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Utrecht, december 2021 
 
Betreft: Terugkoppeling WCP-avond “Ta-TME” d.d. 12 oktober 2021 te Utrecht  
 
         
Geacht bestuur, 
 
Door middel van dit schrijven willen wij als WCP-bestuur u op de hoogte stellen van 
de bevindingen en aanbevelingen van de WCP-avond “Ta-TME 2021”, die onlangs 
heeft plaats gevonden in Utrecht. Deze bijeenkomst diende als evaluatie van de 
gelijknamige WCP-bijeenkomst in september 2019, waarbij de introductie van de 
transanale TME-operatietechniek in ons land ter discussie is gesteld. De oorsprong 
van deze bijeenkomst was te herleiden naar meerdere (internationale) publicaties 
waarbij een verhoogde kans op een (multifocaal) recidief werd beschreven. Dit heeft 
aanleiding gegeven tot landelijke onrust over de (oncologische) veiligheid van deze 
techniek, welke de afgelopen jaren in een rap tempo verspreid is over de Nederlandse 
ziekenhuizen. Ter informatie: in het Nederlandse cohort is aangetoond dat de 
hoeveelheid ervaring met de Ta-TME techniek een onafhankelijke risicofactor is 
gebleken voor het optreden van een lokaal recidief; met het doorlopen van de 
leercurve is het lokale recidiefpercentage van 12.5% na implementatie van de 
techniek terug te brengen naar 3.4% in ervaren handen (Van Oostendorp et al; BJS 
2021).  
 
Ter herinnering zetten wij hieronder eerst de conclusies en aanbevelingen uiteen die 
op de eerste WCP-avond “Ta-TME 2019” getrokken zijn: 
 
Conclusies 2019: 

• Ta-TME techniek is een nieuwe techniek met andere anatomische benadering 
van het mid- en distale rectum (transanaal). Ta-TME techniek lijkt vooral een 
voordeel te kunnen hebben bij tumor binnen 5cm van de anorectale 
overgang. 

• Bij purse-string failure is het mogelijk dat tumorcellen kunnen verspreiden in 
het operatiegebied. Intra-operatieve complicaties lijken sterk geassocieerd 
met het optreden van een multifocaal recidief. 

• Nog geen hoge kwaliteit (gerandomiseerde) data beschikbaar of Ta-TME 
techniek slechter, vergelijkbaar of beter is dan de laparoscopische TME-
techniek. 

• In centra met veel Ta-TME ervaring lijken de korte en middellange termijn 
oncologische resultaten vergelijkbaar met de laparoscopische TME. 

• Ta-TME lijkt een learning curve van minstens 50 procedures per team 
(bestaande uit 1-2 chirurgen) te kennen. 
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Aanbevelingen 2019: 
• De Ta-TME techniek hoeft op dit moment niet meer te worden opgestart in 

nieuwe centra of bij nieuwe chirurgen in Nederland. 

• Het verdient de voorkeur om na de tabakzaknaad onder de tumor en de 
proctectomie, nogmaals te overhechten om volledige sluiting te waarborgen 
tijdens de Ta-TME. Ook een tweede spoeling wordt aanbevolen alvorens de 
dissectie te starten. 

• Er zijn aanbevelingen gedaan voor centra <50 procedures per jaar en >50 
procedures per jaar om hun resultaten te kunnen analyseren en om hun 
leercurve verder te doorlopen. 

 
In de afgelopen periode is door het WCP-bestuur de tijd genomen om te 
inventariseren welk effect deze conclusies en aanbevelingen uit 2019 hebben gehad 
op de Nederlandse dagelijkse colorectale praktijk. Zowel de uitkomsten van een 
enquête verstuurd naar onze WCP-leden als de uitkomsten van een DCRA-dataset 
(geregistreerde Ta-TME operaties in de periode 2015-2020) zijn geanalyseerd. 
 
De belangrijkste getallen op een rij die gepresenteerd zijn op de recente WCP-avond 
“Ta-TME 2021”: 

• Van de 40 Nederlandse centra die vanaf 2015 de Ta-TME in hun ziekenhuis 
hebben geïntroduceerd, waren er in 2020 nog 23 actief in het uitvoeren van 
deze techniek.   

• Van deze 23 Ta-TME centra is de verdeling met betrekking tot volume als 
volgt: 

o N=7 hoog-volume centra > 50 procedures/jaar  
o N=5 mid-volume centra > 10 procedures/jaar 
o N=11 laag-volume centra < 5 procedures/jaar 

Naast de presentatie van deze analyses en een update van de bestaande 
(inter)nationale literatuur over dit onderwerp, is er een discussie gevoerd met de 
aanwezigen op deze recente WCP-avond; uiteindelijk zijn de conclusies en 
aanbevelingen met betrekking tot de Ta-TME operatietechniek uit 2019 als volgt 
aangevuld: 

• Er lijkt een duidelijke(r) indicatiestelling voor het gebruik van de Ta-TME: voor 
distaal gelegen tumoren met grote wens vanuit patient tot een anastomose 
dan wel bulky tumoren in het mid-rectum, waarbij er met de gangbare 
techniek in een centrum (laparoscopisch dan wel robot-geassisteerd) geen 
goede mogelijkheid wordt bevonden, wordt de Ta-TME techniek als een 
waardevolle aanvulling gezien.   

• Na de WCP-interventie in 2019 wordt nu geen urgentie gezien om 
aanbevelingen te doen met betrekking tot centra die in laag/mid volume de 
Ta-TME techniek uitvoeren, anders dan dat het de voorkeur heeft om de Ta-
TME in hoog-volume centra te laten plaatsvinden. Met andere woorden: er is 
op dit moment geen reden voor het instellen van een volumenorm per 
centrum per jaar voor de Ta-TME techniek.  
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Met uw goedkeuring zullen wij onze leden informeren over deze aanvullende 
aanbevelingen naar aanleiding van de recente WCP-avond “Ta-TME”.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Namens het WCP-bestuur, 
 
Prof. dr. E. Consten, voorzitter 
Dr. B.A. Grotenhuis, secretaris 

 


