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Beschrijving onderzoek 
Achtergrond van onderzoek: 
Intrahepatisch en perihilaire cholangiocarcinomen zijn zeldzame tumoren waarvoor 
chirurgische resectie de enige curatieve behandeling is. Logischerwijs, is het voorkomen van 
postoperatieve complicaties afhankelijk van het type resectie dat is uitgevoerd. Resectie 
bestaat bij het intrahepatisch cholangiocaricnoom vaak uit een (major) leverresectie, terwijl 
bij het perihilair cholangiocarcinoom de leverresectie wordt gecombineerd met een externe 
galwegresectie.  Daarnaast infiltreert het IHC regelmatig richting de leverhilus, waardoor ook 
in deze patiënten een externe galwegresectie noodzakelijk kan zijn. Recent voerden wij een 
meta-analyse uit over morbiditeit en mortaliteit na resectie voor PHC (Franken 2019, 
Surgery). Hier zagen wij niet alleen dat uitkomsten uiteen lopen (90 dagen mortaliteit varieert 
tussen 1 en 18%), maar vonden wij ook grote verschillen in de rapportage van 
postoperatieve morbiditeit en mortaliteit. Een bevinding die het belang van grootschalige 
prospectieve registratie onderstreept. Sinds 2015 worden alle patiënten met een 
galwegcarcinoom apart geregistreerd in de DHBA. Omdat galwegkanker zo zeldzaam is, 
wordt onderzoek naar deze tumor beperkt door kleine patiëntaantallen. De internationaal 
unieke registratie in de DHBA maakt het mogelijk de resultaten uit heel Nederland samen te 
voegen en de uitkomsten te analyseren.  
 
Onderzoeksvraag: 
Dit onderzoek heeft als doel een beschrijving te geven van de Nederlandse (geregistreerde) 
populatie patiënten met een intrahepatisch of perihilair cholangiocarcinoom. Hoeveel en 
welke resecties zijn er uitgevoerd en wat is hierbij de postoperatieve morbiditeit en 
mortaliteit? 
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Onderzoeksopzet:  

- Beschrijving van patiënt- en tumorkarakteristieken 
- Beschrijving van uitgevoerde resecties en eventuele open-dicht procedures 
- Beschrijving van pathologische uitkomsten (R0, R1) 
- Beschrijving van postoperatieve uitkomsten (30 en 90 dagen mortaliteit, 30 dagen 

morbiditeit, voorkomen van specifieke complicaties, opnameduur) 
 
Onderzoekspopulatie: 
Alle patiënten met een intrahepatisch of perihilair cholangiocarcinoom die zijn geregistreerd 
in de DHBA (2015-2018).  
 
Statistiek:  
Voor deze beschrijvende studie, zullen wij met name gebruik maken van beschrijvende 
statistiek. Continue waarden worden weergegeven als mediaan met interkwartielafstand of 
als gemiddelde met standaarddeviatie, afhankelijk van de verdeling van de data. In een tabel 
worden baseline karakteristieken worden leeftijd (gemiddelde), geslacht, BMI (mediaan), 
beeldvorming, type tumor (PHC of IHC), diameter tumor (mediaan), Bismuth-Corlette type 
(bij PHC), pre-operatief bilirubine (mediaan, range), drainage en type resectie weergegeven. 
In een tweede tabel worden de intra- en postoperatieve uitkomsten  weergegeven, met hierin 
het bloedverlies, histopathologie, en postoperatieve complicaties (specifieke complicaties, 30 
dagen overall morbiditeit en ernstige morbiditeit en 30-dagen mortaliteit). Eventueel kan er 
een vergelijking worden gemaakt tussen postoperatieve uitkomsten van patiënten met PHC 
en IHC, waarbij gebruik kan worden gemaakt van een Chi-kwadraat toets.  
 
 
Beoogde publicatie 
First experience with a nationwide audit for resection of intrahepatic and perihilar 
cholangiocarcinoma (2015-2018), with special emphasis on post-operative morbidity and 
mortality. 
 


