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Beschrijving onderzoek 

 
Maagkanker is één van de meest voorkomende kanker soorten wereldwijd met 0.7 miljoen 
nieuwe gevallen per jaar in 2012 gemeten. 1,2 De 5-jaar totale overleving van maagkanker is 
in de afgelopen tijd toegenomen van 15% naar 41% en het aantal curatieve resecties is 
gestegen van 33 naar 73%. 3 Toch blijft de sterfte hoog bij patiënten met een primair 
maagcarcinoom, In Nederland waren er 1304 sterfgevallen in 2015. 4  

Een radicale maagresectie (snijranden tumorvrij - R0) biedt de enige kans op lange 
termijnsoverleving voor het primair maagcarcinoom. Voor een radicale resectie van T4-
carcinomen is soms een multiviscerale resectie noodzakelijk. 5,6 Uit de literatuur blijkt dat de 
5-jaars overleving van patiënten die een radicale multiviscerale resectie ondergaan varieert 
tussen 45-31%. Patiënten met snijranden die ingenomen zijn door tumor (R1-R2) is de 5-
jaars overleving 0%.6  

 

Dit onderstreept het belang van een radicale resectie. De radicaliteit van de chirurgie is ook 
een kwaliteitsparameter in Nederland. Er is, bij ons weten, niets gepubliceerd over welke 
factoren samenhangen met de radicaliteit van een operatie en of preoperatief in een 
inschatting gemaakt kan worden of de er een verhoogd risico bestaat op positieve 
snijranden.  
 
Vanwege enerzijds het belang van een radicale resectie, maar anderzijds de soms 
uitgebreide resectie met een verhoogde perioperatieve morbiditeit en mortaliteit is het van 
belang patiënten goed te selecteren voor deze behandeling. 7 
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Primair eindpunt: radicaliteit van de resectie met microscopisch negatieve marges. 
 
 
Beoogde publicatie 
- Prognostic factors for irradical resections of gastric cancer: results of a national upper 
gastrointestinal audit. 
- Diagnostic and therapeutic proces prior to irradical resections of gastric cancer: a 
multicentre study cohort study 
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