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Aanvraag gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek  
 
Registatie waarvan gegevens worden opgevraagd:  DSCA 
 
Contactpersoon: 
Naam:                               L. Gietelink 
Centrum/ziekenhuis:   Leids Universitair Medisch Centrum 
Adres:                               Spiegelgracht 2b Amsterdam 
Email-adres:                   l.gietelink@lumc.nl 
06-nummer:                    0614127422 
 
Onderzoeksgroep: 
Drs. L. Gietelink, Leids Universitair Medisch Centrum 
Drs. L. Klaver, Academisch Medisch Centrum   
Dr. P.J. Tanis, Academisch Medisch Centrum   
 
Achtergrond van onderzoek: 
In de Engelse Foxtrot trial naar de waarde van neo-adjuvante chemotherapie voor locally 
advanced coloncarcinoom was het percentage irradicale resecties 20 procent in de controle groep 
(terwijl van deze groep 60% van de patiënten een grote T3 hadden en 40% werkelijk een T4).1 
Met chemotherapie vooraf betrof het percentage patiënten met een irradicale resectie 4%. De 
conclusie van het paper was dat het gebruik van neoadjuvante therapie bij locally advanced 
coloncarcinoom een gerechtigde behandeling was met acceptabele toxiciteit en perioperatieve 
morbiditeit. Ze stellen dat verder onderzoek nodig is om het effect op lange termijn te bekijken.  
 
Onderzoeksvraag: 
Primair: Hoe wordt het T4 coloncarcinoom in Nederland behandeld en wat zijn hier de 
uitkomsten van? 
 
Onderzoeksopzet: 
 
Gepoolde data uit de databases van de DSCA 2009 t/m 2014 
 
In de dataset van 2009 t/m 2014: 
Selecteren patiënten met een coloncarcinoom: 
 
Analyses 
o Hoe vaak wordt er een R0 resectie bereikt? 
o Hoe vaak wordt er een multiviscerale resectie voor T4 coloncarcinoom verricht?  
o Hoe vaak ondergaat deze patiëntengroep een laparoscopische resectie?  
o Hoe vaak worden deze patiënten behandeld met neoadjuvante therapie? 
o Is er een relatie tussen het type neoadjuvante therapie en lokalisatie van de tumor?  
o Hoe hoog ligt het percentage postoperatieve morbiditeit/mortaliteit en wat is de weging van 

casemixfactoren (leeftijd, ASA, tumor lokalisatie, multiviscerale resectie) in deze patiënten 
populatie?  
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o Hoe verhoudt het percentage N0/N+ zich ten opzichte van T3 tumoren? En is er een 
verschil in de verhouding links/rechts van de lymfogene metastasering tussen T3 en T4 
tumoren?  

o Is het voorkomen van T4 tumoren gerelateerd aan leeftijd?  
o Is er sprake van centralisatie van het T4 coloncarcinoom? In hoeveel ziekenhuizen worden 

deze patiënten geopereerd, zijn er specifieke centra die een hoger volume hebben?  
    
 
 
Welke DSCA gegevens worden specifiek opgevraagd: 

- Inclusie: patiënten met een resectie voor coloncarcinoom; 2009 t/m 2014 
- Potentiele patiënt- of ziekte gebonden casemixfactoren: tumorlocatie, oncologisch 

stadium, tumorcomplicaties, leeftijd, geslacht, lengte, gewicht, ASA score, co-morbiditeit, 
voorgeschiedenis. 

- Potentiele behandeling gebonden casemixfactoren; urgentie ingreep, open/scopisch, 
soort resectie, aanvullende resecties, complicaties peroperatief, neoadjuvante behandeling. 

- Uitkomsten: alle algemene en chirurgische complicaties, overlijden, her-operaties, reden 
her-operaties, andere re-interventies, reden hiervoor; ic opnames, pathologische 
uitkomsten.  

- Welk soort ziekenhuis het betreft en gepseudonimiseerde ziekenhuisidentiteit zodat 
volumina per ziekenhuis bepaald kunnen worden.  

 
De intentie van de aanvraag tot verstrekking van DSCA gegevens heeft als doel minstens één 
wetenschappelijke publicatie mee te schrijven. 
 
Frequentie van aanlevering gegevens: Eenmalig. 
 
Start project: augustus 2014 
 
Wijze van aanlevering: 

o Excel 
o SPSS 
o Beide 
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