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Beschrijving onderzoek   
Vroegstadium darmkanker (zgn T1 CRC) wordt in toenemende mate behandeld door 
middel van een van de minimaal invasieve en bloc resectie technieken zoals endoscopische 
submucosale dissectie (ESD), transanaal minimaal invasieve chirurgie (TAMIS) of transanale 
endoscopische microchirurgie (TEM). Deze technieken kenmerken zich door minder 
morbiditeit en mortaliteit ten opzichte van een primaire totale mesorectale excisie (pTME). 
In sommige gevallen laat de histologie “hoog risico” kenmerken zien voor lymfklier 
metastasen, een indicatie voor het uitvoeren van aanvullende behandeling. De gouden 
standaard blijft hiervoor een complementaire TME (cTME).  
Om deze strategie te kunnen verdedigen is het onder andere noodzakelijk om te weten of 
de resultaten van een cTME niet inferieur zijn aan een pTME. Mogelijk kent cTME meer 
complicaties als gevolg van een verminderde integriteit van de darmwand ten gevolge van 
inflammatoire veranderingen, fibrosering en/of microperforaties door de ESD.  
Na een chirurgische transanale full-thickness excisie wordt gezien dat de morbiditeit van 
een cTME hoger is dan van een pTME (1). Ook wordt beschreven dat na TEM het 
percentage colostoma’s en  abdominoperineale resecties (APR) hoger is (2, 3). Voor cTME 
na TAMIS laat een recent gepubliceerde studie zien dat in een kleine populatie de peri- en 
postoperatieve resultaten vergelijkbaar zijn met een pTME(4). Voor zover bij ons bekend is 
nooit gekeken naar de uitkomsten van een cTME na ESD in een Westerse populatie, in 
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vergelijking met de uitkomsten van een pTME. Aangezien deze strategie in toenemende 
mate wordt toegepast is dit een klinisch relevante onderzoeksvraag.   


