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Beschrijving onderzoek 
Leverchirurgie wordt in Nederland voor verschillende indicaties uitgevoerd, waaronder 
benigne afwijkingen aan de lever. De belangrijkste afwijkingen waarvoor chirurgie wordt 
uitgevoerd zijn caverneuze hemangiomen, focale nodulaire hyperplasie, adenomen en 
cysten [1]. Deze afwijkingen kunnen worden gereseceerd in het geval de behandelaar twijfelt 
over de benigne aard hiervan. Een andere reden voor resectie kan zijn de klachten die de 
patiënt van de aandoening ervaart of grootte van de aandoening. Zo wordt in het geval van 
een leveradenoom groter dan 5cm vaker besloten tot resectie. Dit komt met name als gevolg 
van het risico op bloedingen of maligne ontaarding. Leverchirurgie gaat in Europa gepaard 
met risico’s van 5-25% op aanzienlijke morbiditeit (Clavien-Dindo graad 3 of hoger) 
afhankelijk van het type resectie (segment/wig versus (ext) hemihepatectomie) [1,2]. De 
mortaliteit hiervan is beschreven op ongeveer 1-5%. In de literatuur is weinig bekend met 
betrekking tot uitkomsten na chirurgie in verband met benigne leveraandoeningen [3]. De 
literatuur die beschreven is gaat vaak over lage aantallen. Het doel van deze studie is het 
rapporteren en evalueren van de uitkomsten na benigne leverchirurgie in Nederland. Deze 
literatuur zal voor veel mensen als leidraad genomen kunnen worden aangaande de 
eventuele chirurgische behandeling van benigne aandoeningen van de lever. 
  
Onderzoeksvraag:  
Beschrijven van de postoperatieve korte termijn uitkomsten na benigne leverchirurgie in 
Nederland.  
Primaire uitkomst: 

1. 30-dagen morbiditeit (Clavien Dindo Gr 3A of hoger - als omschreven in DHBA) 
Secundaire uitkomsten: 
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1. 30-dagen mortaliteit (als omschreven in DHBA) 
2. Postoperatieve opnameduur 
3. Beschrijven van patiënt- en tumorfactoren welke invloed hebben op ernstige 

complicaties (Clavien Dindo Gr 3A of hoger) na benigne leverchirurgie 
Dit zal in meerdere groepen bekeken worden namelijk op basis van 
subgroepanalyses/logistische regressie analyse voor: 

 Type benigne leverchirurgie obv pathologievariabele 

 Major (>3 aaneengesloten segmenten) en minor (3 of minder segmenten) resectie 
(ook per regio) (indien niet beschikbaar wordt de analyse: hemihepatectomie versus 
segment/wigresectie) 

 Laparoscopisch versus open (Landelijk en ook per regio) 

 Adv aantal uitgevoerde ingrepen (zowel landelijke als per regio) 
 
Regio’s zullen onherleidbaar gecodeerd worden. 
 
Multivariabele analyse voor: geslacht, preoperatieve Charlson score (ASA score, 
preoperatieve comorbiditeit), losse comorbiditeiten, tumorstadium, perioperatieve 
chemotherapie, leeftijd.  
 
Onderzoeksopzet: Nationale cohort studie 
 
Onderzoekspopulatie: Alle patiënten die in 2013 tot en met 2019 een leverresectie 
ondergingen in verband met een benigne afwijking. (sinds start DHBA) 
 
Statistiek: Graag zo specifiek en uitgebreid mogelijk 
De primaire en secundaire uitkomstmaten zullen geanalyseerd worden middels een Fisher’s 
exact of Chi-square testen voor categoriale variabele. Non-parametrische toetsen zullen 
worden gebruikt voor de continue variabelen. Patiëntfactoren (leeftijd, geslacht, ASA score, 
Charlsonscore, aantal afwijkingen, grootte afwijking), indicatie voor resectie (type afwijkinge), 
operatiefactoren (zoals aard resectie (major/minor), bloedverlies, laparoscopisch/open) 
zullen worden getest door middel van logistische regressie analyse om te analyseren of zij 
invloed hebben met de uitkomsten. Indien p <0.1 zullen deze aan het multivariabele model 
worden toegevoegd.  
** Preoperatieve beeldvorming weergeven 
 
Beoogde publicatie 
Short-term postoperative outcomes of benign liver surgery in the Netherlands: a national 
cohort study. 
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