Oncologisch specialist Miranda Ernst over endeldarmkanker:

‘Kans terugkeer kanker kleiner
door nieuwe operatietechniek'
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in
’s-Hertogenbosch heeft een speciaal
behandeltraject voor mensen die een
operatie aan hun endeldarm (rectum) moeten
ondergaan. Oncologisch chirurg Miranda
Ernst vertelt hoe de behandeling eruit ziet en
wanneer een stoma nodig is. Ook beschrijft
ze de operatietechniek die Nederlandse
ziekenhuizen sinds een aantal jaren toepassen
bij endeldarmkanker, waarbij ook de
aangedane lymfeklieren worden verwijderd.

‘Afhankelijk van de grootte van de tumor kan de bestraling
kort- of langdurend zijn. In het eerste geval worden mensen op vijf achtereenvolgende dagen bestraald. Hun operatie volgt een week later. Voor een langdurende bestraling
gaan mensen zes weken lang iedere werkdag naar het
bestralingsinstituut. Daarna volgt een rustperiode van vier
tot zes weken, waarna ze worden geopereerd.
Tijdens de rustperiode kan het effect van de bestraling nog
voortzetten, waardoor de tumor verder slinkt. De langdurende bestraling wordt gecombineerd met enkele chemokuren.
Deze zijn minder zwaar dan de kuren die mensen met een
andere vorm van kanker vaak krijgen. Het doel ervan is de
tumorcellen gevoeliger te maken voor de bestraling.’
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kleiner geworden. Beschadigingen van
zenuwen of de sluitspier kunnen we
beter voorkomen.’
In sommige ziekenhuizen, waaronder het
Medisch Centrum Leeuwarden, wordt de
TME-techniek via een kijkoperatie uitgevoerd. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis
gebeurt dat alleen bij operaties waarbij de chirurg weer een verbinding kan
maken tussen de twee darmdelen.
De meest voorkomende complicatie na
een endeldarmoperatie zijn wondinfecties. ‘In het geopereerde gebied zitten
meer bacteriën dan in andere delen van
het lichaam. Dat maakt de kans op infecties groter,’ aldus Miranda Ernst. ‘Boven-

‘Wondinfecties zijn de meest
voorkomende complicatie na een
endeldarmoperatie’
dien zien we meer infecties sinds we de
operatie combineren met voorbestraling. We gaan ervan uit dat bestraling de
bloedvoorziening in negatieve zin beïnvloedt.’
Soms zijn ook incontinentie en stoornissen op het seksuele vlak (bij vrouwen:
een droge vagina, bij mannen: impotentie) het gevolg van de operatie. Mogelijk heeft de chirurg in dat geval niet in
de juiste (TME-)laag geopereerd. ‘De
TME-techniek wordt in een groot aantal
Nederlandse

ziekenhuizen

toegepast.

Maar niet elke chirurg heeft er veel ervaring mee,’ verklaart Miranda Ernst.
‘Er is momenteel een discussie gaande:
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operaties uit volgens de zogeheten “TME-techniek” (Total
Mesorectal Exicision). ‘Dat is een operatietechniek waar-
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mee we precies in de juiste laag kunnen opereren. Het is
de laag waarin zo min mogelijk bloedvaten zitten, waarmee
we zenuwsparend kunnen opereren én ook de aangedane
lymfeklieren kunnen verwijderen. De kans op terugkeer
van de tumor, is met de introductie van deze techniek veel
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