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Beschrijving onderzoek 
Achtergrond van onderzoek: 
Het preoperatief en peroperatief in beeld brengen van colorectale levermetastasen is sterk 
verbeterd door ontwikkelingen in de apparatuur, betere protocollen en de toevoeging van 
diffusion weighted imaging bij MRI [1]. Recent is door een multidisciplinaire onderzoeksgroep 
bij het KWF financiering verkregen voor de CAMINO trial, waarbij diffusion weighted MRI 
wordt toegevoegd aan CT en in het MDO wordt gekeken wat de aanvullende waarde is van 
deze MRI. Een korte enquête bij de Nederlandse leverchirurgen liet aanzienlijke variatie in 
de preoperatieve beeldvorming zien, waarbij ongeveer de helft van de centra standaard een 
MRI maakt. Met dit onderzoek willen wij de variabiliteit van de pre- en peroperatieve imaging 
in beeld brengen en de effecten onderzoeken op ziektevrije overleving. 
 
Onderzoeksvraag: Hypothese, primaire en secundaire eindpunten 
Hypotheses: 

 Er is aanzienlijke variatie tussen de ziekenhuizen in het gebruik van beeldvorming.  
o (mbt MRI en PET-CT, dit zal in Nederland en daarna uitgesplitst per centrum / 

regio geanonimiseerd geanalyseerd en gepubliceerd worden. 
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 Middels MRI kunnen betere beelden van de lever gemaakt worden en hierdoor 
kunnen de kleinere metastasen ook gedetecteerd worden 

o Om hier te corrigeren voor eventueel optredende bias zal eerst Nederland als 
geheel geanalyseerd worden, daarna per centrum/regio. De ziekenhuizen 
zullen dan gecategoriseerd worden op frequentie van het maken van een MRI 
preoperatief en deze categorieën zullen met elkaar vergeleken worden. 

 

 Als gevolg van betere beeldvorming kan betere patiënt selectie plaatsvinden omdat 
er preciezere uitspraken gedaan kunnen worden over het stadium van de ziekte en 
progressie hiervan 

 

 In de groep patiënten die een MRI hebben ondergaan zijn na correctie voor andere 
factoren minder open/dicht procedures omdat er preoperatief betere patiënt selectie 
plaatsvindt op basis van de beeldvorming aan de hand van de MRI. 

o Andere factoren zijn oa synchroon/metachroon gemetastaseerde ziekte, 
aantal tumoren preoperatief, grootte van deze tumoren. 

 
Het primair eindpunt is hier de frequentie waarin MRI, PET en peroperatieve echografie 
worden verricht.  
Secundaire eindpunten zijn het aantal gevonden laesies, het aantal open/dicht procedures. 
 
De regio’s zullen opgebouwd zijn op basis van topografische ligging en samenwerking van 
ziekenhuizen onderling. Deze gegevens worden geanonimiseerd weergegeven bij publicatie.  
Indien mogelijk zal de frequentie vergeleken worden met een enquête omtrent het gebruik 
van beeldvorming preoperatief onder de  Nederlandse ziekenhuizen. Deze enquête zullen wij 
of uitvoeren of indien al uitgevoerd de resultaten trachten te verkrijgen van diegene die 
verantwoordelijk is voor de enquête. (prof.dr. M. Besselink, Amsterdam UMC) 
 
Onderzoeksopzet: Nationwide cohort studie 
 
Onderzoekspopulatie: patiënten met colorectale levermetastasen in de DHBA 2014-2018 
 
Statistiek:  
Beschrijvende statistiek om de frequentie van verrichten van CT, MRI, PET en intra-
operatieve echografie uiteen te zetten. Daarnaast analyseren op variabiliteit van gebruik van 
deze typen beeldvorming tussen de verschillende centra/netwerken:  

a. De centra in Nederland zullen eerst als geheel geanalyseerd worden waarna 
ze worden gecategoriseerd op basis van de frequentie van het maken van 
een MRI preoperatief en deze categorieën zullen met elkaar vergeleken 
worden.  

b. Als stap 2 in deze analyses zal Nederland in regio’s worden opgedeeld. 
Binnen en tussen deze regio’s zal de frequentie van het maken van 
preoperatieve MRI bekeken worden om eventuele verschillen aan te tonen. 
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Daarnaast zal gekeken worden naar primaire en secundaire eindpunten zoals 
eerder beschreven. 

 
2. Primair zal gekeken worden of baseline en tumor karakteristieken vergelijkbaar zijn 

van patiënten die wel en geen MRI hebben ondergaan (in bovenstaande categorieën) 
en met een Mann Whitney U test gekeken worden of er meer metastasen zijn 
behandeld bij patiënten die een MRI hebben ondergaan.  

 
3. In een logistische regressie model kan vervolgens gekeken worden of MRI leidt tot 

minder open dicht procedures en betere postoperatieve uitkomsten in verschillende 
subgroepen (major/minor) met correctie voor bijvoorbeeld synchroon/metachroon 
gemetastaseerde ziekte, aantal tumoren preoperatief, grootte van deze tumoren. 
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