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Summary

The	number	of	the	elderly	in	the	population	is	rapidly	growing,	as	overall	life	expectancy	
continues	 to	 increase.	 With	 the	 rise	 of	 the	 aging	 population,	 the	 incidence	 of	 cancer	
will	also	 increase.	 In	colorectal	cancer,	surgical	 resection	of	 the	tumor,	with	or	without	
(neo)adjuvant	treatment,	remains	the	foundation	of	curative	treatment.	In	perioperative	
care,	there	is	an	increased	focus	on	prevention,	for	example	on	reducing	(the	impact	of)	
postoperative	 complications	 and	 on	 preventing	 a	 delayed	 or	 even	 permanent	 loss	 of	
(physical)	 functioning.	Despite	 substantial	 improvements	 in	perioperative	outcomes	 in	
the	last	decades,	the	overall	complication	rate	after	colorectal	surgery	remains	significant	
with	 percentages	 up	 to	 30%.	 A	 complicated	 postoperative	 course	 may	 delay	 or	 even	
hamper	recovery,	prolongs	hospitalization,	causes	unplanned	hospital	readmission	and	
chronic	 illness,	 severely	 impairs	 short-	 and	 long-term	physical	 functioning	and	health-
related	quality	of	life,	and	diminishes	overall	and	cancer-specific	survival.	Patients	with	
a	complicated	postoperative	course	tend	to	be	less	physically	fit	preoperatively.	Patients	
at	 risk	 for	 postoperative	 complications	 (i.e.,	 high-risk	 patients)	 might	 benefit	 from	
prehabilitation.	Therefore,	further	improvement	of	the	perioperative	process	is	warranted,	
in	which	the	preoperative	phase	provides	an	opportunity.	A	patient’s	body	composition	
and	 preoperative	 aerobic	 fitness	might	 be	 used	 as	 preoperative	 risk	 assessment	 tools	
to	 diagnose	 and	 thereupon	 identify	 high-risk	 patients.	 Preoperative	 risk	 assessment	
remains	 of	 high	 importance	 to	 further	 improve	 outcome	 and	 adapt	 patient-tailored	
prophylactic	treatment	strategies	(e.g.,	by	selecting	high-risk	patients	who	may	benefit	
from	preoperative	preventive	(prehabilitation)	interventions).	Chapter 1	 introduces	the	
objective	of	this	thesis	forthcoming	out	of	the	abovementioned	rationale,	that	is	to	find	
tools	to	screen,	assess,	and	diagnose	high-risk	patients	with	colorectal	cancer	throughout	
the	preoperative	period	(with	the	focus	on	physical	fitness	in	the	preoperative	phase)	and	
to	investigate	whether	postoperative	outcomes	in	these	patients	can	be	improved	with	a	
community-based	exercise	prehabilitation	program.

The	 known	 ‘traditional’	 risk	 factors	 that	 could	 assist	 in	 identifying	 patients	 with	 a	
potential	risk	for	an	impaired	postoperative	course,	which	are	already	regularly	used	as	
case-mix	 correction	 factors	 in	 the	 Dutch	 ColoRectal	 Audit	 (DCRA),	 are	 sex,	 body	mass	
index	 (BMI),	 age,	 Charlson	 comorbidity	 score,	 American	 Society	 of	 Anesthesiologists	
(ASA)	 classification,	 preoperative	 tumor	 complications	 (e.g.,	 fistula,	 obstruction,	
perforation,	anaemia),	urgency	of	the	resection,	tumor	location,	extensive	resection	due	
to	 locally	advanced	tumors	or	metastases,	pathologic	tumor	(pT)	stage,	and	pathologic	
metastasis	(pM)	stage.	To	gain	more	insight	in	the	‘traditional’	factors	that	are	associated	
with	postoperative	complications	and	pathologic	complete	response	(pCR:	the	absence	
of	viable	adenocarcinoma	cells	 in	 the	surgical	 specimen,	 including	primary	 tumor	and	
lymph	nodes)	 in	patients	with	 locally	advanced	rectal	cancer	 treated	with	neoadjuvant	
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chemoradiation	followed	by	surgery, we	retrospectively	aimed	to	 identify	and	describe	
these	 prognostic	 factors	 in	 chapter 2.	 Outcomes	 of	 this	 study	 can	 be	 used	 to	 help	
patients,	 their	 relatives,	and	the	clinicians	with	determining	prognosis	and,	thereupon,	
eventually	 select	 the	 proper	 treatment	 choices	 via	 shared	 decisions	 on	 interventions	
like	 prehabilitation.	 This	 study	 found	 that	 the	 postoperative	 complication	 rate	 was	
significant	 (69%,	n=68).	 Complications	 as	 an	 ileus	 and	 (perineal	 or	 abdominal)	wound	
complications	were	most	manifest.	Age,	intra-	or	postoperative	blood	transfusions,	and	
pT	stage	predicted	postoperative	complications	and/or	postoperative	grade	3-5	(severe)	
complications.	The	pCR	rate	was	22%	(n=22).	No	independent	factors	predicting	pCR	were	
found	on	the	base	of	this	approach.

Besides	the	abovementioned	‘traditional’	risk	factors,	a	patient’s	body	composition	and	
preoperative	 aerobic	 fitness	might	 be	 additional	 or	 even	more	 powerful	 preoperative	
risk	assessment	tools	to	diagnose	and	thereupon	identify	high-risk	patients.	Therefore,	
in chapter 3,	 the	associations	between	body	composition	 (i.e.,	muscle	mass,	 radiation	
attenuation,	 and	 sarcopenic	 obesity)	 as	 assessed	 by	 using	 the	 computed	 tomography	
(CT)	scan	and	postoperative	outcome	after	 treatment	of	 locally	advanced	rectal	cancer	
were	 evaluated.	 We	 found	 that	 radiation	 attenuation,	 also	 known	 as	 muscle	 density	
or	 myosteatosis,	 was	 associated	 with	 overall	 and	 grade	 3-5	 postoperative	 morbidity.	
Moreover,	 sarcopenic	 obesity	 was	 associated	 with	 overall	 complications.	 This	 study	
underscored	the	importance	of	assessing	body	composition	in	the	context	of	the	diagnosis	
of	patients	with	high	risk	of	worse	outcome	after	surgery.	The	herewith	identified	high-risk	
patients	might	benefit	 from	preoperative	optimization	 (prophylactic	prehabilitation)	 to	
optimize	perioperative	health	status	and	to	consequently	prevent	a	dismal	course.	Since	
imaging	body	composition	via	a	CT	scan	is	a	usual	ingredient	of	care	in	the	work-up	of	all	
patients	with	rectal	cancer,	the	advantage	of	using	this	parameter	as	a	risk	assessment	tool	
is	that	no	additional	test	is	needed	when	considering	body	composition	with	regard	to	the	
preoperative	screening,	assessment,	and	interpretation	of	patient-related	risk	factors.	As	
such,	this	test	provides	a	relatively	low-cost	improvement	of	the	perioperative	trajectory.

Moreover,	 preoperative	 aerobic	 fitness,	 assessed	 by	 cardiopulmonary	 exercise	 testing	
(CPET),	is	a	powerful	preoperative	risk	assessment	tool	that	has	consistently	been	found	
to	be	able	to	independently	predict	postoperative	outcome	in	patients	undergoing	intra-
abdominal	surgery.	Patients	with	a	low	preoperative	aerobic	fitness	(oxygen	uptake	(VO2)	
at	the	ventilatory	anaerobic	threshold	(VAT)	<11	mL/kg/min)	are	particularly	at	increased	
risk	 of	 postoperative	 complications.	 VO2	 at	 peak	 exercise	 (VO2peak)	 and	 VO2	 at	 the	 VAT	
are	 the	most	 commonly	used	preoperative	 cardiopulmonary	 exercise	 test	measures	 in	
studies	recorded	before	major	elective	abdominal	surgery.	Since	there	are	several	clinical	
limitations	 when	 determining	 aerobic	 fitness	 using	 VO2peak	 and/or	 VO2	 at	 the	 VAT,	 and	
since	assessing	only	 these	 two	measures	 lead	to	substantial	 loss	of	physiological	data,	
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alternative	objective	 (sub)maximal	variables	of	aerobic	fitness	 (e.g.,	 the	oxygen	uptake	
efficiency	slope	[OUES])	might	be	useful	for	preoperative	risk	assessment.	However,	the	
validity	of	the	OUES	as	a	patient’s	effort-independent	alternative	measure	of	preoperative	
aerobic	fitness,	and	its	ability	to	predict	postoperative	outcomes	of	 individual	patients,	
were	still	unknown.	Therefore,	 in	chapter 4, we aimed to investigate the validity of the 
OUES	as	an	effort-independent	indicator	of	aerobic	fitness	of	elderly	patients	scheduled	
for	colorectal	surgery,	by	correlating	it	with	VO2peak	and	the	VO2	at	the	VAT	and	by	assessing	
its	stability	throughout	the	last	part	of	the	CPET.	We	showed	that	the	OUES	provides	an	
objective	and	valid	measure	of	aerobic	fitness	of	these	patients,	as	indicated	by	the	high	
correlation	coefficients	with	VO2peak	and	the	VO2	at	the	VAT.	Moreover,	its	ability	to	predict	
cut-off	 points	 for	 VO2peak	 and	 VO2	 at	 the	 VAT	might	 help	 to	 diagnose	 and	 discriminate	
(respectively	in	the	context	of	the	clinic	and	that	of	research)	patients	at	higher	and	lower	
risk	of	postoperative	morbidity.	

Since	 the	 CPET	 is	 relatively	 expensive,	 time-consuming,	 and	 requires	 well-trained	
personnel	for	an	adequate	interpretation	of	its	results,	we	were	also	interested	in	whether	
body	composition	parameters	on	CT	scan	could	help	to	identify	patients	with	a	potentially	
low	preoperative	aerobic	fitness.	By	doing	so,	we	might	be	able	to	appropriately	refer	the	
right	patients	for	performing	a	CPET.	Therefore,	in	chapter 5,	we	evaluated	the	association	
between	preoperative	body	 composition	 and	aerobic	fitness	of	 patients	 scheduled	 for	
colorectal	surgery.	We	found	that	body	composition	variables	of	the	included	78	patients	
were	moderately	associated	with	preoperative	CPET-derived	aerobic	fitness.	A	higher	ASA	
score	and	a	higher	visceral	adipose	tissue	mass	were	associated	with	an	increased	risk	of	a	
VO2	at	the	VAT	≤11.1	mL/kg/min	as	a	cut-off	to	classify	patients	as	having	an	increased	risk	
for	postoperative	morbidity.	We	concluded	that	 the	routinely	performed	abdominal	CT	
scan	cannot	replace	the	CPET	for	preoperative	diagnosis	and/or	risk	assessment.	However,	
it	may	contribute	to	the	diagnosis,	and	gross	preselection	of	the	probably	less	physically	
fit	fraction	of	patients	which,	after	additional	CPET	or	other	valid	fitness	measurements,	
should	be	more	exactly	diagnosed	for	their	perioperative	health	risks.

Next,	we	were	interested	whether	the	high-risk,	less	aerobically	fit	patients	would	benefit	
from	 taking	 part	 in	 preoperative	 exercise	 training	 as	 a	 part	 of	 prehabilitation	 in	 order	
to	 reduce	 the	 risks	 of	 developing	 postoperative	 complications.	 Previously	 was	 shown	
that	a	physical	exercise	training	program	prior	to	surgery	(prehabilitation)	can	improve	
a	patient’s	aerobic	fitness.	 It	remained	to	be	seen	whether	prehabilitation	also	reduces	
postoperative	 complications,	 as	most	 of	 the	 studies	 so	 far	were	 rather	 underpowered,	
heterogeneous,	and	biased	towards	selection	of	patients	with	low	risk	of	postoperative	
complications.	 However,	 prehabilitation	might	 improve	 postoperative	 outcomes	when	
the	focus	is	more	on	the	adequate	selection	of	high-risk	surgical	patients	and	when	the	
prehabilitation	program	 is	 personalized,	 and	probably	multimodal,	 (partly)	 supervised	
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at	home	or	 in	a	community-based	setting,	and	when	a	patient’s	progress	 is	objectively	
monitored.	 Therefore,	 we	 performed	 an	 adequately	 powered	 randomized	 controlled	
trial	 to	 evaluate	 the	 effects	 of	 a	 three-week	 community-based	 exercise	 prehabilitation	
program	on	30-day	postoperative	complications	with	patients	with	a	VO2	at	the	VAT	<11	
mL/kg/min	planned	for	elective	colorectal	resection	for	colorectal	cancer	or	dysplasia.	In	
chapter 6	the	study	protocol	was	extensively	described.	In	chapter 7,	by	executing	this	
protocol,	we	showed	that	community-based	exercise	prehabilitation,	as	we	hypothesized	
at	the	beforehand,	reduced	the	risk	of	postoperative	complications	of	high-risk	patients	
scheduled	for	elective	colon	resection	for	(pre)malignancy.	Probably,	this	is	also	true	for	
high-risk	 patients	 undergoing	 rectal	 resection;	 however,	 the	 small	 number	 of	 patients	
with	rectal	cancer	included	in	this	study	makes	it	impossible	to	draw	conclusions	about	
the	 effectiveness	 of	 prehabilitation	 for	 this	 specific	 patient	 group.	 Within	 a	 relatively	
short	 period	 of	 on	 average	 three	 weeks,	 prehabilitation	 improved	 aerobic	 fitness	 by	
approximately	10%	and	patients	subsequently	experienced	a	more	 than	40%	decrease	
in	 the	 incidence	 of	 postoperative	 complications.	 We	 also	 found	 that	 patients	 with	 a	
lower	preoperative	hemoglobin	level	were	at	greater	risk	of	postoperative	complications.	
Consequently,	we	advised	to	have	prehabilitation	considered	in	each	and	every	hospital	
and/or	clinical	guideline	as	usual	care	in	high-risk	patients	scheduled	for	elective	colon,	
and	probably	also	rectal,	surgery.		

In chapter 8,	 the	 general	 discussion,	 the	 main	 results	 of	 this	 thesis	 are	 aggregated,	
interpreted,	and	discussed	 (‘what’s new’)	 in	 the	context	of	 the	existing	clinical	practice	
and	 literature	 (‘what’s known’).	 Furthermore,	 recommended	steps	 to	 take	 in	 the	 (near)	
future	(‘what’s next’)	are	discussed.	In	what’s known, we described the known risk factors 
that	could	assist	in	identifying	patients	with	a	potential	risk	for	an	impaired	postoperative	
course	 after	 colorectal	 surgery,	 such	 as	 age,	 sex,	 and	 Charlson	 comorbidity	 score.	
Moreover,	we	described	the	outcomes	of	previous	studies	that	aimed	to	investigate	the	
role	of	body	composition	and	aerobic	fitness	 in	predicting	postoperative	outcome.	We	
know	 that	 reducing	 complications	would	 considerably	 reduce	 the	 patient	 burden	 and	
costs.	High-risk	patients	might	benefit	 from	preoperative	physical	 exercise	 training.	To	
date,	 exercise	 prehabilitation	 programs	 have	 been	 shown	 to	 improve	 physical	 fitness	
before	 hospitalization	 and	 surgery.	 However,	 evidence	 that	 this	 reduces	 postoperative	
complications	still	 seems	 inconclusive.	 In	what’s new,	we	described	the	findings	of	our	
research	projects.	In	what’s next,	we	recommended	to	take	the	following	steps	in	the	near	
future:	firstly,	to	implement	risk	assessment	with	aerobic	fitness	and	body	composition	
analyzed	at	the	third	lumbar	vertebra	(L3)	level	of	the	CT	scan	and	use	them	as	case-mix	
correction	factors	in	the	DCRA	to	make	a	more	accurate	comparison	of	outcome	among	
various	hospitals.	Secondly,	to	further	improve	prehabilitation	programs	and	implement	
prehabilitation	as	part	of	the	new/innovative	standard	care.	Thirdly,	to	focus	on	the	effect	
of	prehabilitation	on	the	impact	of	a	postoperative	complication	in	individual	patients	and	
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focus	on	the	medium-	and	long-term	effects	of	prehabilitation.	Fourthly,	to	perform	a	cost-
effectiveness	analysis.	Fifthly,	to	investigate	the	prognostic	value	of	the	OUES	for	different	
postoperative	outcomes	in	major	abdominal	surgery.	And	finally,	to	establish	community-
based	perioperative	care	networks	and	in-hospital	prehabilitation	departments.	
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Samenvatting

De	levensverwachting	blijft	stijgen	en	daarmee	groeit	het	aantal	ouderen	in	de	bevolking	
snel.	Met	 de	 vergrijzing	 van	 de	 bevolking	 zal	 ook	 de	 incidentie	 van	 kanker	 toenemen.	
Darmkanker	 staat	 op	 de	 derde	 plek	 van	 meest	 voorkomende	 kankers	 wereldwijd.	
Bij	 darmkanker	 is	 radicale	 resectie	 van	 de	 tumor,	 al	 dan	 niet	 met	 (neo)adjuvante	
behandeling,	de	hoeksteen	van	curatieve	behandeling.	Dit	betreft	over	het	algemeen	een	
zware	behandeling	die	een	aanzienlijke	impact	op	de	patiënt	heeft.	De	laatste	jaren	is	niet	
alleen	 steeds	meer	 aandacht	 voor	het	 voorkómen	en	 vroegtijdig	opsporen	 van	kanker	
(primaire	en	secundaire	preventie),	maar	ook	voor	preventie	 in	de	perioperatieve	zorg	
(tertiaire	preventie),	 bijvoorbeeld	 aandacht	 voor	het	 verminderen	 van	 (de	 impact	 van)	
postoperatieve	complicaties	en	het	voorkomen	van	een	vertraagd	of	zelfs	blijvend	verlies	
van	(fysiek)	functioneren.	Ondanks	substantiële	verbeteringen	in	de	perioperatieve	zorg	
in	de	afgelopen	decennia,	blijft	het	aantal	complicaties	 in	de	gehele	patiëntengroep	na	
colorectale	chirurgie	aanzienlijk	met	percentages	tot	30%.	Bij	oudere,	kwetsbare	en	niet	
fitte	patiënten	is	dit	percentage	zelfs	nog	hoger,	met	percentages	van	ruim	boven	de	50%.	
Een	gecompliceerd	postoperatief	beloop	kan	het	herstel	vertragen	of	zelfs	belemmeren,	
de	ziekenhuisopnameduur	verlengen,	ongeplande	heropname(s)	en	chronische	ziekte(n)	
veroorzaken,	 het	 fysiek	 functioneren	 op	 korte	 en	 lange	 termijn	 en	 de	 gezondheid	
gerelateerde	 kwaliteit	 van	 leven	 ernstig	 schaden.	 Daarnaast	 kunnen	 postoperatieve	
complicaties	de	algehele	en	kanker-specifieke	overleving	verminderen.	Patiënten	met	een	
gecompliceerd	postoperatief	beloop	zijn	preoperatief	doorgaans	fysiek	minder	fit.	Juist	
deze	 patiënten	 hebben	 daardoor	 een	 verhoogd	 risico	 op	 postoperatieve	 complicaties	
(zogenaamde	hoog-risicopatiënten)	en	kunnen	baat	hebben	bij	prehabilitatie.	Daarmee	
biedt	de	preoperatieve	fase	kansen	om	een	patiënt	in	een	zo	optimaal	mogelijke	conditie	
te	 brengen,	 om	 op	 die	 manier	 de	 kans	 op	 een	 gecompliceerd	 beloop	 te	 verkleinen.	
Momenteel is men met de bekende ‘traditionele’ risicofactoren onvoldoende in staat 
deze	 hoog-risicopatiënten	 adequaat	 te	 diagnosticeren	 en	 identificeren.	 Voor	 adequate	
risicoschatting	 zouden	mogelijk	 de	 lichaamssamenstelling	 (zoals	 skeletspiermassa)	 en	
preoperatieve	aerobe	fitheid	van	een	patiënt	als	instrumenten	kunnen	worden	gebruikt.	
Preoperatieve	 risicoschatting	 is	 van	 cruciaal	 belang	 om	 de	 uitkomst	 van	 zorg	 verder	
te	 verbeteren,	 om	 modificeerbare	 risicofactoren	 te	 identificeren	 en	 optimaliseren	 en	
om	 preventieve	 interventies	 te	 initiëren,	 bijvoorbeeld	 door	 hoog-risicopatiënten	 te	
selecteren	 die	 baat	 kunnen	 hebben	 bij	 het	 preoperatief	 optimaliseren	 van	 de	 fysieke	
fitheid.	 Hoofdstuk 1	 introduceert	 het	 doel	 van	 dit	 proefschrift	 dat	 voortkomt	 uit	 de	
bovengenoemde	redenering,	namelijk	het	vinden	van	 instrumenten	voor	het	screenen,	
beoordelen	 en	 diagnosticeren	 van	 hoog-risicopatiënten	 met	 een	 colorectale	 tumor	
gedurende	 de	 preoperatieve	 periode,	 met	 de	 nadruk	 op	 fysieke	 fitheid,	 en	 om	 te	
onderzoeken	of	de	postoperatieve	resultaten	bij	deze	patiënten	kunnen	worden	verbeterd	
met	een	prehabilitatieprogramma	uitgevoerd	in	de	eerstelijnszorg.
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De	 bekende	 ‘traditionele’	 risicofactoren	 die	 kunnen	 helpen	 bij	 het	 identificeren	 van	
patiënten	 met	 een	 potentieel	 risico	 op	 een	 gestoord	 postoperatief	 beloop	 welke	 ook	
worden	 gebruikt	 als	 case-mix	 correctiefactoren	 in	 de	 Dutch	 ColoRectal	 Audit	 (DCRA),	
zijn	geslacht,	body	mass	index	(BMI),	leeftijd,	Charlson	comorbiditeitsscore,	classificatie	
van	 de	 American	 Society	 of	 Anesthesiologists	 (ASA),	 preoperatieve	 tumorcomplicaties	
(bijvoorbeeld	 fistels,	 obstructie,	 perforatie,	 bloeding),	 urgentie	 van	 de	 resectie,	
tumorlocatie,	 uitgebreide	 resectie	 vanwege	 lokaal	 gevorderde	 tumoren	of	metastasen,	
pathologische	tumor	(pT)	stadium	en	pathologische	metastase	(pM)	stadium.	Om	meer	
inzicht	te	krijgen	in	deze	‘traditionele’	factoren	die	geassocieerd	zijn	met	postoperatieve	
complicaties	en	pathologische	complete	respons	(pCR:	de	afwezigheid	van	levensvatbare	
adenocarcinoomcellen	in	het	operatiepreparaat,	inclusief	primaire	tumor	en	lymfeklieren)	
bij	 patiënten	 met	 lokaal	 gevorderd	 rectumcarcinoom	 behandeld	 met	 neoadjuvante	
chemoradiatie	gevolgd	door	chirurgie,	is	retrospectief	onderzocht	of	deze	prognostische	
factoren	geïdentificeerd	konden	worden	 in	hoofdstuk 2.	De	resultaten	van	deze	studie	
kunnen	worden	gebruikt	om	patiënten,	hun	naasten	en	clinici	te	helpen	bij	het	bepalen	van	
en	informeren	over	de	prognose	na	de	operatie,	alsook	om	vervolgens	te	komen	tot	een	
gezamenlijke	besluitvorming	over	de	behandeling	(‘shared	decision-making’)	en	over	het	
initiëren	van	eventuele	preventieve	interventies	zoals	prehabilitatie.	Uit	deze	studie	bleek	
dat	 de	 postoperatieve	 complicaties	 significant	 waren	 (69%,	 n=68).	 Complicaties	 zoals	
een	ileus	en	(perineale	of	abdominale)	wondcomplicaties	waren	het	meest	voorkomend.	
Leeftijd,	 intra-	 of	 postoperatieve	 bloedtransfusies	 en	 pT-stadium	 voorspelden	
postoperatieve	complicaties	en/of	postoperatieve	graad	3-5	(ernstige)	complicaties.	Het	
pCR-percentage	 was	 22%	 (n=22).	 In	 deze	 studie	 werden	 geen	 onafhankelijke	 factoren	
gevonden	die	pCR	voorspelden.

Naast	de	bovengenoemde	‘traditionele’	risicofactoren,	kunnen	de	lichaamssamenstelling	
en	aerobe	fitheid	van	een	patiënt	aanvullende	of	zelfs	krachtigere	preoperatieve	risico-
identificatie	instrumenten	zijn	om	hoog-risicopatiënten	te	diagnosticeren	en	identificeren.	
Daarom	 zijn	 in	 hoofdstuk 3	 de	 associaties	 onderzocht	 tussen	 lichaamssamenstelling	
(skeletspiermassa,	skeletspierdichtheid	en	sarcopene	obesitas)	bepaald	met	behulp	van	
de	computertomografie	(CT)	scan	en	postoperatieve	uitkomst	na	de	behandeling	van	een	
lokaal	 gevorderd	 rectumcarcinoom.	 De	 resultaten	 lieten	 zien	 dat	 skeletspierdichtheid,	
ook	 bekend	 als	 myosteatose,	 geassocieerd	 was	 met	 het	 optreden	 van	 complicaties	
(graad	 1-5,	 alle	 complicaties)	 en	 graad	 3-5	 (ernstige)	 postoperatieve	 morbiditeit.	
Bovendien	 was	 sarcopene	 obesitas	 geassocieerd	 met	 het	 optreden	 van	 complicaties.	
De	 lichaamssamenstelling	 van	 een	 patiënt	 zou	 derhalve	 gebruikt	 kunnen	 worden	 om	
patiënten	met	een	hoog	risico	op	een	slechtere	uitkomst	na	een	operatie	te	identificeren.	
Deze	 patiënten	 zouden	 vervolgens	 baat	 kunnen	 hebben	 bij	 preoperatieve	 interventies	
(prehabilitatie)	om	hun	gezondheidstoestand	te	optimaliseren	en	een	ongunstig	beloop	
te	 voorkomen.	 Het	 voordeel	 van	 het	 gebruiken	 van	 lichaamssamenstelling	 als	 risico-
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identificatie	 instrument	 is	 dat	 er	 geen	 aanvullende	 tests	 of	 onderzoeken	 nodig	 zijn,	
aangezien	een	CT-scan	behoort	tot	de	standaard	diagnostische	work-up	van	patiënten	met	
rectumkanker.	Daarmee	is	het	een	relatief	goedkope	methode	om	mogelijk	verbetering	
van	het	perioperatieve	traject	te	bewerkstelligen.

Daarnaast	 is	 preoperatieve	 aerobe	 fitheid,	 beoordeeld	 met	 een	 cardiopulmonale	
inspanningstest	(CPET),	een	krachtig	preoperatief	instrument	voor	risico-identificatie.	Uit	
de	literatuur	blijkt	aerobe	fitheid	een	belangrijke	voorspeller	te	zijn	van	de	postoperatieve	
uitkomst	van	patiënten	die	een	intra-abdominale	operatie	ondergaan.	Vooral	patiënten	
met	 een	 lage	 preoperatieve	 aerobe	 fitheid	 (zuurstofopname	 (VO2)	 op	 de	 ventilatoire	
anaerobe	 drempel	 (VAT)	 <11	ml/kg/min)	 lopen	 een	 verhoogd	 risico	 op	 postoperatieve	
complicaties.	 VO2	 op	 de	 VAT	 en	 VO2	 op	 maximale	 inspanning	 (VO2piek)	 zijn	 de	 meest	
gebruikte	 preoperatieve	 cardiopulmonale	 inspanningstestparameters	 in	 onderzoeken	
die	zijn	uitgevoerd	voorafgaand	aan	grote	electieve	abdominale	chirurgie.	Aangezien	er	
verschillende	klinische	beperkingen	zijn	bij	het	bepalen	van	aerobe	fitheid	met	behulp	
van	 VO2	 op	 de	 VAT	 en/of	 VO2piek	 (de	 patiënt	 is	 bijvoorbeeld	 door	 pijn	 of	 vermoeidheid	
niet	 in	staat	een	maximale	 inspanning	te	 leveren,	waardoor	een	variabele	niet	bepaald	
kan	worden)	 en	 omdat	 het	 beoordelen	 van	 alleen	 deze	 twee	 parameters	 leidt	 tot	 een	
aanzienlijk	 verlies	 van	 fysiologische	 gegevens,	 kunnen	 alternatieve	 objectieve	 (sub)
maximale	variabelen	van	aerobe	fitheid	(bijvoorbeeld	de	“oxygen	uptake	efficiency	slope”	
[OUES])	nuttig	zijn	voor	preoperatieve	risico-identificatie.	De	validiteit	van	de	OUES	als	een	
inspanningsonafhankelijke	alternatieve	parameter	voor	preoperatieve	aerobe	fitheid	van	
een	patiënt,	en	het	vermogen	om	postoperatieve	uitkomsten	van	individuele	patiënten	
te	voorspellen,	waren	echter	nog	onbekend.	Daarom	is	in	hoofdstuk 4 de validiteit van 
de	OUES	onderzocht	als	een	inspanningsonafhankelijke	parameter	van	de	aerobe	fitheid	
van	oudere	patiënten	die	gepland	stonden	voor	colorectale	chirurgie	door	naar	de	relatie	
te	kijken	met	de	bekende	en	veelgebruikte	aerobe	fitheidsparameters	(VO2	op	de	VAT	en	
VO2piek)	en	door	de	stabiliteit	ervan	te	beoordelen	gedurende	het	hele	laatste	deel	van	de	
CPET.	Resultaten	toonden	aan	dat	de	OUES	een	objectieve	en	valide	parameter	is	voor	de	
aerobe	fitheid	van	deze	patiënten,	zoals	blijkt	uit	de	hoge	correlatiecoëfficiënten	met	VO2 
op	de	VAT	en	de	VO2piek.	Daarnaast	bleek	de	OUES	in	staat	om	afkappunten	voor	VO2	op	
de	VAT	en	VO2piek	te	voorspellen,	en	daarmee	kan	de	OUES	helpen	bij	het	diagnosticeren	
en	discrimineren	(respectievelijk	in	de	context	van	de	kliniek	en	die	van	onderzoek)	van	
patiënten	met	een	hoger	en	lager	risico	op	postoperatieve	morbiditeit.

Aangezien	de	CPET	relatief	duur	en	tijdrovend	is	en	goed	opgeleid	personeel	vergt	voor	
een	 adequate	 interpretatie	 van	 de	 resultaten,	 is	 in	 dit	 proefschrift	 ook	 onderzocht	 of	
lichaamssamenstelling	gemeten	op	de	CT-scan	zou	kunnen	helpen	bij	het	 identificeren	
van	 patiënten	 met	 een	 mogelijk	 lage	 preoperatieve	 aerobe	 fitheid.	 Indien	 mogelijk	
kunnen	zo	de	 juiste	patiënten	doorverwezen	worden	voor	het	uitvoeren	van	een	CPET.	
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Daarom	is	in	hoofdstuk 5	de	associatie	tussen	preoperatieve	lichaamssamenstelling	en	
aerobe	fitheid	van	patiënten	die	gepland	stonden	voor	colorectale	chirurgie	geëvalueerd.	
De	 resultaten	 lieten	 zien	 dat	 de	 verschillende	 parameters	 van	 lichaamssamenstelling	
van	de	geïncludeerde	78	patiënten	matig	geassocieerd	waren	met	preoperatieve	aerobe	
fitheidsparameters	afgeleid	vanuit	de	CPET.	Een	hogere	ASA-score	en	een	hogere	viscerale	
vetmassa	waren	geassocieerd	met	een	verhoogd	risico	op	een	lage	preoperatieve	aerobe	
fitheid	 (dat	 wil	 zeggen	 een	 VO2	 op	 de	 VAT	 ≤11,1	ml/kg/min,	 welke	 gebruikt	 wordt	 als	
afkapwaarde	om	patiënten	 te	 classificeren	met	 een	 verhoogd	 risico	op	postoperatieve	
morbiditeit).	Geconcludeerd	kon	worden	dat	de	 routinematig	uitgevoerde	abdominale	
CT-scan	de	CPET	voor	preoperatieve	diagnostiek	en/of	risicoschatting	niet	kan	vervangen.	
Het	kan	echter	wel	bijdragen	aan	de	diagnose	en	grove	voorselectie	van	de	waarschijnlijk	
minder	fysiek	fitte	patiënten	die	vervolgens	nauwkeuriger	moeten	worden	geanalyseerd	
om	hun	perioperatieve	gezondheidsrisico’s	in	kaart	te	brengen,	bijvoorbeeld	met	behulp	
van	een	CPET.

Vervolgens	 is	 in	 een	 studie	 onderzocht	 of	 de	 hoog-risicopatiënten,	 degenen	 met	 een	
lage	preoperatieve	aerobe	fitheid	(VO2	op	de	VAT	<11	ml/kg/min),	baat	zouden	hebben	
bij	 deelname	 aan	 een	 preoperatief	 trainingsprogramma	 (prehabilitatie)	 om	 het	 risico	
op	 het	 ontwikkelen	 van	 postoperatieve	 complicaties	 te	 verminderen.	 Eerder	 werd	
aangetoond	dat	prehabilitatie	de	aerobe	fitheid	van	een	patiënt	kan	verbeteren.	Het	bleef	
echter	 onduidelijk	 of	 prehabilitatie	 ook	 postoperatieve	 complicaties	 kon	 verminderen,	
aangezien	 de	 meeste	 onderzoeken	 tot	 nu	 toe	 een	 te	 lage	 statistische	 power	 hadden,	
heterogeen	waren	en	vooral	patiënten	met	een	laag	risico	op	postoperatieve	complicaties	
includeerden.	Uit	een	 recente	 review	bleek	echter	dat	prehabilitatie	de	postoperatieve	
resultaten	 wel	 degelijk	 kan	 verbeteren	 wanneer	 de	 nadruk	meer	 ligt	 op	 de	 adequate	
identificatie	en	vervolgens	 selectie	 van	hoog-risicopatiënten	 in	de	 studie,	wanneer	het	
prehabilitatieprogramma	 gepersonaliseerd	 is,	 en	waarschijnlijk	multimodaal,	 wanneer	
het	programma	(deels)	onder	toezicht	thuis	of	in	een	eerstelijnspraktijk	wordt	uitgevoerd,	
en	 wanneer	 de	 vooruitgang	 van	 een	 patiënt	 objectief	 wordt	 gemonitord.	 Daarom	 is	
een	 gerandomiseerde	 gecontroleerde	 studie	 opgezet	 en	 uitgevoerd	 om	 de	 effecten	
van	 een	 drie	 weken	 durend	 prehabilitatieprogramma	 (uitgevoerd	 in	 de	 eerstelijn)	 te	
evalueren	 op	 de	 30	 dagen	 postoperatieve	 complicaties	 van	 hoog-risicopatiënten	 (dat	
wil	zeggen	patiënten	met	een	VO2	op	de	VAT	<11	   ml/kg/min)	die	gepland	zijn	voor	een	
electieve	colorectale	resectie	voor	colorectale	kanker	of	dysplasie.	In	hoofdstuk 6 is het 
onderzoeksprotocol	uitgebreid	beschreven.	Hoofdstuk 7 laat	zien,	door	dit	protocol	uit	
te	voeren,	dat	prehabilitatie,	zoals	op	voorhand	verwacht,	het	 risico	op	postoperatieve	
complicaties	verminderde	bij	hoog-risicopatiënten	die	gepland	waren	voor	een	electieve	
colonresectie	voor	(pre)maligniteit.	Waarschijnlijk	geldt	dit	ook	voor	hoog-risicopatiënten	
die	een	rectumresectie	ondergaan;	het	kleine	aantal	patiënten	met	rectumkanker	dat	in	
deze	studie	is	opgenomen,	maakt	het	echter	onmogelijk	om	conclusies	te	trekken	over	de	
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effectiviteit	 van	prehabilitatie	voor	deze	specifieke	patiëntengroep.	Binnen	een	 relatief	
korte	 periode	 van	 gemiddeld	 drie	 weken	 verbeterde	 prehabilitatie	 de	 aerobe	 fitheid	
met	ongeveer	10%	en	werd	een	 reductie	van	bijna	50%	gevonden	 in	het	optreden	van	
complicaties	 bij	 de	 groep	 die	 fysiek	 getraind	 had.	 Daarnaast	 bleek	 dat	 patiënten	met	
een	lager	preoperatief	hemoglobinegehalte	een	groter	risico	hadden	op	postoperatieve	
complicaties.	 Het	 is	 daarom	 aan	 te	 bevelen	 om	 prehabilitatie	 in	 elk	 ziekenhuis	 en/
of	 klinische	 richtlijn	 als	 gebruikelijke	 zorg	 te	 overwegen	 bij	 hoog-risicopatiënten	 die	
ingepland	zijn	voor	electieve	colon-	en	waarschijnlijk	ook	rectumchirurgie.

In hoofdstuk 8,	 de	 algemene	 discussie,	 zijn	 in	 de	 context	 van	 de	 bestaande	 klinische	
praktijk	 en	 literatuur	 (‘wat is bekend’)	 de	 belangrijkste	 resultaten	 van	 dit	 proefschrift	
verzameld,	geïnterpreteerd	en	besproken	(‘wat is nieuw’).	Verder	zijn	aanbevolen	stappen	
voor	 de	 (nabije)	 toekomst	 (‘wat volgt’)	 besproken.	 In	 ‘wat is bekend’,	 zijn	 de	 bekende	
‘traditionele’	 risicofactoren	 beschreven	 die	 kunnen	 helpen	 bij	 het	 identificeren	 van	
patiënten	met	een	verhoogd	risico	op	een	gestoord	postoperatief	beloop	na	colorectale	
chirurgie,	 zoals	 leeftijd,	 geslacht	 en	 Charlson-comorbiditeitsscore.	 Bovendien	 zijn	 de	
resultaten	 van	 eerdere	 studies	 beschreven	 die	 de	 rol	 van	 lichaamssamenstelling	 en	
aerobe	fitheid	op	het	voorspellen	van	postoperatieve	uitkomst	hebben	onderzocht.	Het	
verminderen	van	complicaties	en	de	 impact	daarvan	bevordert	niet	alleen	de	kwaliteit	
van	 leven	 van	 de	 patiënt	 op	 korte	 en	 lange	 termijn,	 maar	 bespaart	 ook	 enorm	 veel	
kosten.	Hoog-risicopatiënten	kunnen	baat	hebben	bij	preoperatieve	training.	Momenteel	
is	 aangetoond	 dat	 prehabilitatieprogramma’s	 de	 fysieke	 fitheid	 voorafgaand	 aan	 een	
ziekenhuisopname	en	operatie	verbeteren.	Het	bewijs	dat	dit	postoperatieve	complicaties	
vermindert,	lijkt	echter	nog	steeds	niet	overtuigend.	In	‘wat is nieuw’,	zijn	de	bevindingen	
van	de	onderzoeksprojecten	uit	dit	proefschrift	beschreven.	In	‘wat volgt’	zijn	een	aantal	
aanbevelingen	gedaan	voor	de	nabije	toekomst.	Ten	eerste	werd	aanbevolen	om	risico-
identificatie	met	aerobe	fitheid	en	 lichaamssamenstelling	 (geanalyseerd	op	het	niveau	
van	de	derde	lumbale	wervel	(L3)	op	de	CT-scan)	te	implementeren	en	deze	te	gebruiken	
als	 case-mix	 correctiefactoren	 in	 de	 DCRA	 om	 een	   nauwkeurigere	 vergelijking	 van	 de	
uitkomst	 tussen	 verschillende	 ziekenhuizen	 te	 maken.	 Ten	 tweede	 werd	 beschreven	
dat	 het	 verder	 verbeteren	 van	 prehabilitatieprogramma’s	 en	 het	 implementeren	 van	
prehabilitatie	als	onderdeel	van	de	nieuwe,	 innovatieve	standaardzorg	een	vervolgstap	
kan	zijn.	Ten	derde	werd	aanbevolen	 in	 toekomstig	onderzoek	meer	te	 focussen	op	de	
middellange	en	langetermijneffecten	van	prehabilitatie	en	om	niet	alleen	te	focussen	op	
het	effect	van	prehabilitatie	op	het	optreden	van	complicaties,	maar	ook	op	de	 impact 
van	 complicaties.	 Ten	 vierde	 is	 het	 uitvoeren	 van	 een	 kosteneffectiviteitsanalyse	 een	
aanbeveling.	 Ten	 vijfde	werd	 aanbevolen	 de	 prognostische	waarde	 van	 de	OUES	 voor	
verschillende	postoperatieve	uitkomsten	bij	grote	buikoperaties	te	onderzoeken.	En	tot	
slot	is	aanbevolen	om	perioperatieve	zorgnetwerken	en	prehabilitatie-afdelingen	in	het	
ziekenhuis	of	in	de	eerstelijn	op	te	zetten.	




