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Introductie

Prospectieve data over kwaliteit van leven (QoL) en functionele uitkomsten van rectumcarcinoom patiënten die 
worden vervolgd door het Wait-and-See beleid (W&W) zijn schaars. Deze prospectieve studie evalueerde QoL 
en functionele uitkomsten van W&W patiënten.

Methode

QoL en functionele uitkomsten van patiënten geïncludeerd in de Nederlandse Wait-and-See studie werden 
gemeten op 3, 12 en 24 maanden. QoL werd geëvalueerd door de EORTC-QLQ-C30, -CR38 of –CR29 en Short 
Form 36, darmfunctie door de Vaizey incontinentie score en Low Anterior Resection Syndrom (LARS) score, 
urinaire functie door de International Prostate Symptom Score, en seksuele functie door de International Index 
of Erectile Function en Female Sexual Function Index. 

Resultaten

Van 287 geïncludeerde patiënten was 68% man en de mediane leeftijd 66 jaar. In de eerste 24 maanden werden 
227 patiënten vervolgd door W&W zonder aanvullende chirurgie (W&W groep), 18 patiënten ondergingen 
aanvullende lokale excisie (LE) en 42 patiënten ondergingen aanvullende totale mesorectale excisie (TME).

De W&W groep rapporteerde een goede QoL dat stabiel bleef over de tijd. 25% rapporteerde ernstige LARS 
klachten (figuur 1). Na 2 jaar rapporteerde 31% van de mannen ernstige erectiele dysfunctie. Bij vrouwen 
verslechterden de seksuele tevredenheid en algehele seksuele functie.

Patiënten na LE rapporteerden meer ernstige LARS klachten (56%), maar QoL was vergelijkbaar met de W&W 
groep.  



Patiënten na TME hadden een slechtere QoL vergeleken met de W&W groep.

Figuur 1: Functionele uitkomsten volgens de Vaizey score (A), LARS score (B), IPSS score (C) en IIEF: 
erectiele functie (D) van patiënten die vervolgd worden door Wait-and-See zonder aanvullende chirurgie op 3 
maanden, 12 maanden en 24 maanden na inclusie.

Conclusie

W&W patiënten rapporteren een goede lange-termijn QoL, ondanks de aanwezigheid van functionele klachten. 
QoL en functionele uitkomsten verslechteren na aanvullende chirurgie. Deze resultaten zijn van belang om 
W&W patiënten optimaal te informeren.

Disclosure / Conflict of interest (COI): Nee
Presentatievoorkeur: Oral presentatie


