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Introductie

Cytoreductieve chirurgie (CRS) met hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) is een potentieel 
curatieve behandeling voor patiënten met colorectale peritoneale metastasen (CRC-PM). Deze studie beoogd 
een overzicht te geven van de behandeling en overlevingsresultaten van patiënten die niet in aanmerking komen 
voor CRS-HIPEC.

Methode

CRC-PM patiënten die tussen 2014 en 2020 verwezen werden voor CRS-HIPEC, en hiervoor werden 
afgewezen, werden geïncludeerd. Patiënt-, tumor- en behandelingsgegevens werden verzameld. 
Overlevingsanalyses werden uitgevoerd met de Kaplan-Meier methode.

Resultaten

In totaal werden 494 patiënten verwezen voor CRS-HIPEC, waarvan 49% (240) werd afgewezen. Voor 44% 
(105) was de primaire reden voor afwijzing uitgebreide PM, met een mediane algehele overleving (OS) van 
10,6 maanden [IQR 5,4 – 18,5] (tabel 1). Patiënten die afgewezen werden vanwege (uitgebreide) lever- (8%) of 
longmetastasen (7%) hadden een mediane OS van 22 [IQR 8 – 27] en 24 maanden [IQR 12 – 29] 
respectievelijk. Dit was significant langer dan voor patiënten die om andere redenen afgewezen werden 
(mediane OS 10 maanden, IQR 5 – 20, p=0,023). Gegevens over vervolgbehandeling waren beschikbaar voor 
210 patiënten, waarvan 72% (152) behandeld werd met systemische therapie. Deze patiënten hadden een 
mediane OS van 17,9 maanden [IQR 9,6 – 25,9]. Voor patiënten die ‘best supportive care’ (BSC) kregen was de 
mediane OS 4,6 maanden [IQR 2,4 – 9,2].



Tabel 1. Redenen van afwijzing voor CRS-HIPEC met corresponderende algehele overleving (OS)

Conclusie

De meest voorkomende reden van afwijzing voor CRS-HIPEC was uitgebreide PM. De meerderheid van de 
afgewezen patiënten werd behandeld met systemische therapie, resulterend in een mediane OS van 18 maanden. 
Patiënten die vanwege systemische metastasen afgewezen werden hadden betere overlevingsresultaten dan 
patiënten die om andere redenen werden afgewezen.
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