
	
	
	
	
	
	
	
Aanvraag gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek  
 
Registatie waarvan gegevens worden opgevraagd:  DSCA 
 
Contactpersoon: 
Naam:                               C. Verhoef 
Centrum/ziekenhuis:   Daniel den Hoed, Erasmus Medisch Centrum 
 
Onderzoeksgroep: 
Leden, centrum: Prof.dr. C. Verhoef, Daniel den Hoed, Erasmus Medisch Centrum 
   Dr. J.W. Burger, Daniel den Hoed, Erasmus Medisch Centrum 
 Dr. F.H.W. Jonker, Daniel den Hoed, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam 
   Drs. J. Hagemans, Daniel den Hoed, Erasmus Medisch Centrum 
   Dr. P.J. Tanis, Academisch Medisch Centrum Amsterdam 
 
Naam project: 
The importance of hospital volume in advanced rectal cancer 
 
 
Achtergrond van onderzoek: 
De optimale behandeling van het rectumcarcinoom hangt af van het tumor stadium en de 
aanwezigheid van afstandsmetastasen. In het geval van het lokaal vergevorderd rectumcarcinoom, 
wordt neoadjuvante chemoradiotherapie gevolgd door chirurgie beschouwd als de standaard. Als de 
tumor voorbij de mesorectale fascie groeit is vaak uitgebreidere chirurgie nodig dan standaard totale 
mesorectale excisie (TME), waaronder extralevatoire abdominoperineale resecties of exenteratieve 
chirurgie.  
Om de behandelingsresultaten van het rectumcarcinoom in Nederland te verbeteren is recent een 
volumenorm van 20 procedures per jaar ingevoerd. Verder wordt geadviseerd om de behandeling van 
het lokaal vergevorderd rectumcarcinoom te centraliseren in gespecialiseerde klinieken, aangezien T4 
tumoren doorgaans een meer complexe multimodale “tailor-made” behandeling vereisen. Daarnaast is 
exenteratieve chirurgie geassocieerd met verhoogde postoperatieve mortaliteit en morbiditeit.  
Een volumenorm voor het rectumcarcinoom zou met name van belang kunnen zijn bij T4 tumoren, 
terwijl voor het laag risico rectumcarcinoom (T1-T3), centralisering mogelijk minder essentieel is.  
 
Het doel van deze studie is het evalueren van de invloed van het ziekenhuisvolume op de wel of niet 
toegepaste neoadjuvante therapie, peroperatieve en postoperatieve uitkomsten, gestratificeerd voor 
klinisch T1-T3 en klinisch T4 tumoren. Onze hypothese is dat hoog volume ziekenhuizen significant 
betere uitkomsten hebben na chirurgische behandeling van het klinisch T4 rectumcarcinoom in 
vergelijking met laag volume ziekenhuizen, terwijl er voor klinisch T1-T3 tumoren geen significant 
voordeel is voor hoog volume ziekenhuizen. 
 
Onderzoeksvraag: 

1. Wordt er in hoog volume ziekenhuizen een meer/minder neoadjuvante behandeling 
aangeboden in vergelijking met laag volume ziekenhuizen mbt klinisch T1-3 en T4 
rectumcarcinomen? 

2. Hebben hoog volume ziekenhuizen betere peroperatieve en postoperatieve uitkomsten in 
vergelijking met laag volume ziekenhuizen na chirurgische behandeling van klinisch T1-3 
rectumcarcinomen? 



	
	
	
	
	
	
	

3. Hebben hoog volume ziekenhuizen betere peroperatieve en postoperatieve uitkomsten in 
vergelijking met laag volume ziekenhuizen na chirurgische behandeling van klinisch T4 
rectumcarcinomen? 

	
Onderzoeksopzet: 
 
Alle patienten geopereerd in verband met een rectumcarcinoom op ≤ 15cm van de anus worden 
geincludeerd. Patienten met een onbekend cT stadium worden geexcludeerd van de analyse, maar 
worden wel meegenomen om het ziekenhuisvolume te berekenen. 
 
Vervolgens wordt er gestratificeerd voor cT stadium en ziekenhuisvolume. De identiteit van het 
ziekenhuis blijft anoniem voor de onderzoekers, alleen het aantal procedures per jaar moet te 
extraheren zijn uit de data. 
 
cT1-T3 tumoren: ziekenhuizen worden ingedeeld in “low volume” (0-20 procedures/jaar), “medium 
volume” (21-50 procedures/jaar), of “high volume” (>50 procedures/jaar). 
cT4 tumoren: ziekenhuizen worden ingedeeld in “low volume” (0-4 procedures/jaar), “medium 
volume” (5-9 procedures/jaar), of “high volume” (>9 procedures/jaar). 
 
Hierna zal neoadjuvante therapie, peroperatieve en postoperatieve uitkomsten worden vergeleken 
tussen “low”, “medium” en “high volume” ziekenhuizen voor cT1-3 tumoren, en voor cT4 tumoren.  
 
Statistiek: 
De neoadjuvante therapie, peroperatieve en postoperatieve uitkomsten zullen worden vergeleken 
tussen “low”, “medium” en “high volume” ziekenhuizen voor cT1-3 tumoren, en voor cT4 tumoren 
met behulp van Chi square test in het geval van categorische variabelen of de Oneway Anova test in 
het geval van continue variabelen. 
 
Multivariabele logistische regressieanalyse zal worden gebruikt om onafhankelijke voorspellers te 
identificeren van ziekenhuismortaliteit voor cT1-3 tumoren en voor cT4 tumoren. Significante 
variabelen in univariate analyse en “ziekenhuisvolume” zullen worden geintegreerd in een 
multivariabel model voor cT1-3 tumoren en voor cT4 tumoren.  
Statistische analyse zal worden verricht door dr. FHW Jonker en drs. J Hagemans met behulp van 
SPSS software versie 22. 
 
Start- en einddatum van het onderzoek: 
Startdatum: begin DSCA 
Einddatum: december 2015 


