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Beschrijving onderzoek 
Leverresecties worden in Nederland op grote schaal uitgevoerd in verband met maligne en 
benigne afwijkingen. De expertise betreffende verschillende leveraandoeningen en de 
chirurgische behandeling hiervan neemt verder toe. Aandoeningen van de lever komen op 
iedere leeftijd voor maar in Nederland worden met name patiënten van boven de 40 
geopereerd aan de lever. Als gevolg van de vergrijzing zien we dat er een trend is welke 
ervoor zorgt dat steeds ouder wordende patiënten geopereerd worden in het kader van 
bijvoorbeeld colorectale levermetastasen of een HCC [1]. Patientfactoren zijn naast 
technisch succes een belangrijke voorspeller voor de postoperatieve uitkomsten [2,3]. In de 
weinig beschikbare literatuur is beschreven dat voor de oudere patiënt een leverresectie 
veilig is en goed doorstaan kan worden indien juiste selectie van patiënten uitgevoerd wordt 
op basis van bijvoorbeeld comorbiditeit [1,2,3]. Andere literatuur beschrijft hogere 
complicatiecijfers en hogere mortaliteit [4]. In Frankrijk is op nationaal niveau bekeken hoe 
de uitkomsten zijn bij de oudere patiënt na een leverresecties [1]. Met behulp van onze 
nationale database kunnen wij nu bekijken hoe de resultaten van leverchirurgie bij de oudere 
patiënt zich verhouden tot die bij de jongere patiëntengroep in Nederland. 
 
Onderzoeksvraag: Zijn er verschillen in korte termijn uitkomsten na leverchirurgie bij oudere 
patiënten (>70jr en >80) ten opzichte van jongere patiënten? 
 
Hypothese: Er zijn verschillen tussen deze 2 groepen, de verwachting is dat er meer 30-
dagen/in-hospital morbiditeit en mortaliteit voorkomt in de groep ‘oudere’ patiënten. 
 
Primaire uitkomst: 

1. 30-dagen/in-hospital morbiditeit  
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Secundaire uitkomsten: 
1. 30-dagen/in-hospital mortaliteit 
2. Postoperatieve opnameduur 
3. Verdeling histopathologische afwijkingen (nationwide overview) 

 
De uitkomsten zullen in subgroepen geanalyseerd worden:  

 Major (>3 segmenten) en minor (3 of minder segmenten) resecties  
(hemihepatectomie vs segment/wigresectie indien Major/Minor niet beschikbaar) 

 Type tumor / grootte tumor / aantal tumoren 

 Preoperatieve chemotherapie  

 Open versus laparoscopische chirurgie 

 Preoperatieve Charlson score (ASA score, preoperatieve comorbiditeit) 

 Eerste leverresectie versus recidiefchirurgie/ablatie 
 
Onderzoeksopzet: Nationale cohort studie 
 
Onderzoekspopulatie: Alle patiënten die in 2014 tot en met 2019 een leverresectie 
ondergingen. 
 
Statistiek: Graag zo specifiek en uitgebreid mogelijk 
De primaire en secundaire uitkomstmaten zullen middels middels een Fisher’s exact of chi-
square testen voor categoriale variabelen plaatsvinden. Non-parametrische toetsen zullen 
worden gebruikt voor de continue variabelen. De associatie van patiëntfactoren (geslacht, 
ASA score, Charlson Comorbiditeiten score/losse comorbiditeiten, aantal afwijkingen, grootte 
afwijking) met de uitkomsten zullen worden getest door middel van logistische regressie 
analyse. Dit zal ook geschieden voor indicatie voor resectie, operatiefactoren (zoals aard 
resectie (major/minor), bloedverlies, laparoscopisch/open), eventuele neo-adjuvante 
chemotherapie en type tumor. Indien p <0.1 zullen deze aan een multivariabel logistisch 
regressiemodel worden toegevoegd waardoor de onafhankelijke invloed van een oudere 
leeftijd op uitkomsten getoetst kan worden. Voor aard resectie, type tumor en laparoscopisch 
versus open zullen ook gestratificeerde vergelijkingen worden uitgevoerd. 
Een andere mogelijkheid voor het bepalen van de onafhankelijke associatie van een oudere 
leeftijd met uitkomsten is het vergelijken van de ‘oudere’ patiënten groep met een gematchte 
groep patienten op basis van propensity score. Hiervoor kan een nearest neighbour methode 
gebruikt worden. Indien bijdragend dan zal deze methode ook gebruikt worden.  
Analyses worden uitgevoerd in R (Version 1.1.456 – © 2009-2018 RStudio, Inc, 
packages:tidyverse, dplyr, ggplot). 
 
Beoogde publicatie 
Postoperative outcomes in liver surgery in the eldery: a nationwide analysis in the 
Netherlands 
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