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Beschrijving onderzoek 
Bij ongeveer 20% van de patiënten met een colorectaal carcinoom (CRC) worden bij eerste 
diagnose tevens metastasen op afstand gediagnosticeerd (synchrone metastasering, 
stadium IV) [1, 2]. Langdurige genezing kan bereikt worden door resectie van de primaire 
tumor en alle metastasen. Bij een toenemend aantal patiënten wordt daarom een 
leverresectie, longresectie of HIPEC-behandeling verricht [3]. De vijfjaarsoverleving voor 
deze behandelingen ligt rond de 50% [4-6]. 
 
Het merendeel van de stadium IV CRC patiënten (80%) komt echter alleen in aanmerking 
voor palliatieve behandeling[1-3]. Voor deze patiënten is behandeling met chemotherapie in 
de vorm van fluoropyrimidinen, irinotecan en oxaliplatin, al dan niet in combinatie met 
targeted therapie, de enige behandeling waarvan het overlevingsvoordeel in 
gerandomiseerde studies is aangetoond [7].  
 
Er is geen consensus over de meerwaarde van palliatieve resectie van de primaire tumor bij 
patiënten met stadium IV CRC. In Nederland krijgt ongeveer 50% van de patiënten een 
resectie van de primaire tumor[8]. De criteria voor resectie zijn onduidelijk. Bij patiënten met 
klachten van obstructie, ernstige bloeding of perforatie kan resectie direct levensreddend 
zijn. De meeste patiënten hebben echter weinig tot geen klachten van hun tumor. Van 
oudsher werd er vaak een resectie verricht bij deze patiënten om complicaties op de lange 
termijn te voorkomen [9]. Een studie van Poultsides et al. liet zien dat de kans op 
complicaties van de primaire tumor bij patiënten die geen resectie ondergaan 
verwaarloosbaar klein is [10]. Daarentegen laten retrospectieve studies wel zien dat er een 
mogelijk overlevingsvoordeel is van enkele maanden voor patiënten die een resectie hebben 
ondergaan [11-13]. In afwachting van gerandomiseerde trials als de CAIRO4 [14], vormen 
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deze retrospectieve analyses de enige wetenschappelijke grond waarop de beslissing om 
wel of geen resectie te ondergaan kan worden gestoeld. 
 
Data-analyse vanuit de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) door onze onderzoeksgroep 
naar de prognose van stadium IV patiënten toonde een opvallend hoge 30-dagen mortaliteit 
van bijna 10% na resectie van de primaire tumor[8]. Hoge postoperatieve mortaliteit kan als 
argument voor een conservatief beleid gebruikt worden. Daarbij is het aannemelijk dat bij 
een hoog mortaliteitscijfer, de morbiditeit nog hoger is. Deze ernstige postoperatieve 
morbiditeit kan ertoe leiden dat er gekozen wordt voor het uitstellen, of zelfs afzien, van 
systeemtherapie.  
 
Eén van de grote tekortkomingen van de NKR is het ontbreken van gegevens over 
morbiditeit en doodsoorzaken. Om tot een juiste selectie te komen van stadium IV patiënten 
voor palliatieve resectie, is het noodzakelijk om niet alleen risicofactoren voor postoperatieve 
mortaliteit, maar ook morbiditeit te identificeren. 
 
Onderzoeksvraag:  
Het doel van onze studie is: 
• het in kaart brengen van de risico’s van resectie van de primaire tumor bij patiënten met 
stadium IV CRC, zowel voor symptomatische als asymptomatische patiënten; 
• het bijdragen aan duidelijke criteria voor het al dan niet verrichten van een resectie van de 
primaire tumor bij patiënten met stadium IV CRC; 
• het mogelijk maken preoperatief hoog-risico patiënten te identificeren, waardoor 
perioperatieve zorgprocessen hierop kunnen worden aangepast. 
 
1. Is de 30-dagen mortaliteit en morbiditeit na resectie van de primaire tumor bij patiënten 
met een stadium IV CRC hoger dan bij patiënten met een stadium I-III tumor? 
2. Welke complicaties zijn verantwoordelijk voor postoperatieve mortaliteit en morbiditeit bij 
patiënten met stadium IV CRC? 
3. Is er variatie in het optreden van complicaties bij stadium IV CRC patiënten in vergelijking 
met stadium I-III CRC patiënten?  
4. Wat is het effect van aanwezige metastasen (stadium IV) op de mortaliteit ten gevolge van 
specifieke complicaties?  
5. Welke risicofactoren voor het optreden van morbiditeit en mortaliteit na resectie met de 
primaire tumor zijn geassocieerd met stadium IV CRC? 
6. Is het mogelijk een voorspellend model op te stellen voor het optreden van morbiditeit en 
mortaliteit na resectie van de primaire tumor bij stadium IV CRC patiënten? 
 
Onderzoeksopzet: 
Patients are divided into two groups according to the presence of metastases at the time of 
the colorectal surgery: patients without metastases present (stage I-III), and patients with 
synchronous metastases (stage IV). Data on patient, tumour and treatment characteristics 
will be compared between the two groups to identify risk factors. Next, a prediction model will 
be developed using these risk factors, followed by temporal validation. 
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Onderzoekspopulatie: 
All patients who underwent resection a primary colorectal tumour between January 2009 and 
December 2017 are selected from the Dutch Colorectal Audit (DCRA). Patients with multiple 
synchronous primary tumours, patients younger than 18 years, and those with an unknown 
location of the primary tumour and/or unknown metastatic status are excluded. 
 
Statistiek:  
Continuous variables are presented as median (range) and categorical variables as total 
number (percentage). Continuous variables are compared using the Mann Whitney U-test, 
and categorical variables are compared by Pearson’s chi-square test. For all analyses, α = 
0.05 will be used as significance level. The difference in postoperative 30-day mortality is 
compared between non-metastatic and metastatic colorectal cancer patients. To determine if 
predictors are consistent between both groups, a multivariable logistic regression model will 
be applied to both groups to find independent predictors of postoperative mortality. Factors 
concerning surgical treatment (except indication for emergency surgery) and pathology 
results will not be considered for the model, as these cannot be determined preoperatively. 
All variables will be entered into an additional logistic regression model applying backward 
selection procedure with p-value below 0.2 (stepwise method) to create a final model 
containing independent predictors for postoperative mortality. The relative weighting of each 
variable will be based on its β-value in the logistic regression analysis. Predicted probabilities 
will be calculated on the basis of these weighted values. To estimate the prognostic ability of 
the model to discriminate between patients with and without postoperative mortality the area 
under the receiver operating characteristics curve (AUROC) will be used. Secondary 
endpoints will include the occurrence of perioperative  and postoperative complications 
(surgical or otherwise) and data on ICU stay, blood transfusion and duration of hospital stay. 
If homogeneity of the data on complications will allow this, a prediction model will be 
developed in the same way as described above. 
 
Beoogde publicatie 
Risk factors associated with postoperative morbidity and mortality in patients with colorectal 
carcinoma and synchronous metastases. 
 
 


