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Introductie

Laparoscopische totale mesorectal excisie (TME) voor rectumcarcinoom kent beperkingen. Robot-geassisteerde 
TME en transanale TME (TaTME) hebben voordelen, die mogelijk leiden tot minder conversies en minder 
complicaties. Er zijn echter maar weinig studies die de drie technieken vergelijken. Het doel van deze studie is 
om laparoscopische TME, robot-geassisteerde TME en TaTME te vergelijken in centra met voldoende ervaring 
met de technieken.

Methode

Patiënten met een rectumcarcinoom die tussen 2015 en 2017 laparoscopische, robot-geassisteerde of TaTME 
ondergingen werden geïncludeerd. Uitkomsten na operaties die werden uitgevoerd door middel van 
voorkeurstechniek in een centrum met voldoende ervaring voor de desbetreffende techniek werden vergeleken 
na propensity score matching. De primaire uitkomstmaat was conversie. Secundaire uitkomsten waren 
morbiditeit en pathologie.

Resultaten

In totaal werden 1078 patiënten geïncludeerd. Het aantal anastomosen dat werd aangelegd was 39.4% bij 
laparoscopie, 61.9% bij robot-geassisteerd en 61.9% TaTME centra (p<0.001). Na exclusie van 
abdominoperineale resecties (APR) en bij gebruik van voorkeurstechnieken in centra met voldoende ervaring 
voor de desbetreffende techniek was het aantal anastomosen: 66.7% bij laparoscopische, 89.8% bij robot-
geassisteerde en 84.3% bij TaTME ingrepen (p<0.001). Het aantal conversies was 3.7% bij laparoscopie, 4.6% 
bij robot-geassisteerd en 1.9% bij TaTME (p=0.134). Het aantal incomplete specimen, positieve 
circumferentiele snijvlakken en complicaties was gelijk.



Conclusie

De resultaten van deze studie laten dezelfde en acceptabele korte-termijn resultaten zien voor alle drie 
technieken. In centra met robot-geassisteerde of TaTME werden meer anastomosen aangelegd.
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