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Beschrijving onderzoek 
Leverchirurgie is in veel gevallen de enige curatieve behandeloptie voor primaire en 
secundaire levertumoren. Door de vele indicaties en vele verschillende procedures, zijn de 
meeste cohorten van patiënten met leverresecties heterogeen, met als gevolg dat de 
uitkomsten varieren. In 2015 rapporteerde de DHBA variatie in morbiteit tussen verschillende 
types leverresecties variërend van (Clavien-Dindo>III) 9% in segment/wigresecties tot 22% 
in patienten die een hemihepatectomie rechts ondergingen. Ook is er spreiding in de 
mortaliteit van 1% na de kleine tot 5% na de grote leverresecties. Indien naar de subgroepen 
van tumor-typen wordt gekeken, zal de heterogeniciteit verder toenemen, waarbij met name 
de mortaliteit na een grote resectie voor perihilar cholangiocarcinoom oploopt tot 17%. 
 
Deze verschillende resecties werden in 2015 verricht in 28 centra met een volumenorm van 
20 resecties per centrum per jaar. Door de heterogeniciteit zijn de uitkomsten op basis van 
centrum-volume moeilijk te bepalen zonder analyses die de subgroepen in acht nemen, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld de invloed van centrum-volume op uitkomsten van 
pancreatoduodenectomieen.  Een centrum wat met name kleine leverresecties verricht haalt 
wellicht minder goede resultaten bij grote leverresecties indien deze maar sporadisch 
worden verricht. Daarnaast zouden in een centrum dat hoofdzakelijk ervaring heeft met 
resecties voor colorectale levermetastasen, de uitkomsten van resecties voor hepatocellulair-
carcinoom of cholangiocarcinoom minder kunnen zijn. 
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Er wordt bij specifieke chirurgische ingrepen veel onderzoek gedaan naar volumenormen en 
de relatie met betere uitkomsten. Dit hangt samen met de steeds verder gaande centralisatie 
van bepaalde verrichtingen en operaties. Ook binnen de leverchirurgie leeft deze discussie 
wereldwijd, waarbij de heterogeniciteit een blijvend obstakel vormt. Wellicht dat de kwaliteit 
van leverchirurgie verder kan worden vergroot wanneer bepaalde type resecties, of resecties 
voor een bepaalde indicatie worden gecentraliseerd over enkele locaties.  Echter is op dit 
moment niet duidelijk of er per centrum een relatie is van het volume van een bepaald type 
leverchirurgie met de uitkomsten.  
 
Het doel van deze studie is het onderzoeken van de relatie van het centrumvolume op 
uitkomsten met analyses van subgroepen op basis van type chirurgie en de indicaties, met 
als doel data te genereren waarmee de kwaliteit van de zorg verbeterd zou kunnen worden, 
door middel van beter gefundeerde  en minder heterogene volumenormen. 
 
Onderzoeksvraag: Centrumvolume is in de literatuur geassocieerd met uitkomsten na 
leverchirurgie. Zijn er verschillen tussen centra indien er subgroepanalyses worden verricht 
op basis van resectie-type en type tumor. 
 
Onderzoeksopzet: Alle leverresecties die zijn geregistreerd in de DHBA en verricht tussen 1-
1-2014 en 1-1-2018 zullen worden geïncludeerd in de analyses. Het gemiddelde aantal 
operaties per jaar per centrum zal worden berekend over de gehele duur van inclusie. 
 
1. Initieel zal worden gekeken naar de relatie tussen het centrumvolume en klinische 
uitkomsten (zowel morbiteit (met subgroepen als leverfalen en gallekage) en mortaliteit), in 
alle resecties tesamen. Gekeken zal worden naar verschillende afkapwaarden voor het 
aantal resecties, te beginnen bij de volumenorm van 20. Hierna zal de afkap waarde hoger 
worden gesteld om het effect van grotere centra-volumes op de postoperatieve uitkomsten te 
onderzoeken. Het doel is het evalueren van de waarde van een algeheel centrum volume 
norm. 
 
2. De tweede stap is de opsplitsing van het cohort in grote (>3 segmenten) en kleine 
leverresecties. De analyses onder 1 zullen worden herhaald in de subgroepen, echter zal de 
relatie tussen volume en minor/major resecties worden uitgezet. De hypothese hierbij is dat 
de volumerelatie met uitkomsten meer uitgesproken is in de groep van major lever resecties. 
Naar de verdeling minor/major leverrresecties, zijn moeilijkheidsscores toenemend populair 
om inzage in de complexiteit van leverresecties weer te geven, deze score zal hierbij worden 
geanalyseerd, waarbij ook laparoscopie (minimaal invasieve procedures) een parameter zal 
zijn. (PMID: 28187043 en 29742526) Deze laatste parameters zullen slechts worden 
meegenomen als de variabelen voldoende zijn voor adequate definities en de subgroepen 
niet te klein worden voor betrouwbare conclusies. 
 
3. De derde stap zal zijn de analyses onder 1 en 2 te herhalen met subgroepen op basis van 
tumortypen. Hierbij zullen de benigne tumoren, colorectale levermetastasen, hepatocellulair 
carcinoom (HCC), cholangiocarcinoom (CC) (intrahepatisch, perihilair) en overige diagnosen 
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centraal staan. De hypothese is dat met name in HCC en CC de relatie van het 
centrumvolume met uitkomsten duidelijk aanwezig is. 
 
4. Als laatste zal een multivariaat analyse worden uitgevoerd teneinde de onderlinge relatie 
van de verschillende variabelen op uitkomsten te bepalen. Naast de standaard patient-
variabelen zoals ASA score, leeftijd, comorbiditeit en geslacht zal ook het type leverresectie, 
de diagnose en het centrumvolume worden meegenomen. Indien de data voldoende volledig 
is, zal chemotherapie data en leverparenchymparameters zoals cirrose worden 
meegewogen. De uitkomstvariabelen hierin zijn ook morbiditeit en mortaliteit.  
 
Onderzoekspopulatie: Alle patiënten die in 2014 tot en met 2017 een leverresectie 
ondergingen. 
 
Statistiek:  
Voor de analyses onder 1 zal met name een directe vergelijking middels fisher’s exact of chi-
square testen voor catagoriale variabelen plaatsvinden. Nonparametrische analyses zullen 
worden gebruikt voor de continue variabelen. Een reciever operating characteristics (ROC) 
analyse zal worden gebruikt om het effect van centrumvolume extra te evalueren en de 
meest voorspellende afkapwaarden te genereren. Dit zullen catagoriale variabelen 
opleveren, zoals bijvoorbeeld <20, 20-39 en >40 resecties per jaar. 
 
De multivariabele analyse onder 4 zal een logistische regressie analyse zijn, waarbij alle 
variabelen met een p waarde < 0.1 bij univariabele analyse zullen worden geincludeerd. Het 
type diagnose zal als catagoriale variabele worden meegenomen waarbij de diagnose met 
de beste uitkomsten als referentievaraibele zal dienen, naar verwachting zal dit de benigne 
groep zijn. De centrumvolume variabele zal onder de punten 1,2,3 worden gedefinieerd, de 
meest voorspellende volume variabele zal worden gebruikt in de multivariaat analyse. In 
deze analyse zal worden gepoogd alle variabele relevant voor de case-mix te includeren. 
 
Beoogde publicatie 
Impact of case-volume in liver surgery on postoperative outcomes stratified for resection and 
tumor type; a nationwide analysis. 


