
Als gastro-intestinaal chirurg is Anthony 
van de Ven gespecialiseerd in operaties 
aan de dikke darm en endeldarm. Sinds 
de invoering van het bevolkingsonderzoek
voor darmkanker ziet hij in het ziekenhuis 
meer mensen met een vroeg stadium van 
endeldarmkanker. “Maar ook mensen
met poliepen in de endeldarm die niet 
eenvoudig te verwijderen zijn en waarvan 
we niet direct weten of het om darm-
kanker gaat. Ook voor hen kan de 
operatie via de TAMIS-TEM-techniek
uitkomst bieden.”

Veel minder belastend
“Vroeger konden we patiënten met een 
vroeg stadium van endeldarmkanker 
alleen via de buik opereren en moest een 
groot deel of soms de hele endeldarm 
worden verwijderd”, zegt Anthony van 
de Ven. “Met de TAMIS-TEM-techniek 
hoeven ze die zware operatie niet te 
ondergaan. We kunnen heel lokaal te 
werk gaan en alleen de wand met het 
gezwel weghalen. De operatie via de 
TAMIS-TEM-techniek is voor de patiënt 
veel minder belastend. Bovendien blijft 
hem veel ellende bespaard, zoals een 
eventueel stoma.”

Rubberen buis
De operatie via de TAMIS-TEM-techniek 
vindt plaats onder algehele narcose, legt 
de gastro-intestinaal chirurg uit. “Via de 
anus wordt een elastische rubberen buis 
in de endeldarm geschoven. Via die buis 
halen we het gezwel weg. Afhankelijk 
van de grootte en de ligging van het 

gezwel duurt de operatie ongeveer een 
uur. De patiënt kan meestal dezelfde of 
de volgende dag alweer naar huis.” 

Advies
Na de operatie wordt het weefsel 
onderzocht in het laboratorium. “Een 
week later zien we de patiënt terug op 

de poli en bespreken we de uitslag,” 
zegt Van de Ven. ‘Het kan zijn dat het 
gezwel volledig is weggenomen en dat 
er geen behandeling meer nodig is. Maar 
soms is verdere behandeling alsnog 
gewenst. In dat geval geven we de 
patiënt een advies over verschillende 
behandelopties. Soms kan het nodig

zijn alsnog de endeldarm te verwijderen. 
Maar gelukkig kunnen we heel veel 
mensen zo’n zware buikoperatie 
besparen. Dat is de grootste winst van 
de TAMIS-TEM-techniek.”

Mensen met poliepen of beginnende kanker in de endeldarm konden tot een paar jaar geleden 
alleen via de buik worden geopereerd. Tegenwoordig is zo’n zware ingreep vaak niet meer nodig. 
Dankzij de TAMIS-TEM-techniek, een kijkoperatie aan de endeldarm via de anus.

Nieuwe techniek bespaart veel mensen 
een zware buikoperatie

Gastro-intestinaal chirurg Anthony van de Ven in gesprek met de heer Seure over de operatie.

Nauwkeuriger
De TAMIS-TEM-techniek is een 
behandeling waarbij via de anus een 
kijkoperatie wordt uitgevoerd aan de 
endeldarm. TEM staat voor transanale 
endoscopische microchirurgie. Sinds 
een half jaar is de techniek verder 
verfi jnd. Met deze TAMIS-techniek 
(transanale minimaal invasieve 
chirurgie) kan de chirurg nog nauw-
keuriger opereren.
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Tim Seure kreeg afgelopen zomer een oproep voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. 

Uit het vervolgonderzoek bleek dat hij een vroeg stadium van endeldarmkanker had.

“Het was alsof het plafond naar beneden kwam”

“Het was alsof het plafond naar beneden 
kwam”, herinnert hij zich het moment 
dat hij de diagnose te horen kreeg. 
“Meestal betekent zo’n vervolgonderzoek 
niet direct dat je kanker hebt. Maar in 
mijn geval was het dus wel foute boel. 
Gelukkig was al snel duidelijk dat het 
gezwel vrij klein was. Een ‘postzegeltje’, 
zei dokter Van de Ven.”

Operatie
Omdat de kanker al in een vroeg stadium
werd ontdekt, kon de heer Seure 
geopereerd worden via de TAMIS-TEM-
techniek. De ochtend van de ingreep 
moest hij zich al om kwart voor 7 in het 
Flevoziekenhuis melden. De heer Seure 
zag er van tevoren niet tegenop, zegt hij. 
“Ik geloof dat ze ongeveer drie kwartier 

bezig zijn geweest. Na de operatie kwam 
dokter Van de Ven naar me toe om me te 
vertellen hoe het was gegaan. Dezelfde 
avond kon ik al naar huis.”

Vertrouwen
Of hij na de operatie nog klachten heeft 
gehad? Hij schudt zijn hoofd. “Ik heb 
alleen een paar dagen last gehad van 
fl inke spierpijn, vooral in mijn buik 
en mijn benen. Maar verder is het me 
honderd procent meegevallen. Ook erg 
prettig vind ik het vertrouwen dat dokter 
Van de Ven uitstraalt. Hij neemt steeds 
uitgebreid de tijd voor me.”

Controle
Een aantal dagen na de operatie volgde 
een afspraak op de polikliniek voor de 

uitslag van het weefselonderzoek. 
“Dokter Van de Ven vertelde me dat 
ze 100% van het kwaadaardige 
weefsel hebben kunnen weghalen. 
Alleen er blijft een kans van 20% dat 
het ook in de lymfeklieren zit. Voor 
deze 20% kunnen ze me geen garantie 
geven. Ik kon er nog voor kiezen 
om bestraald te worden of om 
alsnog mijn hele endeldarm te laten 
verwijderen, maar dat zie ik niet zitten. 
Voorlopig moet ik elke drie maanden 
terugkomen voor controle. Binnenkort 
volgt er ook weer een MRI-scan. 
Ik word nauwlettend in de gaten 
gehouden en dat geeft een veilig 
gevoel.”Tim Seure: “De operatie is me erg 

meegevallen. Dezelfde avond kon ik 
al naar huis.”


