the anastomotic leak does not lead to a healed anastomosis, redo 

anastomotic surgery could be an alternative if continuity is being desired. In Chap-
ter 12 we investigate the feasibility of transanal minimally invasive surgery (TAMIS) 

as a novel approach to redo surgery. Intestinal continuity was reached in 71% of the 

patients at six months of follow-up. Thereby indicating that TAMIS is a valuable ap-

proach in redo pelvic surgery. However it should be mentioned that redo surgery is 

associated with high complication rates related to the complexity of the underlying 

problem. Chapter 9  demonstrated that chronic sinus is a frequently encountered 

complication following low anterior resection with almoist routine preoperative 

radiotherapy with an incidence of 9.5%, and underexposed in literature. Chapter 13 
evaluates the outcomes of a completion proctectomy with omentoplasty as a last 

resort surgical treatment of the symptomatic chronic presacral sinus. A healing rate 

of the sinus was observed in 79% of patients, indicating that this surgical technique 

could be a viable option in patients for which bowel continuity is not an option.

Future perspectives

In this thesis, a strategy is proposed in Chapter 1 and 2  to use the waiting time prior 

to surgery to enhance a patients preoperative condition. This waiting period, should 

be used as a window of opportunity in the work-up of patients towards surgery. In 

this thesis the focus was on iron therapy for anaemic patients, but preoperative 

optimisation could and should be initiated for every patient undergoing major sur-

gery. The currently recruiting “FIT4Surgery” study interferes on nutrition, physical 

activity and lifestyle in the few weeks prior to surgery and could help to provide 

needed answers on the possibilities and outcomes of prehabilitation. It remains a 

challenge to define “success” in terms of prehabilitation. This is one of the reasons 

why systematic reviews seldom show a positive effect of this strategy1. The patients’ 

preoperative physical and mental status differs widely among patients and, there-

fore, individualised programs are needed. Prehabilition requires understanding 

of the altered physiology of frail and older patients. The success of the programs 

should be measured by validated measurements instruments for quality of life (SF-

36), functional capacity (6MWT) and postoperative complications (Clavien-Dindo 

classificatie), and these three should be interpreted as one composite endpoint.
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One of the conclusions we can draw from Part II of this thesis is that the exact 

boundaries of rectal preserving treatment options for early rectal cancer are still 

to be defined. The advances of less morbidity and better functionality seem to be 

undisputable when discussing this less invasive treatment strategy. However the 

morbidity and influence on functionality of chemoradiotherapy of the rectum 

should not be overlooked. The recently published GRECCAR-2 trial wasn’t powered 

on functionality as primary outcome, nevertheless this trial surprisingly showed 

comparable functional outcomes of patients receiving chemoradiotherapy followed 

by local excision (rectal preservation) versus patients receiving chemoradiotherapy 

followed by TME.2 Moreover, there is a substantial risk on overtreatment when aim-

ing for a clinical complete response for the patients with tumors that do not show 

a good response to neoadjuvant therapy. These patients require an additional TME 

resection. Thereby exposing them to a higher risk on postoperative complications 

the patients that underwent a primary resection due to the neoadjuvant therapy. The 

pathology specimen, which is absent in most rectal preserving strategies (excluding 

the TESAR trial referred to in Chapter 4), remains the most important predictor and 

indicator for long term prognosis. Therefore, when determining a clinical complete 

response following neoadjuvant therapy, a very dedicated and experienced team of 

specialists is required, which potentially limits the implementation of the strategy in 

the more peripheral hospitals. In the Netherlands a consortium has been founded in 

order to provide definitive answer on the possibilities of rectal preserving therapies. 

This consortium includes three initiatives that are designed to be complementary 

to one another. The trial (TESAR-trial) described in Chapter 4 is currently recruit-

ing. The second initiative is the so called STAR-TREC randomised controlled trial. 

In this trial, patients with cT1-3bN0 staged rectal carcinomas are randomised into 

three groups: conventional TME (control group), long course neoadjuvant chemo-

radiotherapy and 5x5 Gy short-course radiotherapy. The neoadjuvant therapy pro-

vided in the latter two groups will be followed by response evaluation and tailored 

subsequent management consisting of TME surgery (no response), local excision 

(partial response), or ‘watch and wait’ (clinical complete response) in order thrive 

for preservation of the rectum. The third and last initiative from this consortium is a 

prospective registry in which patients treated with neoadjuvant chemoradiotherapy 

according to routine indications and appear to have a clinical complete response will 

be managed according to a strict ‘watch and wait’ protocol using regular endoscopy 
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and MRI. It is the expectation that the combination of these three initiatives will 

eventually provide the long awaited answer for which patients with rectal cancer, 

rectal preservation is a safe option.

The Snapshot-study design has proved to be extremely useful to acquire a cross-

sectional overview of a predefined study population. By including data from a large 

set of hospitals on a nationwide basis, it provides data on clinical practice. Following 

the results of the Snapshot study described in Chapter 8,9 and 10  a new Snapshot 

initiative will be conducted at the end of 2017 that focusses on the treatment of 

patients that present with an acute obstructing left-sided colon carcinoma. Tradi-

tionally these patients are treated with an acute resection of the obstructing carci-

noma. However, especially for the old and frail patients, these acute resections are 

associated with a high risk on postoperative morbidity and mortality. These patients 

might benefit from a so called “bridge to elective surgery” strategy. This means that 

patients in the acute setting receive a decompressing ileostomy/colostomy or an 

endoscopic placed colonic stent in order to decompress the dilated colon due to 

the obstructive carcinoma. The resection of the carcinoma will than take place in an 

elective setting which enables the patient to undergo surgery with a better physical 

condition. It remains unclear which of these two strategies has the best short term 

postoperative outcome and subsequent long-term oncological outcome for different 

patient populations. Snapshot studies are particularly suited to provide an answer 

on the outcomes of clinical practice at population level including high risk groups. 

Moreover the evidence gained can be used to set up better directed, randomised 

controlled trials. However one of the most important benefits of Snapshot studies 

is that it is an easy and time effective manner for young doctors to get in touch with 

research and to expand their scientific circle. This type of research will likely aid in 

answering many more research questions in the near future. 



289

Samenvatting en toekomstperspectieven

Samenvatting

Optimalisatie van chirurgische behandeling houdt in dat het risico op morbiditeit 

door deze behandeling afgewogen dient te worden tegen de potentiele winst van 

de chirurgische interventie. Het verbeteren van de preoperatieve conditie van de 

patiënt en minder invasieve chirurgische behandelingen kunnen beiden leiden tot 

een reductie van de postoperatieve morbiditeit. Deze twee onderwerpen worden 

geadresseerd in Deel I en Deel II van dit proefschrift. Deel III gaat in op de specifieke 

complicaties die kunnen optreden na chirurgie van het rectum. Middels een cross-

sectionele analyse zijn de lange termijn uitkomsten van de klinische praktijkvoering 

in Nederland in kaart gebracht om zo gebieden van verbetering te kunnen identifi-

ceren.

De naadlekkage wordt nog steeds gezien als een van de meest gevreesde compli-

caties na rectumchirurgie. In dit proefschrift hebben wij drie chirurgische behan-

delstrategieën onderzocht die complementair aan elkaar ingezet kunnen worden 

als een stapsgewijze benadering van patiënten met een vroeg gediagnosticeerde 

naadlekkage en de latere fases van een persisterend abces in het bekken.

Deel I - Preoperatieve optimalisatie van patiënten met een colorectaal carcinoom 

In Hoofdstuk 1 is de beschikbare literatuur systematisch onderzocht naar de ef-

fectiviteit van  ijzersuppletie in de behandeling van de preoperatieve anemie en 

het effect daarvan op de postoperatieve morbiditeit. In totaal werden er zeven 

studies geïncludeerd, drie gerandomiseerde studies en vier cohort studies. Deze 

studies lieten een reductie in  bloedtransfusies na ijzersuppletie zien. In geen van 

de geïncludeerde studies werd de postoperatieve morbiditeit onderzocht. Derhalve 

was het niet mogelijk een conclusie te trekken over het effect van de preoperatieve 

behandeling van de anemie en de invloed daarvan op postoperatieve morbiditeit. 

Deze bevindingen resulteerde in de opzet van een gerandomiseerde studie waarvan 

het protocol is gepresenteerd in Hoofdstuk 2. In deze studie worden patiënten met 

een bewezen ijzergebreksanemie, die gepland staan voor een curatieve resectie van 

een colorectaal carcinoom, gerandomiseerd tussen intraveneuze of orale ijzersup-

pletie. De centrale hypothese hierachter is dat een effectievere behandeling van 
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de anemie middels intraveneuze ijzersuppletie leidt tot een betere conditie van de 

patiënt preoperatief, en daardoor tot een reductie in postoperatieve morbiditeit.  

Deel II - Minimaal invasieve behandelstrategieën voor het vroeg stadium rectum 

carcinoom

Patiënten die een lokale excisie hebben gehad van een hoog-risico vroeg stadium 

rectum carcinoom (pT1-pT2) wordt geadviseerd een aanvullende totale mesorec-

tale excisie (TME) te ondergaan waarbij het rectum verwijderd wordt. In sommige 

gevallen wordt, om het rectum en patiënt te sparen van een grote chirurgische in-

greep, gekozen voor adjuvante (chemo)radiatie als een alternatief na lokale exicisie. 

In Hoofdstuk 3 is de aanwezige literatuur systematisch onderzocht om de onco-

logische uitkomsten van beide behandelstrategieën in kaart te brengen. In totaal 

beschreven 14 studies (405 patiënten) de resultaten van lokale excisie gevolgd door 

adjuvante (chemo)radiotherapie en zeven studies (130 patiënten) de oncologische 

uitkomsten van lokale excisie gevolgd door aanvullende TME operatie. Er werd een 

hoger lokaal recidief percentage gezien na adjuvante (chemo)radiatie. Bij de inter-

pretatie van deze bevinding dient rekening gehouden te worden met de verhoogde 

morbiditeit en mortaliteit die is geassocieerd met een aanvullende TME operatie. 

Door heterogeniteit van de geïncludeerde studies was het niet mogelijk een formele 

vergelijking tussen beide behandelstrategieën te maken. Met als doel dit nodige 

bewijs te generen werd een nieuwe gerandomiseerde studie opgezet waarvan het 

protocol is gepresenteerd in Hoofdstuk 4. In deze studie worden patiënten met 

een hoog risico pT1 of laag risico pT2 rectum carcinoom, welke door een lokale 

excisie is verwijderd, gerandomiseerd tussen adjuvante (chemo)radiotherapie en de 

standaard aanvullende TME operatie. Primaire uitkomstmaat was het locoregionale 

recidief drie jaar na de lokale excisie.

Voor een subgroep patiënten is elke vorm van adjuvante therapie (chirurgie of 

chemoradiotherapie) een brug te ver, gezien de conditie of wens van de patiënt. 

In Hoofdstuk 5 beschrijven wij de oncologische uitkomsten van patiënten die zijn 

behandeld met alleen een lokale excisie, terwijl op basis van de richtlijn een aanvul-

lende TME operatie geindiceerd was. Het lokale recidief percentage na lokale excisie 

van een pT2-3 carcinoom was hoger dan het percentage na een aanvullende TME 

operatie. Echter, de ziekte-specifieke overleving was vergelijkbaar in beide groepen. 

Geconcludeerd zou kunnen worden dat voor oude en kwetsbare patiënten lokale 
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excisie van een vroeg stadium rectumcarcinoom een valide optie is, zeker wanneer 

de morbiditeit van een aanvullende TME operatie in ogenschouw genomen wordt. 

In Hoofdstuk 6 worden de resultaten beschreven van een synopsis van 24 nationale 

en internationale richtlijnen die een uitspraak deden over de rol van de rectum 

sparende behandeling bij het vroeg stadium rectum carcinoom. Het bleek dat er 

in de huidige richtlijnen nog geen rol is voor de rectumsparende behandeling van 

het hoog risico vroeg stadium rectumcarcinoom. Voor dit type rectumcarcinoom 

wordt deze behandeling nog als experimenteel afgegeven. Daarnaast bleek er nog 

veel discussie te zijn over de definitie van een klinisch (op beeldvorming) verdachte 

lymfeklier en het follow-up protocol na rectumsparende behandeling.   

Deel III - Complicaties na rectumchirurgie

De afgelopen decades zijn er talloze technische vernieuwingen doorgevoerd op het 

gebied van de rectum chirurgie en in de perioperatieve zorg, maar desondanks is de 

geassocieerde postoperatieve morbiditeit nog steeds hoog. In Hoofdstuk 7 wordt 

een gestructureerd overzicht gegeven van de verschillende operaties die worden 

toegepast in rectum chirurgie voor benigne en maligne ziekten en hun bijbehorende 

complicaties. Een vroege diagnose en behandeling heeft een grote invloed op het 

uiteindelijke succes van deze behandeling. 

Een Snapshot studie maakt het mogelijk om in korte tijd veel data te verzamelen 

over een vooraf bepaalde tijdsperiode. Doordat vele onderzoekers samen data ver-

zamelen kan dit in een korte tijdsperiode. Hierdoor wordt dit type onderzoek maar 

minimaal beïnvloed door de verandering van zorg in de loop van de tijd. Dit is in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld gerandomiseerde studies die soms meerdere jaren lo-

pen. Om een inzage te krijgen in het cohort dat middels een Snapshot studie design 

werd verzameld door 71 ziekenhuizen in Nederland, zijn in Hoofdstuk 8 de resulta-

ten van de Snapshot studie gespiegeld aan resultaten van grote gerandomiseerde 

studies (TME en COLORII trial) op het gebied van de chirurgische behandeling van 

het rectum carcinoom. Deze studie liet zien dat de zorg van een grote groep onge-

selecteerde ziekenhuizen in Nederland van hoog niveau is wat betreft oncologische 

eindpunten. Er werd een lager percentage aan circumferentiele resectie marge 

(CRM) positiviteit gevonden sinds de TME-trial, met daarnaast een oncologisch 

veilige implementatie van minimaal invasieve chirurgie sinds de COLOR II studie.
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Uit het Snapshot cohort werden 998 patiënten geëxtraheerd bij wie een lage 

anterieure resectie was verricht met het aanleggen van een anastomose. Zodoende 

kon het naadlekkage- en chronische sinus percentage worden geanalyseerd. De 

resultaten hiervan zijn gepresenteerd in Hoofdstuk 9. Het naadlekkage percentage 

binnen 30-dagen van 13.4 klom naar 20.0 aan het eind van de follow-up periode. Op 

12 maanden na de resectie was de lekkende anastomose niet genezen in 48% van de 

patiënten, dit betekende dat van gehele onderzoekspopulatie 9.5% een chronische 

sinus had. Een derde van de naadlekkages werd dus gediagnosticeerd meer dan 30 

dagen na de operatie en de helft van de patiënten met naadlekkages had nog een 

abces in het bekken meer dan een jaar na chirurgie.

Onafhankelijke voorspellers van naadlekkage waren neoadjuvante therapie (OR 

2.85; 95% CI 1.00-8.11) en een distaal (<3 cm vanaf de anorectale overgang op MRI) 

rectumcarcinoom (OR 1.88; 95% CI 1.02-3.46). 

Een ongewenst permanent stoma na lage anterieur resectie moet worden be-

schouwd als een complicatie van de chirurgische behandeling. In Hoofdstuk 10 wor-

den twee strategieën geïdentificeerd ten aanzien van het herstel van de continuïteit 

na resectie van het rectumcarcinoom. Zo konden er centra geïdentificeerd worden 

die bijna routinematig een ontlastend stoma aanlegden ter bescherming van de 

anastomose, maar het wel vaker aandurfden een anastomose te maken. Andere 

centra waren veel selectiever in het aanleggen van een ontlastend stoma boven 

de anastomose. Deze centra kozen er vaker voor om geen anastomose te maken 

maar direct een eindstandig stoma aan te leggen. Opvallend genoeg was er geen 

verschil in het percentage naadlekkage, of het percentage permanente stoma’s tus-

sen beide strategieën. Men zou kunnen stellen dat bij beide behandelstrategieën in 

de desbetreffende centra een goede inschatting is gemaakt van het postoperatieve 

risico op complicaties.

In het geval dat een naadlekkage vroegtijdig wordt gediagnosticeerd leidt de 

combinatie van vacuüm geassisteerde drainage (Endosponge® therapie) met een 

vroege transanale sluiting van het naaddefect in 70% van de gevallen tot een gene-

zen anastomose. Deze bevinding concluderen wij uit een prospectieve studie welke 

is gepresenteerd in Hoofdstuk 11. In het geval van een persisterende naadlekkage 

kan worden overwogen om een heroperatie te doen waarbij de lekkende anasto-

mose wordt gereseceerd en een nieuwe anastomose wordt gemaakt. In Hoofdstuk 
12 worden de resultaten gepresenteerd van een explorerende studie naar mogelijk-
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heid van transanale minimaal invasieve chirurgie (TAMIS) als nieuwe chirurgische 

benadering van patiënten die een reoperatie van de anastomose krijgen. Middels 

de TAMIS-techniek werd in deze retrospectieve studie bij 71% van de patiënten 

de continuïteit hersteld binnen 6 maanden na de heroperatie. Zodoende werd de 

TAMIS techniek gezien als een waardevolle benadering om een nieuwe anastomose 

te construeren.  Een kanttekening die geplaatst dient te worden is dat dit type 

operatie gepaard gaat met een hoog risico op complicaties door de complexiteit 

van het onderliggende probleem. Indien men er niet in slaagt de naadlekkage te 

behandelen is de kans zeer groot dat er een chronische sinus ontstaat. In hoofstuk 9 

werd beschreven dat de chronische sinus een vaak voorkomende complicatie is lage 

anterieure resectie met bijna routine matige neoadjuvante radiotherapie met een 

percentage van 9.5%. In Hoofdstuk 13 worden de uitkomsten beschreven van de 

restprotectomie met omentumplastiek als chirurgische behandeling van patiënten 

met een symptomatische chronische sinus. Deze procedure kan worden gezien als 

een laatste optie voor patiënten met een dergelijk probleem en in deze studie werd 

een genezing van de sinus gezien in 79% van de patiënten. 

Toekomst perspectieven

In dit proefschrift wordt in Hoofdstuk 1 en 2 een initiatief beschreven om de wacht-

tijd tot aan de operatie te gebruiken om de conditie van de anemische patiënt te 

optimaliseren. Echter, zou preoperatieve optimalisatie van de conditie misschien 

wel op elke patiënt toegepast kunnen en moeten worden. Momenteel loopt de 

“FIT4Surgery” studie waarbij middels aanpassingen op voeding, lichamelijke activi-

teit en levensstijl wordt gepoogd de preoperatieve conditie te optimaliseren en zo 

het risico op postoperatieve complicaties te verminderen. Hopelijk biedt deze studie 

inzage in de mogelijkheden om de wachttijd tot aan de operatie zo effectief mogelijk 

te gebruiken. Het blijft een uitdaging om “succes” te definieren wanneer het gaat 

op prehabilitatie. Dit is ook waarom systemische reviews op dit gebied zelden een 

positief effect laten zien.1 Prehabilitatie programmes vergen begrip van de veran-

derde fysiologie van oudere en zwakkere patienten. Daarom moet succes gemeten 

worden als een samengesteld eindpunt welke wordt getoetsd door gevalideerde 

meetinstrumenten voor kwaliteit van leven (SF-36), functionale capaciteit (6MWT) 

en postoperatieve complicaties (Clavien-Dindo classificatie).
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Een centrale conclusie die in dit proefschrift uit Deel II wordt getrokken is dat 

de exacte grenzen van de rectumsparende behandelstrategieën nog gedefinieerd 

dienen te worden. De voordelen van een minder invasieve rectumsparende behan-

deling in termen van morbiditeit en functionaliteit lijken buiten kijf te staan. Des-

alniettemin moet het negatieve effect van chemoradiotherapie op beide uitkomst-

maten niet onderschat worden. De recent gepubliceerde GRECCAR-2 trial was niet 

gepowered op functionaliteit als primair eindpunt, maar het was wel zeer opvallend 

dat er geen verschil in functionaliteit was tussen de groep die chemoradiotherapie 

gevolgd door lokale excisie kreeg, vergeleken met de groep die chemoradiotherapie 

gevolgd door TME kreeg.2

In het geval dat er gestreeft word naar een klinische complete response bestaat 

er het risico op overbehandeling. Dit gevaar bestaat met name voor patienten die 

traditioneel behandeld worden een primaire resectie, en nu behandeld worden met 

chemoradiotherapie gericht op de complete response. Indien er geen complete 

response optreedt (complete response percentage ligt gemiddeld tussen 12-30%) 

zullen patienten zonder een complete response een aanvullende TME resectie 

moeten ondergaan. Een ingreep die ze anders zonder neoadjuvante chemoradio-

therapie zouden krijgen. Zodoende worden ze blootgesteld aan een hoger risico op 

postoperatieve complicaties gerelateerd aan de neoadjuvante therapie. Een laatste 

horde die nog overwonnen moet worden voordat rectum besparende therapien 

als standaardzorg geimplementeerd kunnen worden is het feit dat het pathologie 

preparaat, bij veel rectum sparende therapie niet beschikbaar is (rectum blijft 

immers in situ). Dit probleem wordt ontweken in de in Hoofdstuk 4 beschreven 

TESAR trial, waarbij er adjuvante chemoradiotherapie wordt gegeven nadat de 

tumor met een lokale excisie is verwijderd. Het complete tumorpreparaat blijft 

de belangrijkste prognose bepalende indicator in de oncologische chirurgie. Voor 

de klinische beoordeling van een complete response is een ervaren en toegewijd 

team nodig aangezien het tumorpreparaat niet voorhanden is. Deze ervaring en 

toewijding is wellicht niet in elke kliniek aanwezig, hetgeen de implementatie van 

deze strategie in de weg staat. Om bovengenoemde vraagstukken te beantwoorden 

is er in Nederland een consortium in het leven geroepen. Dit consortium bestaat 

uit drie studies die zo zijn ontworpen dat deze complementair aan elkaar zijn. Het 

protocol van de eerste studie (TESAR-Trial) wordt beschreven in Hoofdstuk 4 en 

loopt momenteel in 26 centra in Nederland. Het tweede initiatief is de zogenoemde 
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STAR-TREC gerandomiseerde studie. In deze studie worden patiënten met een cT1-

3bN0 rectum carcinoom gerandomiseerd tussen drie behandelingen: conventionele 

TME operatie (controle groep), een lang-schema van chemoradiotherapie of een 

kort-schema van radiotherapie (5x5Gy). Patiënten die gerandomiseerd zijn tot laat-

ste twee groepen krijgen afhankelijk van de reactie op de neoadjuvante behandeling 

een aanvullende TME operatie (geen respons), een lokale excisie (partiele respons) 

of er wordt “watch and wait” (klinische complete respons) toegepast om zo te 

streven naar preservatie van het rectum.

Het derde initiatief is een prospectieve registratie studie waarbij patiënten wor-

den behandeld met neoadjuvante chemoradiotherapie indien zij voldoen aan de 

huidige geldende indicaties hiervoor. Indien er vervolgens een klinische complete 

respons wordt gezien, worden patienten volgens een strikt “watch and wait”protocol 

gemonitored. Gebruikmakend van endoscopie en MRI, wordt gekeken of het mid-

dels deze strategie mogelijk is het rectum te behouden.

Het is de verwachting dat de resultaten verkregen uit deze drie initiatieven een 

definitief antwoord zullen geven op de vraag voor welke patiënten met een rectum-

carcinoom rectum preservatie een veilige optie is. 

Het Snapshot studie-design heeft laten zien zeer bruikbaar te zijn om een cross-

sectioneel overzicht te creëren van een bepaalde studiepopulatie. Zodoende geeft 

het een inzicht in de dagelijkse praktijkvoering zonder gebonden te zijn aan in- of 

exclusie criteria. In navolging op de resultaten van de Snapshot-studie gepresen-

teerd in Hoofdstuk 8,9 en 10 zal er eind 2017 een nieuwe Snapshot studie gestart 

worden die zich richt op patiënten met een acute obstructie van het colon op basis 

van een obstruerend linkszijdig colon carcinoom. Traditioneel kregen deze patiënten 

een resectie van het carcinoom in acute setting. Het blijkt dat voor de kwetsbare 

oudere patiënten deze acute resectie gepaard gaat met een verhoogd risico op 

postoperatieve morbiditeit en mortaliteit. Voor deze patiënten is een zogenaamde 

‘bridge to elective surgery’ strategie geïndiceerd. Dit houdt in dat er in acute setting 

een ontlastend stoma of colon stent wordt geplaatst. Dit leidt tot decompressie 

van de verwijde darm, zodat in electieve setting de resectie van het carcinoom kan 

plaatsvinden. Het is onbekend in welke mate deze strategieën in Nederland worden 

toegepast. Daarnaast is het onduidelijkwelke de beste korte termijns postoperatieve 

uitkomsten en de lange termijn oncologische uitkomsten heeft voor verschillende 

patient populaties.
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Snapshot studies zijn met name geschikt om de resultaten in kaart te brengen 

van de dagelijkse praktijk op populatie niveau en voor hoog risico groepen. Deze re-

sultaten kunnen vervolgens gebruikt worden om nieuwe, beter gerichte gerandomi-

seerde studies op te zetten. Daarnaast biedt het jonge dokters de mogelijkheid om 

op een toegankelijke en efficiente manier onderzoek te doen en hun wetenschap-

pelijke netwerk uit te breiden. Derhalve is het goed mogelijk dat dit type onderzoek 

in de nabije toekomst op een veel grotere schaal wordt toegepast.
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