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Introductie

Een chirurgische resectie is de enige potentieel curatieve behandeling voor neuro-endocriene pancreastumoren 
(pNET). De keuze voor het type resectie wordt bepaald door de oncologische winst alsmede het risico op 
procedure-specifieke complicaties. Slechts enkele studies hebben complicaties bestudeerd in deze specifieke 
patiëntengroep. Deze cohortstudie onderzocht de incidentie van complicaties en risicofactoren voor 
complicaties na resecties voor pNETs. 

Methode

Patiënten die een resectie van een pNET ondergingen in twee Nederlandse centra werden geïdentificeerd. De 
complicaties werden gescoord volgens de Clavien-Dindo classificatie en de comprehensive complication index 
(CCI®). Een logistische regressieanalyse werd gebruikt om de verschillende procedures te vergelijken met 
correctie voor potentiele confounders (Clavien-Dindo ?3). 

Resultaten

123 patiënten werden geïncludeerd; 12 van hen ondergingen een enucleatie, 50 een distale pancreatectomie, 51 
een pancreatoduodenectomie en 10 totale/gecombineerde pancreatectomie. De mortaliteit bedroeg 0.8%, een 
ernstige complicatie trad op in 41.5%, de failure-to-rescue was 2.0%, en de mediane CCI® bedroeg 22.6 
[0–100]. 

Gecorrigeerd voor potentiele confounders vergrootte een pancreatoduodenectomie – vergeleken met een distale 
pancreatectomie – het risico op een ernstige complicatie (odds ratio 3.13 [95% betrouwbaarheidsinterval 1.32-
7.41]). Van de patiënten met multipele endocriene neoplasie type 1 (MEN1) of van Hippel-Lindau (VHL) kreeg 
51.9% een ernstige complicatie vergeleken met 38.5% van de patiënten met een sporadische pNET. Na majeure 
resecties was de morbiditeit hoger voor patiënten met MEN1/VHL (CCI® 45.1 versus 28.9, p=0.029).



Conclusie

Resecties voor pNETs zijn geassocieerd met een hoog risico op complicaties, maar lage failure-to-rescue in 
expertisecentra. De complicaties zijn procedure specifiek. Majeure resecties in patiënten met MEN1/VHL lijken 
het risico te vergroten. 
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