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Introductie

De nieuwe definitie van het rectumcarcinoom, waarbij de onderrand van de tumor is gelegen onder de sigmoïd 
take-off (STO) op beeldvorming, is geïmplementeerd in de Nederlandse richtlijn in 2019 na internationale 
Delphi consensus rondes. Wat de gevolgen zijn voor de klinische praktijk is nog onbekend.

Methode

In een nationale populatie studie in 67 Nederlandse ziekenhuizen werden de lange termijn uitkomsten 
verzameld van patiënten die in 2016 een resectie hebben ondergaan voor een rectumcarcinoom. De MRI-
beelden werden herbeoordeeld en de tumoren werden geclassificeerd als “boven” of “op/onder” de STO. 
Eindpunten waren de proportie tumoren boven de STO, de hypothetische verandering in de behandeling en de 
lange termijn uitkomsten. 

Resultaten

Er werden 2784 patiënten geïncludeerd in deze studie, waarvan 133 patiënten (11.3%) een tumor boven de STO 
hadden. Wanneer deze patiënten zouden worden behandeld volgens de richtlijn voor een coloncarcinoom, zou 
dit resulteren in een verandering in de behandeling voor 180 patiënten (6.5%). Patiënten met een tumor boven 
de STO hadden een significant lager 5-jaars locoregionaal recidief percentage (5.4% vs 10.1%; p=0.028) en een 
hogere 5-jaars algehele overleving (77.2% vs 73.9%; p=0.046) in vergelijking met patiënten met een tumor 
op/onder de STO, ook wanneer gecorrigeerd voor confounders.  

Conclusie

De introductie van de nieuwe definitie van het rectumcarcinoom resulteert in een verandering van de 
behandeling voor een gelimiteerde groep patiënten (6.5%). De locatie van de tumor ten opzichte van de STO is 



een onafhankelijke prognostische factor met een lager locoregionaal recidief percentage en een hogere algehele 
overleving voor tumoren boven de STO. 
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