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Introductie

Pancreatoduodenectomie vormt de hoeksteen van de curatieve behandeling van pancreascarcinomen. 
Preoperatieve planning is essentieel om rekening te houden met vasculaire betrokkenheid of afwijkende 
vaatanatomie. Beoordeling van vasculaire betrokkenheid op CT is uitdagend en vereist expertise. Deze studie 
evalueert de toegevoegde waarde van driedimensionale (3D) patiëntmodellen en computerondersteunde detectie 
(CAD) voor het bepalen van de resectabiliteit bij pancreaskopcarcinomen.

Methode

Deze pilotstudie omvatte veertien artsen uit negen expertcentra op het gebied van pancreascarcinomen. 
Deelnemers beoordeelden pancreastumoren in een gesimuleerde setting via een crossover-ontwerp. Zes casus 
werden geëvalueerd, waarvan drie radiologisch resectabel en drie radiologisch borderline resectabel. Groepen 
werden onderverdeeld in controles (gebruik van CT-scan), een 3D-groep (gebruik van 3D-patiëntmodellen) en 
een CAD-groep (gebruik van CAD-afgeleide statistieken). Verschillen in chirurgische planning vergeleken met 
baseline, vertrouwen in klinische besluitvorming en vervulling van klinische behoeften met betrekking tot 
preoperatieve evaluatie, werden geëvalueerd.

Resultaten

Deelnemers ervoeren een verbeterd vermogen om pancreastumoren te detecteren en lokaliseren in de 3D- en 
CAD-groep in vergelijking met de huidige praktijk (P=0,048 en P=0,038 respectievelijk). Daarnaast werd een 
verbeterd vermogen gerapporteerd om anatomische relaties te identificeren, lokaliseren en begrijpen in de 3D 
groep vergeleken met de controlegroep. Deelnemers hadden meer vertrouwen in het inschatten van de noodzaak 
van een vaatresectie in de 3D-groep dan in de controlegroep.



Conclusie

CAD en 3D kunnen het vermogen van experts verbeteren om pancreascarcinomen te detecteren en lokaliseren 
in vergelijking met de huidige praktijk. Bovendien werden vaatbetrokkenheid en anatomische variaties 
nauwkeuriger geïdentificeerd. CAD en 3D zijn innovatieve technieken die kunnen helpen bij een betere 
diagnose en behandeling van pancreascarcinomen.  
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