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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
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 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.
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Echter, TaTME is geen makkelijke procedure voor chirurgen om te leren, en net als bij
andere chirurgische ingrepen, hangt de uitkomst van de resectie waarschijnlijk sterk samen
met de mate van ervaring van de chirurg, of te wel het ziekenhuisvolume.
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 onderzoeken of de uitkomsten na TaTME van de hoogvolume ziekenhuizen inderdaad beter zijn dan in de laag-volume ziekenhuizen.

Onderzoeksvraag
Heeft ziekenhuis-volume invloed op de korte termijn uitkomsten van patienten die een
TaTME hebben ondergaan wegens een rectumcarcinoom?
Onze hypothese luidt dat in ziekenhuizen waar TaTME frequent wordt uitgevoerd (de highvolume ziekenhuizen), de korte termijn uitkomsten beter zijn dan in low-volume
ziekenhuizen.
Primaire eindpunt:
1. Radicaliteit van de resectie op basis van CRM+
Secundaire eindpunten:
2. Exploratie van de learning-curve voor TaTME (indien mogelijk obv de data)
3. Operatieve details: operatieduur, conversie, stoma, intra-operatieve complicaties,
procedure: APE/LAR
4. Korte termijn (<30-dagen) klinische uitkomsten: naadlekkage, chirurgische
complicaties, niet-chirurgische complicaties, opnameduur, re interventies,
heropnames, mortaliteit);
5. Korte termijn (<30-dagen) pathologische uitkomsten: TNM-stadium, CRM, DRM,
radicaliteit, lymfeklieren, TME kwaliteit.
Onderzoeksopzet Observationeel cohortonderzoek
Onderzoekspopulatie
Data uit de Dutch ColoRectal Audit zal gebruikt worden. Alle patiënten met een primair
adenocarcinoom van het rectum, welke een chirurgische resectie (anterieure dan wel
abdominoperineale resectie) middels TaTME hebben ondergaan tussen 1 Januari 2015 en
31 December 2018 zullen geïncludeerd worden. Patiënten met een tumor >10cm van de
anorectale junctie, multi-viscerale resecties, en spoedprocedures zullen worden
geexcludeerd.
Statistiek
Middels beschrijvende statistiek zal een studie populatie overzicht worden weergegeven van
patiënt-, tumor- en behandelkarakteristieken (aantal patiënten, leeftijd, geslacht, BMI, comorbiditeit, ASA score, Klinische T classificatie, Klinische N classificatie, afstand tumor-anus,
preoperatieve MRI, neo-adjuvante therapie, MDO bespreking, procedure en procedure
gerelateerde complicaties, setting, Pathologische T classificatie, Pathologische N
classificatie, MRF, extramurale invasie, CRM betrokkenheid, radicaliteit, TME kwaliteit,
gecompliceerd beloop, overleving) waarin high volume ziekenhuizen en low volume
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ziekenhuizen zullen worden vergeleken middels de chi-square test. Er zal gecorrigeerd
worden voor eventuele confounders aan de hand van case-mix correctie.
Subanalyses zullen gedaan worden om volumina van de ziekenhuizen het beste te kunnen
beschrijven, gezien we verwachten dat er ziekenhuizen zijn die net gestart zijn met TaTME,
en dus per definitie op een laag volume zitten of ziekenhuizen die in de 4 jaar van onze
analyses zijn gestopt.
Daarnaast zullen enkele interessante resultaten beschrijvend, middels
lijn/staafdiagrammen/scatterplots, over de studiejaren heen worden weergegeven (oa aantal
resecties per centrum wat TaTME uitvoert, afgezet tegen oa radicaliteit, CRM,
gecompliceerd beloop distributie). Middels een funnelplot zullen ziekenhuizen, op basis van
het aantal resecties per centrum vergeleken worden op radicaliteit op basis van CRM, casemix gecorrigeerd. Voorts zal middels uni-/multivariabele analyse naar risicofactoren gekeken
worden predisponerend voor oncologische uitkomsten. De variabelen in deze analyse zullen
gekozen worden op basis van de huidige beschikbare literatuur.10
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