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Introductie

Het blijft een uitdaging patiënten met een perihilair cholangiocarcinoom (pCCA) te stageren en om de 
resectabiliteit te bepalen. Om patiënten de meest gunstige (pre-operatieve) therapie te kunnen geven en 
patiënten te includeren in prospectieve studies, is echter consensus over resectabiliteitscriteria noodzakelijk.

Methode

Dertien HPB-chirurgen van alle zes Nederlandse centra welke operaties voor pCCA uitvoeren, werden 
uitgenodigd om deel te nemen aan deze DELPHI studie. Tijdens vijf online bijeenkomsten werden factoren 
omtrent resectabiliteit en operabiliteit besproken. Deze factoren omvatte de resterende leverfunctie, 
betrokkenheid van de lymfeklieren, vasculaire betrokkenheid, uitbreiding in de galwegen en aanvullende 
patiënt- en tumor biologische factoren. Vervolgens werden stellingen opgesteld en gepresenteerd via een 5-
punts Likert schaal. Consensus werd bereikt wanneer een stelling 80% overeenstemming had. Uitspraken die 
geen consensus bereikten, werden opnieuw gedefinieerd en opnieuw besproken.

Resultaten

De online bijeenkomsten resulteerden in 52 stellingen. Na twee enquêtes werd consensus bereikt over 63% van 
de vragen. De belangrijkste consensus werd bereikt over de drie definities met betrekking tot resectabiliteit: 1) 
Duidelijk resectabel: geen vasculaire betrokkenheid (?90 graden) van de toekomstige leverrest (TLR) en 
mogelijkheid tot radicale galwegresectie. 2) Borderline resectabel: alle patiënten tussen duidelijk resectabel en 
duidelijk irresectabele ziekte en 3) Duidelijk irresectabel: niet-reconstrueerbare veneuze en/of arteriële 
betrokkenheid van de TLR of geen mogelijkheid tot radicale galwegresectie.



Conclusie

Deze DELPHI studie resulteerde in een nieuwe praktische resectabiliteits classificatie voor patiënten met 
pCCA. Dit classificatiesysteem kan een basis vormen voor klinische onderzoeken, met name op het gebied van 
preoperatieve (chemo)therapie.
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