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Beschrijving onderzoek   
In de periode van 2011 - 2015 is in diverse centra in Nederland de LapOvCa trial uitgevoerd 
bij patiënten met stadium IIB-IV primair epitheliaal ovariumcarcinoom. In deze 
gerandomiseerde studie werd onderzocht of door middel van een diagnostische 
laparoscopie voorafgaand aan een primaire debulking het aantal incomplete debulkingen, 
waarbij > 1 cm resttumor wordt achtergelaten, kon worden verminderd. Patiënten 
ondergingen de conventionele work-up bestaande uit verzamelen van klinische gegevens, 
verrichten van lichamelijk onderzoek en een CT-scan. De patiënten die op basis van deze 
work-up geschikt werden geacht voor primaire debulking, waren in deze studie 
geïncludeerd. De resultaten van de LapOvCa trial  lieten zien dat met een diagnostische 
laparoscopie voorafgaand aan de primaire debulking goed beoordeeld kon worden of een 
optimale (< 1 cm resttumor) of complete debulking kon worden verricht. In de groep 
patiënten waarbij een diagnostische laparoscopie werd uitgevoerd, had 10% alsnog een 
incomplete debulking, terwijl dit 39% bedroeg in de groep met conventionele work-up 
waarbij geen diagnostische laparoscopie werd uitgevoerd. Uit de 
kosteneffectiviteitsanalyse, gebaseerd op de resultaten van deze trial, werd geconcludeerd 
dat de laparoscopische procedure geen duidelijke extra kosten met zich meebracht. Er 
werden namelijk minder vaak twee operatieve ingrepen uitgevoerd. Vanwege dit resultaat 
is besloten om een implementatie traject voor de diagnostische laparoscopie in de work-up 
van patiënten met verdenking stadium IIB-IV ovariumcarcinoom. Het doel van dit traject is 
om het draagvlak voor de eventuele implementatie te inventariseren. Dit hebben we 
gedaan door middel van een vragenlijst voor alle centra die behandeling verrichten voor 
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ovariumcarcinoom.  Een ander doel is om het effect van de resultaten van de LapOvCa trial 
op het huidige gebruik van de diagnostische laparoscopie te inventariseren. Dit doen we 
door middel van data van DICA en door middel van de vragenlijsten die we aan de centra 
hebben verstuurd die behandeling verrichten voor ovariumcarcinoom 
 


