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Beschrijving onderzoek 
Een substantieel deel van coloncarcinoom patiënten presenteert zich met een lokaal 
gevorderd stadium (10-15%) wat in belangrijke mate het beleid en prognose bepaalt. 
Standaardbehandeling met curatieve opzet voor een lokaal gevorderd coloncarcinoom is 
radicale resectie van de tumor (R0 resectie)[1, 2] gevolgd door adjuvant systemische 
chemotherapie, afhankelijk van leeftijd en klinische conditie van de patient.  
Het lokaal gevorderd coloncarcinoom kan worden onderverdeeld in T4a stadium met 
serosale ingroei en T4b met ingroei in nabijgelegen weefsels en organen. [3] Om een R0 
resectie te bewerkstelligen bij een T4b tumor dient een multiviscerale resectie te worden 
verricht. [4, 5] Het uitvoeren van een multiviscerale resectie gaat gepaard met een 
verhoogde morbiditeit, meer complicaties, irradicaliteit en een relatief hoge mortaliteit 
voornamelijk in een spoedsetting. [6-8] Recente resultaten van een populatie studie 
suggereren dat downsizing systemische therapie of radiotherapie de chirurgische uitkomsten 
kan verbeteren en mogelijk ook de overleving. [7] 
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen voor de multiviscerale resecties van het 
lokaal gevorderd coloncarcinoom op de landelijk niveau, voor wat betreft aantal ziekenhuizen 
die dit type resectie doen en bijbehorend volume als mede de chirurgische uitkomsten. De 
ziekenhuisvariatie zal met name in kaart worden gebracht door de resultaten te splitsen op 
basis van de 10 best en slechtst presterende ziekenhuizen. 
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Onderzoeksvraag: Hypothese, primaire en secundaire eindpunten 
1. Hoe is de chirurgische zorg voor coloncarcinoom met lokale doorgroei in Nederland 

georganiseerd, en wat zijn de uitkomsten hiervoor? 
2. Welke ziekenhuizen presteren het best en het slechtst betreffende multiviscerale 

resectie bij patiënten met een lokaal gevorderd coloncarcinoom tussen 2013 en 2017 
in Nederland, en is dit afhankelijk van ziekenhuisvolume? 

 
Onze hypothese luidt dat het aantal multiviscerale resecties bij patiënten met een lokaal 
gevorderd coloncarcinoom niet grote verschillen zal laten zien voor de verschillende 
behandelende centra, echter de eindpunten; percentage R0 resecties, gecompliceerd beloop 
en 30-dagen mortaliteit zal wel verschillend zijn verdeeld over de verschillende centra.  
 
Primaire eindpunt:          - percentage R0 resecties 
Secundaire eindpunten: - percentage gecompliceerd beloop 
                                       - percentage 30-dagen mortaliteit 
 
Onderzoeksopzet: 
Observationeel cohortonderzoek 
 
Onderzoekspopulatie: 
Data uit de Dutch ColoRectal Audit zal gebruikt worden. Alle patiënten met een T4 
coloncarcinoom, welke een multiviscerale resectie hebben ondergaan tussen 1 Januari 2013 
en 31 December 2017 zullen geïncludeerd worden.  
 
Statistiek:  
Middels beschrijvende statistiek zal op landelijk niveau de studie populatie worden 
weergegeven op basis van patiënt-, tumor- en behandelkarakteristieken (aantal patiënten, 
leeftijd, geslacht, BMI, co-morbiditeit, ASA-score, locatie tumor, diagnose, Klinische T-
classificatie, Klinische N classificatie, (neo-)adjuvante therapie,  MDO bespreking, 
benadering, procedure en procedure gerelateerde complicaties, setting, Pathologische T 
classificatie, Pathologische N classificatie, radicaliteit, gecompliceerd beloop, 30-dagen 
overleving). 
Vervolgens zal er een overzicht worden weergegeven van verschillende patiëntengroepen; 
alle multiviscerale resecties, proportie multiviscerale resecties opgesplitst voor setting 
(electief vs. spoed), benadering (open vs. laparoscopisch), en pT4 tumoren. Voor deze 
verschillende groepen zullen de volgende gegevens berekend worden; aantal ziekenhuizen, 
mean volume, gecompliceerd beloop (95% CI), 30-dagen mortaliteit (95% CI) en R0-
resecties (95% CI) verdeeld over nationale data, 10 best practices en 10 bad practices. De 
proportie multiviscerale resecties voor de verschillende groepen worden vergeleken middels 
de chi-square test. Op landelijk niveau zullen funnelplots worden gemaakt om 
ziekenhuisvariatie in kaart te brengen. Middels histogrammen zullen de verschillend 
presenterende ziekenhuizen worden weergegeven voor de uitkomstparameters met 
bijbehorend betrouwbaarheidsintervallen (95% CI). 
In een multivariabel logistische regressieanalyse zullen voorspellende factoren voor 
patiënten met een lokaal gevorderd coloncarcinoom welke een multiviscerale resectie 
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ondergaan en kans op gecompliceerd beloop, 30-dagen mortaliteit en R0-resectie als 
verschillende factoren worden meegenomen. Ook zal in dit model ziekenhuisvolume worden 
opgenomen als voorspellende factor.  
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