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Poliepen in de dikke darm en endeldarm (colorectale adenomen) zijn de voorlopers van dikke 

darmkanker (colorectaal carcinoom (CRC)). Vroege endoscopische detectie en verwijdering 

van colorectale adenomen (poliepectomie) verlagen de incidentie van CRC. In Nederland 

gaat dit jaar een bevolkingsonderzoek voor dikke darmkanker van start. In andere landen 

is al aangetoond dat door de implementatie van dergelijke bevolkingsonderzoeken de 

sterfte gerelateerd aan dikke darmkanker daalt. Bevolkingsonderzoek maakt de detectie 

van kanker in een geneeslijk stadium mogelijk, maar zal ook meer adenomen opsporen. 

Deze toename van adenomen vereist een groei in behandelcapaciteit en optimalisatie van 

behandelstrategieën, met als doel kosteneffectieve zorg te bereiken.

DEEL I

Dit proefschrift richt zich op de behandelmogelijkheden van tumoren (neoplasie) in de 

endeldarm (het rectum). Afwijkingen van 20 mm en groter, in het bijzonder degenen 

zonder steel, vereisen een behandeling die verder gaat dan eenvoudige poliepectomie met 

een lis. Voor deze adenomen bestaan verschillende behandelopties. De meest toegepaste 

endoscopische techniek voor grote adenomen is de zogenaamde piecemeal endoscopische 

mucosale resectie (EMR). Met betrekking tot chirurgische verwijdering van rectumadenomen 

zijn de grote buikoperaties gedurende de laatste tientallen jaren grotendeels vervangen 

door technieken via de anus (transanaal). Vanwege haar gunstige uitkomsten is transanale 

endoscopische microchirurgie (TEM) door velen geadopteerd als de standaard chirurgische 

behandeling van rectumadenomen en geselecteerde carcinomen.

In hoofdstuk 1 is de literatuur over EMR en TEM, gepubliceerd tussen januari 1980 en 

januari 2009 systematisch beoordeeld. De beschikbare literatuur was op dat moment 

grotendeels beperkt tot prospectieve en retrospectieve series. Alleen studies die de 

effectiviteit (recidiefpercentage) of veiligheid (complicatie- en mortaliteitspercentage) van 

een of beide technieken beschreven werden geïncludeerd. In totaal vonden we 20 studies 

over EMR en 48 over TEM; we konden 3890 patiënten includeren voor effectiviteitsanalyse 

en 5532 patiënten voor veiligheidsanalyse. Er waren geen studies die EMR en TEM direct 

met elkaar vergeleken. De recidief- en complicatiepercentages van EMR en TEM werden 

vergeleken met behulp van meta-analyse. We vonden dat, na een enkele behandeling, 

EMR minder effectief maar veiliger was dan TEM. Wanneer we de uitkomsten van eventuele 

herbehandeling van adenoomrestanten na 3 maanden meetelden, waren EMR en TEM even 

effectief. Desalniettemin waren de adenomen van patiënten die TEM hadden ondergaan 

gemiddeld groter dan de adenomen van EMR-patiënten. Tenslotte konden eventuele 

complicaties van additionele EMR behandelingen niet worden meegerekend.

Ten tijde van de start van de onderzoeksprojecten, die in dit proefschrift beschreven staan, 

was TEM in Nederland een gestandaardiseerde techniek die werd uitgevoerd door een groep 

toegewijde colorectale chirurgen, die allen een officiële TEM-training hadden ondergaan. 

EMR werd in die tijd langzaamaan ontwikkeld en geïntroduceerd. In hoofdstuk 2 zijn 
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de veiligheid en effectiviteit van EMR en TEM voor grote rectumadenomen retrospectief 

met elkaar vergeleken. Daarvoor gebruikten we data van 8 Nederlandse ziekenhuizen 

uit de periode 2004 tot en met 2008. We includeerden 292 patienten, van wie 219 TEM 

ondergingen en 73 EMR. We vonden opnieuw dat, na een enkele interventie, EMR minder 

effectief maar veiliger was dan TEM. Wanneer we behandeling van restant adenomateus 

weefsel na 6 maanden toestonden, leken EMR en TEM even effectief. Deze resultaten 

kunnen echter vertekend zijn, bijvoorbeeld door de verschillen tussen artsen, discrepantie 

in patiëntenaantallen of karakteristieken van de geïncludeerde patiënten. De resultaten 

zouden voorts onderhevig kunnen zijn aan een leercurve-effect van minder ervaren 

chirurgen of endoscopisten. Bovendien was EMR in veel mindere mate gestandaardiseerd 

dan TEM, en bestonden er destijds geen gestructureerde trainingsprogramma’s voor EMR.

De wereldwijde toenemende aandacht voor kwaliteitsbewaking heeft geleid tot audit 

systemen en centralisatie van chirurgische procedures, teneinde de uitkomsten voor de 

patiënt te verbeteren. In Nederland is TEM op dit moment gecentraliseerd onder chirurgen 

met relatief hoge patiëntenaantallen, om de effectiviteit en veiligheid van de procedure te 

bewaken. Elke nieuwe techniek is onderhevig aan een leercurve. TEM is in het bijzonder 

uitdagend: het vereist andere oog/hand coördinatie dan conventionele kijkoperaties 

(laparoscopie) vanwege het parallelle werkvlak en het gebruik van ongebruikelijk 

instrumentarium. In hoofdstuk 3 hebben we de leercurve onderzocht van een viertal 

colorectale chirurgen vanaf het moment dat zij een formele TEM training volgden. Voor 

deze studie onderzochten we alle 693 procedures die deze chirurgen uitvoerden vanaf de 

training, om te evalueren of de klinische uitkomsten verbeterden met groeiende ervaring. 

We concludeerden dat een chirurgische leercurve van invloed was op het aantal keren 

dat de operatie op een andere manier afgemaakt moest worden (conversies), de snijtijd 

en het complicatiepercentage. De resultaten van de effectiviteitanalyse suggereren een 

veranderende patiëntpopulatie, waarin een chirurg moeilijkere casus gaat behandelen 

nadat hij zich de techniek eigen heeft gemaakt. Deze inzichten benadrukken het belang 

van kwaliteitsbewaking en centralisatie van zorg.

Waar de resultaten van TEM uitgebreid in de literatuur zijn beschreven, is er zeer weinig 

bekend over EMR in het rectum alleen. Terwijl EMR een veelgebruikte techniek werd onder 

gevorderde endoscopisten, publiceerden vele expertcentra wereldwijd hun gunstige 

uitkomsten bij colorectale poliepectomieën. In Nederland zijn tertiaire verwijscentra voor 

EMR nog in ontwikkeling, en worden patiënten met grote adenomen veelal behandeld door 

algemene endoscopisten met lage patiëntenaantallen. Hoofdstuk 4 beschrijft welke resultaten 

behaald kunnen worden wanneer EMR wordt verricht door algemene endoscopisten in 

een toegewijd multicentrisch samenwerkingsverband met een uniform follow-up protocol. 

In een prospectieve, observationele studie die we uitvoerden van 2009 tot en met 2011 

werden 64 patiënten met grote rectumadenomen (gemiddelde diameter 46 mm) behandeld 

middels EMR en argon plasma coagulatie (APC) in 15 Nederlandse academische en perifere 

ziekenhuizen. Endoscopische follow-up werd verricht na 3, 6 en 12 maanden. EMR was 
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technisch mogelijk in 97% van de patiënten. Het recidiefpercentage was 24%, echter, de 

meerderheid van patiënten met een recidief kon endoscopisch behandeld worden en was 

nadien vrij van recidief. Complicaties na de procedure traden op in 23% van de patiënten. 

Deze studie reflecteert de Nederlandse situatie, in afwezigheid van bewezen expertcentra. 

Onze resultaten benadrukken het belang van training en centralisatie. Wellicht moeten 

complexe endoscopische procedures, analoog aan vele chirurgische procedures, onderwerp 

worden van formele trainingsprogramma’s, stricte volumenormen en kwaliteitsbewaking.

Het rectum en de anale kringspier (sfincter) spelen een sleutelrol in fecale continentie en 

normale defaecatiepatronen. Er bestaan zorgen over anorectale dysfunctie als gevolg van het 

verwijderen van grote rectumadenomen. Het doel van de studie beschreven in hoofdstuk 

5 was de invloed van EMR en TEM op continentie en anorectale functie te onderzoeken. 

Daarvoor werden patiënten met grote rectumadenomen, die EMR of TEM ondergingen, 

geïncludeerd. We verrichtten anorectale drukmetingen (manometrie) voorafgaand aan en 

6 maanden na verwijderen van het adenoom. De continentie verbeterde na verwijderen 

van het adenoom door zowel EMR als TEM, waarschijnlijk als gevolg van een afname in 

slijmproductie. Bovendien was er geen effect op anale sfincterdruk, rectoanale reflexen, 

rectale sensatie en compliantie. Er werden geen verschillen gevonden tussen beide 

interventiegroepen, behoudens een lagere anale rustdruk in patiënten na TEM in vergelijking 

met EMR. Dit verschil werd klinisch irrelevant bevonden. Met deze studie toonden we aan 

dat zowel EMR als TEM gerechtvaardigde behandelingen zijn met betrekking tot anorectale 

functionele uitkomsten.

DEEL II

Voor TEM zijn doorgaans een driedimensionale stereoscoop en gespecialiseerd instrumentarium 

nodig. In een poging om de leercurve en kosten van TEM te beperken hebben verscheidene 

onderzoeksgroepen al tweedimensionale visualisatie en standaard laparoscopisch 

instrumentarium toegepast. Recente ontwikkelingen in de laparoscopie hebben geleid 

tot het ontwerp van nieuwe poorten met meerdere toegangen, waarmee via een enkele 

incisie meerdere instrumenten geïntroduceerd kunnen worden. Om het kostbare TEM 

platform niet te hoeven gebruiken onderzochten recente studies de transanale toepassing 

van deze nieuwe poorten. Het tweede deel van dit proefschrift besteedt aandacht aan 

de haalbaarheid en veiligheid van de zogenaamde single port transanal surgery (SPTS), 

deze nieuwe techniek.

Conceptueel vereist de transanale toepassing van deze poorten andere poortkenmerken 

om veilige en effectieve chirurgie te bereiken. Verscheidene toegangspoorten waren 

beschikbaar voor laparoscopie. In hoofdstuk 6 evalueerden we alle beschikbare poorten 

in een varkensmodel, met als doel de meest geschikte poort voor een haalbaarheidsstudie 

in humane patiënten te selecteren. We testten vier toegangspoorten (GelPOINT (Applied 

Medical, Rancho Santa Margarita, CA, USA), TriPort (Olympus, Tokyo, Japan), SSL Access 

System (Ethicon Endo-Surgery Inc., Cincinnati, OH, USA), en SILS (Covidien, Mansfield, 
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MA, USA)) bij twee varkens. Daarbij onderzochten we de mogelijkheid en het gemak van 

introductie van de poort en de mate waarin het rectale slijmvlies tijdens de operatie 

zichtbaar werd. Bovendien onderzochten we de stabiliteit van de poorten. Onze ervaringen 

met het SSL Access System waren bemoedigend. Deze poort werd derhalve geselecteerd 

voor toekomstige studies.

Aangemoedigd door het gemak en de mogelijke kostenreductie van SPTS en door de 

veelbelovende resultaten van poorten met multipele toegangen bij laparoscopie, 

evalueerden we de haalbaarheid van SPTS bij patiënten die kandidaat werden geacht 

voor TEM. In hoofdstuk 7 beschrijven we de resultaten van 15 opeenvolgende patiënten 

met rectale afwijkingen van variabele aard en grootte, corresponderend met de mogelijke 

indicaties voor TEM. De patiënten werden geopereerd via het Single Site Laparoscopic 

Access System (SSL) en met standaard laparoscopisch instrumentarium. SPTS was mogelijk 

bij 13 patienten (86%). Bij de overige twee patiënten kon het SSL mechanisme zich niet 

ontplooien binnen het rectum; dit is mogelijk te wijten aan anatomische variaties van 

sfincterlengte of nauwheid van het bekken. De SSL poort was toen nog niet aangepast 

voor transanale toepassing.

We konden laesies tot een grootte van 130 mm succesvol verwijderen. Het viel op dat 

alle patiënten in rugligging geopereerd konden worden, onafhankelijk van de lokalisatie 

van de tumor in het rectum. Kenmerken tijdens de operatie waren vergelijkbaar met 

data gepubliceerd over TEM. Het percentage complicaties na de operatie was 7.7%. We 

veronderstellen dat laparoscopische colorectale chirurgen met weinig TEM ervaring zich 

SPTS waarschijnlijk relatief eenvoudig eigen kunnen maken, daar ze kunnen werken met 

bekende technieken en laparoscopisch instrumentarium. Bovendien zou SPTS gepaard 

kunnen gaan met lagere kosten. Wanneer de veiligheid en effectiviteit van SPTS vergelijkbaar 

blijken, zou SPTS een veelbelovend alternatief voor TEM kunnen worden.

Bij TEM is de positie van de patiënt tijdens de operatie afhankelijk van de tumorlokalisatie 

binnen het rectum. Anterieure, posterieure, linker en rechter laterale tumorlokalisaties 

vereisen respectievelijk buikligging, rugligging en zijligging van de patiënt, gezien het 

afgeschuinde uiteinde van de TEM rectoscoop. De 30-graden laparoscoop, die voor SPTS 

gebruikt wordt, maakt 360 graden zicht van de rectale mucosa mogelijk. Dientengevolge 

konden we tot nu toe alle patiënten opereren in rugligging. We beschouwden dit als 

een logistiek voordeel, dat het verblijf van de patiënt op de operatiekamer zou kunnen 

verkorten en daarmee de procedurele efficiëntie zou verbeteren. In hoofdstuk 8 worden de 

procedurele efficiëntie van SPTS en TEM met elkaar vergeleken, terwijl SPTS pas kortdurend 

klinisch werd toegepast. Daarvoor opereerden we opeenvolgende TEM-kandidaten via 

SPTS, gebruik makend van het SSL Access System. Negenenveertig patiënten die SPTS 

ondergingen werden in een 1:3 verhouding gepaard met 147 patiënten die in een eerder 

stadium TEM hadden ondergaan. Controlepatiënten werden gepaard op basis van factoren 

die de procedurele efficiëntie kunnen beïnvloeden, waaronder tumorgrootte, afstand 

vanaf de anus, rectaal kwadrant en benigne vs. maligne ziekte. We vonden dat de tijd die 
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patiënten in de operatiekamer doorbrachten (inclusief anesthesie inductie, positionering 

van de patiënt en klaarleggen van het instrumentarium) in beide groepen vergelijkbaar 

was. Gezien de vroege klinische toepassing SPTS in een TEM expert centrum lijken deze 

resultaten veelbelovend. Voorts waren het percentage radicale resecties, de postoperatieve 

morbiditeit en recidiefpercentages ook vergelijkbaar. Voordat SPTS als een gerechtvaardigd 

alternatief voor TEM beschouwd kan worden, moeten toekomstige studies de aandacht 

vestigen op de leercurve en kosteneffectiviteit van de techniek.
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