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Beschrijving onderzoek   
Eerder is er onderzoek gedaan in de DHBA naar ziekenhuisvariatie in het gebruik van preoperatieve 
chemotherapie bij colorectale levermetastasen (CRLM) en de invloed van preoperatieve 
chemotherapie op korte termijn uitkomsten [1]. Hieruit bleek dat er significante ziekenhuisvariatie 
zichtbaar is in Nederland in het gebruik van deze preoperatieve chemotherapie. De invloed van 
preoperatieve chemotherapie op korte-termijn uitkomsten bleek minimaal. 
Meerdere studies hebben geprobeerd uit te zoeken of er overlevingsvoordeel is van preoperatieve 
chemotherapie bij CRLM maar deze studies hebben geen duidelijk toegevoegde waarde kunnen 
aantonen [2,3]. 
 
Het doel van deze studie is het verschil in 1-jaars overleving, 3-jaars overleving en 5-jaars overleving 
te onderzoeken voor patiënten met CRLM die geen vs. wel preoperatieve chemotherapie hebben 
ondergaan. 
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