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Introductie

Een colorectaal carcinoom is de derde meest voorkomende kankersoort in Nederland. Studies, gericht op 
incidentie en identificatie van risicofactoren van het locoregionaal recidief coloncarcinoom (LRCC) zijn meer 
dan 10 jaar oud. Het studiedoel is om nieuwe inzichten te krijgen in de incidentie, risicofactoren, en overleving 
van LRCC.

Methode

Patiënten (n=3.907) die in de eerste helft van 2015 in Nederland zijn geopereerd in verband met een primair 
coloncarcinoom stadium I-III zonder synchrone metastasen zijn geïncludeerd. De 4-jaarsincidentie en 3-
jaarsoverleving zijn berekend met de Kaplan-Meier methode. Het Cox Proportional-Hazards model is gebruikt 
voor het analyseren van risicofactoren.

Resultaten

De 4-jaarsincidentie van LRCC was 2.1%, 3.5% en 9.0% voor respectievelijk stadium I, II en III. Risicofactoren 
voor het ontwikkelen van LRCC waren (y)pT4, (y)pN2, slecht of niet gedifferentieerde tumoren, een incomplete 
resectiemarge, en een ASA 3 of 4 classificatie. Het risico op het ontwikkelen van LRCC bij stadium III 
patiënten was lager indien het primair coloncarcinoom was behandeld met adjuvante chemotherapie. De 3-
jaarsoverleving van patiënten met geïsoleerde LRCC was 41.4% en van patiënten met LRCC én een metastase 
was dat 17.2%. De 3-jaarsoverleving van patiënten met geïsoleerde LRCC die resectie en een vorm van 
(neo)adjuvante therapie ondergingen was 86% (zie figuur).



Behandelspecifieke overleving van patiënten met een geïsoleerd locoregionaal recidief coloncarcinoom

Conclusie

De 4-jaarsincidentie van LRCC in dit hedendaagse cohort bleek 2.1%, 3.5% en 9.0% voor respectievelijk 
stadium I, II en III. De 3-jaarsoverleving van geïsoleerde LRCC was hoger dan die van LRCC met een 
metastase. Indien een geïsoleerd LRCC behandeld werd met resectie en een vorm van (neo)adjuvante therapie 
was de 3-jaarsoverleving 86%.
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