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Categorie: Colorectaal: maligne

Introductie

Naar verwachting zal de incidentie van het rectumcarcinoom in patiënten <50 jaar stijgen. Een watch-and-wait 
strategy (W&W) wordt tegenwoordig in toenemende mate toegepast bij patiënten met een klinische complete 
respons (kCR) na neoadjuvante behandeling. Desalniettemin kan er een terughoudendheid zijn om jonge 
patiënten een orgaan-sparende behandeling aan te bieden vanwege een mogelijk hoger oncologisch risico. De 
huidige studie onderzoekt of er een verschil is in oncologische uitkomst tussen patiënten <50 jaar en  ?50 jaar na 
een behandeling middels W&W.

Methode

Gegevens van patiënten met een kCR na neoadjuvante therapie waarbij werd afgezien van primaire chirurgie, 
geregistreerd in de International Watch & Wait Database (IWWD), werden geanalyseerd.

Resultaten

1552 patiënten voldeden aan de inclusie criteria waarvan 199 (13%) patiënten <50 jaar. Patiënten <50 jaar 
hadden een hoger T-stadium bij diagnose (p=0,011). Na een mediane follow-up van 3,2 jaar was de 
ziektespecifieke-overleving op drie jaar 98% [95% BI 93-99] bij patiënten <50 jaar en 97% [95% BI 95-98] bij 
patiënten ?50 jaar, (1,67 [95% BI 0,76-3,64];p=0,199). De cumulatieve kans op een recidief op 3 jaar was 24% 
[95% BI 18-31] bij patiënten <50 jaar en 26% [95% BI 23-29] bij patiënten ?50 jaar (HR 1,09 [95% BI 0,79-
1,49 ]; p=0,603). Beide groepen hadden een cumulatieve kans op metastasen op afstand van 10% na drie jaar 
(HR 1,00 [95% BI 0,62-1,62]; p=0,998).

Conclusie

Er is geen extra oncologisch risico bij jonge patiënten in vergelijking met oudere patiënten indien er een W&W 



strategie wordt gevolg na een kCR. In het licht van gedeelde besluitvorming dient W&W ook besproken te 
worden met jonge patiënten.
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