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Beschrijving onderzoek 
Colorectaalcarcinoom is het derde meest voorkomende kankersoort in de wereld, ongeveer 
een derde hiervan is gelokaliseerd in het rectum. De incidentie voor rectumcarcinoom in 
Amerika in 2018 wordt geschat op 43.030 patiënten per jaar. (1-2) 
Sinds de introductie van de Totale Mesorectale Excisie (TME) in de jaren 80 vormt dit 
principe van chirurgische behandeling van het rectumcarcinoom nog steeds de gouden 
standaard.(3) Echter bij de meer distale rectumtumoren is het lastiger om een goede 
kwalitatieve TME dissectie te verrichten en dient vanuit oncologisch oogpunt te worden 
nagedacht of een spinctersparende operatie nog tot een adequate circumferentiele resectie 
marge (CRM) kan leiden. Door het geringe omgevende mesorectum bij distale tumoren en 
de moeilijke toegankelijkheid diep in het bekken worden bij distale rectumcarcinomen meer 
incomplete TME resecties en een hoger risico op een positieve CRM gezien, wat 
geassocieerd is met een hoger risico op het ontstaan van een lokaal recidief. (4, 5) 
De risicofactoren voor een incompleet TME preparaat hebben allen te maken met 
anatomische moeilijkheden die het zicht belemmeren. Dit is o.a. het geval bij een smal 
bekken (bij mannen), een grote tumor, een hoog BMI, viscerale obesitas, hoogte van de 
tumor en na neo-adjuvante chemoradiatie. (6,7,8) Deze factoren gelden zowel bij de open 
als de laparoscopische TME.(9) 
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Om deze anatomische moeilijkheden te overkomen zijn er nieuwe operatietechnieken 
geintroduceerd. Zo is er in 2010 door de groep van Lacy, de Transanale Totale Mesorectale 
Excisie (TaTME) gepresenteerd. (10) De TaTME maakt gebruikt van een “bottum-up” 
benadering. (11) Het lage mesorectum wordt benaderd, zoals de naam reeds aangeeft, trans 
anaal, gebruikmakend van een laparoscopisch single-port systeem.(12) Zodoende een beter 
zicht verkrijgende met een betere toegang tot de resectie vlakken diep in het bekken. 
Daarnaast heeft de robot ook zijn intrede gedaan, wat oa door zijn geavanceerde 3D 
scherm, tremor eliminatie en endowrist bewegingen tevens zou moeten leiden tot een 
verbeterd zicht en meer bewegingsruimte in een nauwe ruimte.(13)  
Deze nieuwe benaderingen, kunnen in potentie de kwaliteit van het gereserceerde weefsel 
verbeteren met een afname van de positieve resectie marges en zodoende leiden tot betere 
oncologische resultaten. Dit alles klinkt veelbelovend, echter, TaTME is een complexe 
operatie met een substantiële leercurve wat de chirurgische kwaliteit kan beïnvloeden en 
daarmee tegelijk het oncologische resultaat. Ook de robot wordt nog maar in een beperkt 
aantal centra gebruikt en zal daarbij ook een leercurve doormaken.  
 
In Nederland hebben zowel de TaTME als de robot in 2012 zijn intreden gedaan. De 
gecombineerde trans anale en transabdominale minimaal invasieve benadering wordt sinds 
2015 in de DCRA (Dutch ColoRectal Audit) geregistreerd. In 2018 is de registratie van de 
robot daar bij gekomen. 
In deze studie zal worden gekeken hoe de zeer lage rectumtumoren (0-5 cm van de 
anorectale overgang) momenteel chirurgisch in Nederland worden behandeld en wat de 
kortetermijns uitkomsten hiervan zijn. Hierbij zal er gekeken worden naar recente data van 
de DCRA van 2015 tot 2018 en zullen we een vergelijking maken tussen de verschillende 
benaderingen per operatie. Daarbij zal de verhouding tussen LAR (restoratief), APR en lage 
Hartmann (non-restoratief) per benadering (TaTME, conventioneel laparoscopische TME en 
robot-geassisteerde TME) worden geanalyseerd met correctie voor confounders, en zal 
CRM positiviteit en complicaties worden bepaald voor de negen verschillende combinaties 
van type operatie en benadering.  
 
Onderzoeksvraag: Hypothese, primaire en secundaire eindpunten 
Wat is de chirurgische behandeling van patienten met een laag rectum carcinoom tussen 
2015 en 2018 in Nederland, en heeft dit invloed op de kans op een restoratieve ingreep en 
CRM positiviteit. 
Onze hypothese luidt dat er meer restoratieve resecties worden gedaan met de nieuwe 
minimaal invasieve technieken (TaTME en robot) in vergelijking tot conventieel 
laparoscopische TME met gelijkwaardige uitkomsten. 
Eindpunten 
1. CRM betrokkenheid 
2. Complicaties  
3. Percentage restoratieve operaties  
  
Onderzoeksopzet: 
Observationeel cohortonderzoek 
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Onderzoekspopulatie: 
Data uit de Dutch ColoRectal Audit zal gebruikt worden. Alle patiënten met een primair 
rectumcarcinoom, met een tumorhoogte van 0 tot 5 cm van de anorectale overgang, welke 
een chirurgische resectie hebben ondergaan tussen 1 Januari 2015 en 31 December 2018 
zullen geïncludeerd worden. Patiënten met een eerdere lokale excisie voor 
rectumcarcinoom, een open benadering, of een multi-viscerale resectie zullen worden 
geëxcludeerd.  
 
Statistiek: Graag zo specifiek en uitgebreid mogelijk 
Middels beschrijvende statistiek zal een studie populatie overzicht worden weergegeven van 
patiënt-, tumor- en behandelkarakteristieken (aantal patiënten, leeftijd, geslacht, BMI, co-
morbiditeit, 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 LAR, APR en lage Hartmann zal worden 
uitgesplitst per operatieve techniek (TaTME, conventioneel laparoscopisch en robot-
geassisteerd laparoscopisch). De proporties restoratieve operaties tussen de chirurgische 
benadering worden vergeleken middels de chi-square test. In een multivariabel model zullen 
de voorspellende factoren voor het ondergaan van een restoratieve procedure worden 
bepaald, waarin het type minimaal invasieve benadering als factor worde meegenomen. Ook 
zal in dit model het aantal resecties per centrum worden opgenomen als voorspellende 
factor. De uitkomsten, CRM en gecompliceerd beloop zullen voor elke van de type operaties 
en benadering (totaal negen) worden bepaald en vergeleken met chi-square test. Middels 
uni-/multivariabele analyse zullen risicofactoren voor positieve CRM binnen de distale 
rectumcarcinomen worden bepaald, waarbij ook weer het type operatie per chirurgische 
benadering als factor in het model zal worden opgenomen . 
 
Beoogde publicatie 
TaTME and Robotic TME facilitate restorative procedures compared to conventional 
laparoscopic TME without compromising resection margin. 
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