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Beschrijving onderzoek 
De chirurgische behandeling van het rectumcarcinoom is complex en heeft de afgelopen 
decennia een grote evolutie doorgemaakt, met een verschuiving naar minimaal invasieve 
technieken. Het basisprincipe voor een goede oncologische resectie is nog steeds een totale 
mesorectale excisie (TME).1-3 De chirurgische behandeling is echter verder gedifferentieerd 
geraakt, waarbij op basis van gedetailleerde anatomische informatie op preoperatieve MRI 
een ‘tailored approach’ wordt gehanteerd. Daarbij kan een PME worden gehanteerd bij meer 
proximaal gelegen tumoren, kunnen verschillende types APR worden uitgevoerd voor zeer 
distale tumoren (intersfincterisch, (partieel) extra-levatoir en ischioanaal) en kunnen en bloc 
multiviscerale resecties geïndiceerd zijn voor T4 tumoren (beyond TME surgery). Daarnaast 
zijn er opties voor al dan niet herstel van continuïteit, met of zonder deviërend ileostoma. 
 
Hoewel de transabdominale laparoscopische benadering heeft gezorgd voor een verbetering 
in perioperatieve morbiditeit, staat de meerwaarde op het gebied van oncologische uitkomst 
nog ter discussie.4-6 Vooral grote, lage tumoren in een smal bekken kunnen technisch 
moeilijk zijn, gezien de gefixeerde trocar posities in het benige bekken.7 Transanale Totale 
Mesorectale Excisie (TaTME) is ontwikkeld om deze moeilijkheden te overwinnen, doordat 
tijdens de transanale fase van onderaf goed zicht verkregen kan worden op het dissectievlak 
en een vergemakkelijking van de distale transsectie. Dit zou potentieel kunnen leiden tot een 
betere kwaliteit van het TME-preparaat en minder positieve resectievlakken. Bovendien is er 
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een potentieel voordeel van TaTME ten aanzien van de anastomose, aangezien de cross 
stapling van het rectum wordt vervangen door een distale tabakszaknaad. Daarmee ontstaat 
een dubbele tabakzaknaad anastomose met enkelvoudige circulaire stapling, die mogelijk 
het aantal naadlekkages zou kunnen verminderen.8, 9 Internationale cohortstudies over deze 
nieuwe techniek laten veelbelovende resultaten zien10 en hebben mogelijk gemaakt dat de 
eerste gerandomiseerde studie is opgezet11.  
 
In Nederland heeft TaTME sinds 2012 zijn intreden gedaan. De gecombineerde trans anale 
en transabdominale minimaal invasieve benadering wordt sinds 2015 in de DCRA 
geregistreerd. Deze studie zal de eerste drie jaar aan Nederlandse ervaring met TaTME voor 
rectumcarcinoom onderzoeken, door een vergelijking van korte termijn chirurgische en 
pathologische uitkomsten met conventionele laparoscopische TME. 
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