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Introductie

Internationale expertisecentra rapporteren een toename van het aantal patiënten met lokaal gevorderd 
pancreascarcinoom (LAPC) dat een resectie ondergaat na inductietherapie met chemo(radiatie)therapie. Kennis 
over de landelijke resectieaantallen en chirurgische uitkomsten ontbreekt echter. 

Methode

Een observationele, retrospectieve studie van alle achtereenvolgende LAPC-patiënten die een resectie hebben 
ondergaan na inductiechemo(radio)therapie in 19 Nederlandse centra van de Dutch Pancreatic Cancer Group 
(2014-2020), gebruikmakende van de Dutch Pancreatic Cancer Audit. Patiënten zijn geëxcludeerd indien de 
tumor na inductietherapie radiologisch was geslonken tot een (borderline)resectabele situatie. LAPC is 
gedefinieerd als >90° arteriële en/of >270° portoveneuze betrokkenheid danwel veneuze occlusie (DPCG-
LAPC), gebaseerd op preoperatieve beeldvorming. 

Resultaten

In totaal ondergingen 103 patiënten met DPCG-LAPC een resectie na inductietherapie. Deze operaties werden 
verricht in 15 centra (mediaan 4 patiënten, interkwartielafstand 1-7). Het aantal resecties nam toe in de 
afgelopen jaren; 64% vond plaats in 2019-2020. Slechts 1 centrum verrichtte ?10 DPCG-LAPC-resecties in één 
enkel jaar. Arteriële resecties werden uitgevoerd in 11.7% van de patiënten. Grote complicaties (Clavien-Dindo 
graad ?IIIa), pancreasfistels (graad B/C) en sterfte tijdens ziekenhuisopname traden op in 29.1%, 7.8% en 3.9% 
van de patiënten. Grote complicaties werden vaker gezien na NCCN-LAPC- (n=22) versus DPCG-LAPC-
resecties (50.0% versus 24.1%; p=0.033), zonder verschil in mortaliteit (4.5% versus 3.8%; p=1.0).



Conclusie

Het aantal LAPC-resecties na inductietherapie in Nederland neemt toe, maar ligt relatief laag ten opzichte van 
internationale expertisecentra. Verschillende LAPC-definities beïnvloeden de chirurgische uitkomst en 
resectiekans. Een landelijk multidisciplinair implementatieproject voor LAPC kan bijdragen aan de verdere 
verbetering van de indicatiestellingen en uitkomsten van LAPC-chirurgie in Nederland. 
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