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Introductie

Neoadjuvante (chemo)radiatie van het primair rectumcarcinoom (PRC) kan de behandeling van het lokaal 
recidief van het rectumcarcinoom vermoeilijken. Het doel van deze studie was om een recent overzicht te geven 
van de incidentie, behandeling en overleving van het LRRC na totale mesorectale excisie van het PRC.

Methode

Er werden 1,434 stadium I-III PRC-patiënten geïncludeerd vanuit de Nederlandse Kankerregistratie. De 
diagnose PRC was gesteld tussen januari-juni 2015. LRRC was gedefinieerd als terugkeer van kanker in de 
pelvis. Het PRC was volgens de volgende risicoclassificatie ingedeeld: laag-risico (cT1-2N0) gemiddeld-risico 
(cT1-2N1, cTxN1, cT3N0-1) en hoog-risico (cT4 or cN2). De cumulatieve incidentie van LRRC, risicofactoren 
voor LRRC en algehele overleving zijn vervolgens bepaald.

Resultaten

Mediane klinische follow-up was 42 maanden. Cumulatieve driejaarsincidentie van LRRC was 6.4% (N=98, 
figuur 1). Uit de multivariabele analyse bleek dat een PRC ?10cm van de anocutane junctie, een incomplete 
resectiemarge en pT4 geassocieerd waren met LRRC. Neoadjuvante (chemo)radiatie van het PRC was negatief 
geassocieerd met LRRC na correctie voor risicoclassificatie (HR=0.40, 95% CI: 0.24-0.67). Patiënten die 
neoadjuvante (chemo)radiatie hadden ondergaan voor PRC en werden gediagnosticeerd met LRRC, kregen even 
vaak neoadjuvante (chemo)radiatie voor LRRC (p=1) en hadden een gelijke overleving (p=0.2) t.o.v. patiënten 
die geen neoadjuvante (chemo)radiatie kregen voor PRC. LRRC-patiënten bij wie resectie van het LRRC en 
metastasen wanneer aanwezig plaatsvond, hadden een driejaarsoverleving van 73% (95% CI: 60-89).



Risicoclassificatie-specifieke cumulatieve incidentiecurves van het lokaal recidief van het rectumcarcinoom 
(LRRC) na totale mesorectale excisie (TME) van het primair rectumcarcinoom (PRC).

Conclusie

De incidentie van LRRC in Nederland is laag. Neoadjuvante (chemo)radiatie van PRC lijkt niet te leiden tot een 
andere behandeling of overleving van LRRC. De overleving van curatief behandelde LRRC-patiënten is goed.
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