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Hoe vaak woont de AIOS een MDO complexe rectumchirurgie bij?



Heb jij een eigen spreekuur waarop je colorectale patiënten ziet?
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Volumenorm (AIOS)

Ja, we opereren steeds 
minder (W&W) dus het 
wordt steeds lastiger de 

norm te behalen 

Ja, 2 stafleden opereren 
vaak samen om aan hun 

aantallen te komen

Ja, steeds meer 
opleidingscentra waar 
geen rectumchirurgie 

wordt uitgevoerd

Ja, maar meer volume 
trekt meer 

differentianten aan dus 
het middelt elkaar uit

Ja, nu in academie 
alleen rectums, 

colectomieen allemaal 
naar de periferie



DCRA AIOS 

Nee, als supervisor sta 
je garant voor kwaliteit, 

ook als de AIOS 
opereert 

Ja, vooral bij de jonge 
groep

Ja, 2 complicaties 
achter elkaar leidt tot 
minder opereren voor 

de AIOS



DCRA Stafleden 
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Keyprocedures GE / ONCO Y2-4



Eindtermen Y6



VREST



VREST



Is het veilig? 







TME 

Gestandaardiseerd dus overdraagbaar
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Leercurve rectumchirurgie

50-70 laparoscopie colorectaal
 operatietijd n=90
 complicaties n=30

Park et al. 2009 J Gastrointest Surg; Gachabayov et al. 2020 Surg Onc

15-45 robot rectum
 operatietijd n=20
 TME kwaliteit n=20 



Factoren lastige procedure 

Targarona et al. 2008 Ann Surg; Akiyoshi et al. 2009 Surg
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Survey

Aantal procedures variërend tussen 
10–70x / jaar, mediaan 20x



Survey



Survey



Survey

86% AIOS Ja
14% AIOS Nee dat hangt af van patiëntkarakteristieken

94% stafleden Ja
6% stafleden Nee dat hangt af van patiëntkarakteristieken



Survey

64% AIOS Ja
27% AIOS Ja maar we delen de ingreep op

82% stafleden Ja
17% Stafleden Ja maar we delen de ingreep op



Survey



Survey



Survey



Survey



Verwachtingen staflid Verwachtingen AIOS

Exposure

Moet in Scherp 2.2 een ‘complexe rectumchirurgie module’ opgenomen worden? 

Moeten we onderscheid maken tussen AIOS met interesse voor de eenvoudigere 
colonresecties / benigne resecties (bijv ikv diensten) vs AIOS met specifieke 
interesse voor (advanced) rectumchirurgie?



Stappenplan LAR / APR

• Ken de anatomie! 
• Ga regelmatig kijken bij collega’s 
• Bespreek voorafgaand aan de ingreep de CT/MRI-scan
• Deel de ingreep op 

LAR: 
- proximaal laterale en mediale mobilisatie + vaatsteel
- distaal ventraal en dorsaal mobiliseren tot/door bekkenbodem
- anastomose

APR
- abdominaal
- perineaal: bijv ‘ieder een kantje’ 

• Bespreek de ingreep na en maak concrete afspraken voor de volgende ingreep
• Ga met het preparaat naar de patholoog en bekijk deze samen
• Kijk je eigen procedures terug



Noviteiten chirurgie

Stafleden AIOS



Noviteiten chirurgie

AIOS Stafleden

Ja 68% 53%

Nee de AIOS kan beter de focus op open en 
laparoscopische chirurgie leggen

14% 17%

Nee de differentiant moet eerst voldoende
laparoscopische ervaring hebben alvorens op de robot te 
oefenen

18% 30%



Gouden tips survey

Geduld!

Altijd laparoscopisch 
laten starten en kijken 
hoe het gaat, 
overnemen kan altijd

Ga mee met het 
ervaringsniveau/operatieve 
mogelijkheden/talent van de assistent. 
Niet iedereen kan hetzelfde.

Maak duidelijke afspraken en 
leerdoelen. Dat kan ook 
betekenen dat de differentiant
slechts een deel van de 
ingreep doet zodat daar ook 
meer tijd voor uitgetrokken 
kan worden (die kan daarna 
weer goed gemaakt worden).

Opleiden betekent niet zelf 
opereren maar de assistent 
het te laten doen dan 
kunnen ze vlieguren maken



Uiteindelijk komt het altijd goed…



Uiteindelijk komt het altijd goed…



Dank voor de aandacht! 

Tijd voor discussie…



Discussie

• Moet in Scherp 2.2 een ‘complexe rectumchirurgie module’ opgenomen 
worden? 

• Moeten we onderscheid maken tussen AIOS met interesse voor de 
eenvoudigere colonresecties / benigne resecties (bijv ikv diensten) vs AIOS 
met specifieke interesse voor (advanced) rectumchirurgie?

• Zijn volumenormen van invloed op de opleiding?

• Is de DCRA van invloed op de opleiding?


