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Nieuwe technieken 

rectumcarcinoom 
Jarno Melenhorst 

colorectaal chirurg MUMC 

Lay out 

• Rectumcarcinoom 

• TME (totaal mesorectale excisie) 

• TA (transanale) TME 

• Robot 
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Rectumcarcinoom 

• Per jaar wordt het colorectaal carcinoom bij circa 

13.000 nieuwe patiënten vastgesteld. Bij 

ongeveer 1 op de 3 patiënten van deze groep 

gaat het om een rectumcarcinoom. 

Rectumcarcinoom 

• Belangrijkste ontwikkelingen 

• Pre operatieve radiotherapie 

• Neo-adjuvante chemoradiatie therapie 

• TME chirurgie 
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Rectumcarcinoom 

• Afhankelijk stadium 

• chirurgie 

• 5*5 Gy pre operatief en chirurgie 

• chemoradiatie herevaluatie en chirurgie 

Chirurgie 

• Belangrijkste stap in curatie 

• Belangrijkste ontwikkeling: Totaal Mesorectale 

Excisie chirurgie (TME) 

• 1982 prof Bill Heald, Basingstoke UK 
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TME chirurgie 

• Opereren in embryologisch avasculaire vlak 

• Scherpe diathermische dissectie 

• Zenuw sparend: seksuele en urinaire en fecale 

functie  

• Dramatische reductie in recidieven 
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TME  

 

TME preparaat 
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Dutch TME trial 

Open naar laparoscopisch 

• korter verblijf in ziekenhuis 

• minder bloedverlies 

• minder wondproblemen en littekenbreuken 

• oncologisch safe 
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Lastige casuïstiek  

• Lage rectumcacinomen 

• Mannen met viscerale obesitas 

• >geen ruimte 

• >slecht zicht 

• >kans op slechte preparaten 

• >problemen met stapelen 

• hoe meer stapelen hoe groter de kans op naad lekkage 

Obesitas 
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Wat nodig 

• Manier om laatste gedeelte goed te doen 

• Intact TME preparaat en oncologische outcome 

• Laag percentage naadlekkages 

• Goede ergonomie 

Oplossingen? 

• Transanale TME 

• Robot 
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Transanale TME 

• Grote man: Antionio de Lacy Barcelona 

• www.aischannel.com  

• Ned: Colin Sietses Ede Wageningen 

Transanale TME 

 

http://www.aischannel.com
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Film 
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Transanale TME 

• Ned studie: 

• COLOR III trial 

• gecoördineerd door de VU 

COLOR III 
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Toekomst 

• 2 teams simultaan opereren 

• een team laparoscopisch en 

• een team transanaal 

• Snel en efficient en oncologisch en functioneel 

safe 

Robot chirurgie 
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Robot MUMC 

• Urologie 

• Cardio thoracale 

• Gynaecologie 

• Chirurgie 
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Robot rectumchirurgie 

• Goede ergonomie 

• Stabiel en goed beeld 

• Stabiel operatie gebied 

• Hogere kosten 

Robot rectumchirugie 

• Prof. dr. Laurents Stassen 

• Prof. dr. Nicole Bouvy 

• dr. Jarno Melenhorst 

• >7 patiënten geopereerd 
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Robot rectum 

Klassieke eindpunten 

• lokaal recidieven 

• metastasen 

• ziekte vrije overleving 

• morbiditeit 

• mortaliteit 
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Moderne eindpunten 

• Shared decision making 

• Quality of life 

 

• (kwaliteit van) chirurgie speelt hierin een grote rol 

Moderne chirurgie 

• Innovatie speelt hierin een grote rol 

• Goede studies noodzakelijk 

• Voortrekkersrol voor Nederland: COLOR III, 

TESAR, Wait and See, Strar Trec 
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Jarno Melenhorst 

colorectaal chirurg MUMC 

Vragen? 


