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Categorie: Colorectaal: maligne

Introductie

De incidentie van early-onset colorectaal carcinoom (EO-CRC, diagnose van CRC <50 jaar) stijgt in Westerse 
landen. Daarnaast presenteren jonge CRC-patiënten zich vaker met vergevorderde ziekte. Een gedetailleerde 
studie naar epidemiologisch en klinisch relevante trends zou meer inzicht verschaffen in deze specifieke groep 
CRC-patiënten. Het doel van deze studie was om een overzicht in trends van leeftijd- en stadiumspecifieke 
incidentie, behandeling en relatieve overleving van EO-CRC patiënten in Nederland te presenteren, en deze te 
vergelijken met die van 50-59-jarige patiënten.

Methode

Data van 61,498 CRC-patiënten tussen 1989-2018 werden opgevraagd bij de Nederlandse Kankerregistratie. 
Hiermee zijn niet-gestandaardiseerde incidentiegetallen berekend, waarmee trends in incidentie zijn 
geanalyseerd middels Joinpoint-regressie. Trends in behandeling en relatieve vijfjaarsoverleving zijn vergeleken 
tussen EO-CRC- en 50–59-jarige patiënten.

Resultaten

De incidentie van EO-CRC is jaarlijks gestegen met 0.7-2.1% over de afgelopen decennia. De incidentie van 
CRC in de 50-59-jarige populatie steeg jaarlijks met 0.8-1.7% tot 2006, en liet een duidelijke stijging zien na 
de introductie van het bevolkingsonderzoek in 2014. Stadium III-IV CRC nam over alle leeftijdsgroepen <60 
jaar toe, terwijl de incidentie van stadium I-II voornamelijk gelijk bleef of daalde. EO-CRC-patiënten werden 
vaker multimodaal behandeld dan 50-59-jarigen, maar proportionele verschillen waren klein. Relatieve 
overleving nam toe over de tijd, maar zonder grote verschillen tussen EO-CRC- en 50-59-jarige patiënten.



Trends in leeftijd- en stadiumspecifieke incidentie van colorectaal carcinoom 

Conclusie

Er werden enkel kleine epidemiologische en klinische verschillen tussen EO-CRC- en 50-59-jarige patiënten 
gevonden in Nederland, waardoor de drang voor een specifieke benadering van EO-CRC-patiënten in 
screening- en behandelrichtlijnen mogelijk wordt afgezwakt.
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