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Beschrijving onderzoek 
Achtergrond van onderzoek: 
Colorectale levermetastasen zijn per definitie uiting van gemetastaseerde ziekte. 
Desondanks is tussen de 30-60% van de patiënten die lokale behandeling ondergaan na 5 
jaar nog in leven [1]. Meerdere studies zijn gestart om te onderzoeken of neo-adjuvante, 
perioperatieve of adjuvante chemotherapie een overlevingsvoordeel oplevert in patiënten 
met resectabele ziekte. Veel studies zijn gestaakt, omdat het onmogelijk bleek voldoende 
patiënten te includeren. Uit de EPOC trial, een EORTC studie die begin 2000 is uitgevoerd, 
bleek dat de overall survival niet beter was na perioperatieve chemotherapie, maar de 
ziektevrije overleving wel [2]. Echter, het mediane aantal levermetastasen in deze studie was 
1, wat duidt op een relatief laag risico van recidief. De meeste landen om ons heen hebben 
de resultaten van deze studie zo geïnterpreteerd dat iedere patiënt met levermetastasen bij 
voorkeur ook systemisch wordt behandeld. De Nederlandse richtlijn bevat echter het 
standpunt dat er geen bewezen meerwaarde is voor systemische therapie, ook omdat het 
kan leiden tot slechtere postoperatieve uitkomsten [3]. 
Ruim een decennium na de EPOC trial zijn de indicaties voor leverchirurgie aanzienlijk 
veranderd. De belangrijkste voorwaarden zijn dat de patiënt een operatie aankan en de 
restlever groot genoeg is en goed genoeg functioneert. In 2018 kreeg een derde van de 
patiënten adjuvant of neoadjuvant systemische chemotherapie, van wie twee derde ter 
inductie en een kwart bij resectabele metastasen [4].  
 
De onderzoeksvragen in deze studie zijn:  

1) Is er variatie tussen verschillende ziekenhuizen en ziekenhuis netwerken in de keuze 
voor al dan geen neo-adjuvante/adjuvante therapie. 
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a. De ziekenhuizen en netwerken zullen, net als ziekenhuizen geanonimiseerd 
weergeven worden. 

2) Indien deze variatie er is, is deze ook constant over de tijd? 
3) Welke factoren zijn geassocieerd met het wel/niet behandelen met 

neoadjuvante/adjuvante systemische therapie? 
4) Zijn de (korte termijn) postoperatieve uitkomsten verschillend tussen de patiënten met 

al dan niet krijgen van (neo)adjuvante therapie? 
 
Hypothese: 
Wij stelden de volgende hypotheses op: 
 

1. Er is variatie tussen ziekenhuizen en netwerken met betrekking tot het behandelen 
met chemotherapie voor colorectale levermetastasen. 

 
2. Deze variatie is constant over de tijd in Nederland gedurende de looptijd van deze 

studie. 
 

3. Het behandelen met inductie/neo-adjuvante of adjuvante therapie is geassocieerd 
met patiënt factoren (jongere patiënten met minder comorbiditeit en lagere 
ASA/Charlson score), ziektefactoren (hoger N stadium primaire tumor, hoger CEA, 
synchroon/metachroon ontstaan LM, groter aantal LM, grotere LM) 

 
4. Na (neo-)adjuvante (of inductie) chemotherapie komt een gecompliceerd beloop (>14 

dagen ziekenhuisopname, re-interventie, of mortaliteit) wel frequenter in de major 
leverchirurgie groep, maar niet in de minor leverchirurgie groep. 

 
Eindpunten: 
Het primair eindpunt is variatie uitgedrukt als de frequentie van het aantal patiënten dat in 
een centrum of een netwerk systemisch behandeld wordt.  
Secundaire eindpunten zijn gecompliceerd beloop (en 30-dagen morbiditeit/mortaliteit) en 
ziektevrije overleving. 
 
Onderzoeksopzet: Nationwide retrospective cohort study. 
 
Onderzoekspopulatie: patiënten met colorectale levermetastasen in de DHBA 2014-2018 
 
Statistiek: Graag zo specifiek en uitgebreid mogelijk 

1. Voor de primaire vraag, namelijk of er variatie is tussen ziekenhuizen en netwerken, 
is in eerste instantie beschrijvende statistiek vereist waarbij wordt gekeken of er 
variatie is tussen de ziekenhuizen.  

2. Baseline en tumor karakteristieken zullen middels chi-kwadraat toets worden 
beschreven in geval van dichotome uitkomsten. Continue variabelen zullen 
beschreven worden middels ongepaarde t-toets/ANOVA, indien niet normale 
verdeling zal een non parametrische toets gebruikt worden. 
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3. Per ziekenhuis/netwerk zal het percentage zoals beschreven in 1. over de 
verschillende jaren met logistische regressie geanalyseerd worden op trend. 

4. Patiënt- en tumorfactoren zullen in een logistische regressiemodel getest worden op 
associatie met al dan niet neo-adjuvante/adjuvante behandeling. Hierbij zullen 
factoren eerst univariabel getest worden, indien p<0.1 dan zullen de factoren 
toegevoegd worden aan een multivariabel model. De factoren die getest zullen 
worden betreffen leeftijd, geslacht, ASA score, Charlsonscore, pN stadium primaire 
tumor, CEA, aantal tumoren, grootte tumoren, synchroon/metachroon ontstane 
levermetastase. Dit zal getest worden op ziekenhuisniveau alsmede ook op 
netwerkniveau. 

5. De associatie van al dan geen neo-adjuvante chemotherapie op het optreden van 
een gecompliceerd postoperatief beloop zal getest worden mbv multivariable 
logistische regressie analyse. Hierbij zullen factoren eerst univariabel getest worden, 
indien p<0.1 dan zullen de factoren toegevoegd worden aan een multivariabel model. 
De factoren die getest zullen worden betreffen leeftijd, geslacht, ASA score, 
Charlsonscore, pN stadium primaire tumor, CEA, aantal tumoren, grootte tumoren, 
synchroon/metachroon ontstaan LM. Dit zal getest worden op ziekenhuisniveau 
alsmede ook op netwerkniveau. 
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