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Beschrijving onderzoek 
Gemiddeld worden per jaar in Nederland 13.000 patiënten gediagnosticeerd met colorectaal 
carcinoom. In 20-40% is er sprake van colorectale levermetastasen (CRLM) welke synchroon of 
metachroon kunnen voorkomen1. Chirurgische resectie is nog altijd de gouden standaard voor lokale 
behandeling van CRLM. Echter, lokale ablatie is een steeds belangrijkere component in de 
multidisciplinaire behandeling van patiënten met colorectale levermetastasen van een relatief 
beperkte omvang (tot 3 cm). Percutane lokale ablatie kan worden toegepast als lokale behandeling 
bij patiënten met colorectale levermetastasen die minder geschikt zijn voor chirurgische resectie 
door hoge leeftijd, comorbiditeit, een ongunstige locatie van de laesie voor resectie of een 
geschiedenis van uitgebreide abdominale chirurgie2,3. Alhoewel ablatie volgens de richtlijn geen 
alternatief is voor chirurgische resectie in geval van resectabele metastasen, wordt het in de praktijk 
wel al vaak toegepast in combinatie met resectie om lokale behandeling van alle lesies mogelijk te 
kunnen maken. In sommige gevallen, zoals bilobaire metastasen, kleine laesies die diep in de lever 
liggen, of indifferente laesies na inductie chemotherapie wordt een resectie gecombineerd met 
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thermale ablatie in het kader van parenchymsparende behandeling3. Over deze gecombineerde 
behandeling is wereldwijd nog weinig bekend voor wat betreft uitkomsten behoudens een enkel 
rapport uit Nederland4. Voor zowel resectie als ablatie geldt dat een combinatie van beide 
behandelingen leidt tot minimaal invasiever behandelen van meer en uitgebreidere colorectale 
levermetastasen.  
Het doel van deze studie is inzicht te geven in postoperatieve uitkomsten en mortaliteit van 
gecombineerde resecties en thermale ablaties voor CRLM in Nederland.  
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