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Introductie

Het onderzoeken van het effect van palliatieve primaire tumor resectie (PTR) op de overleving van palliatieve 
patiënten met colorectale peritoneale metastasen (CPM) in een landelijk Nederlands cohort.

Methode

Patiënten die tussen 2009 en 2018 gediagnosticeerd zijn met geïsoleerde synchrone CPM en een palliatieve 
behandeling hebben ondergaan werden geselecteerd. Patiënten werden gecategoriseerd aan de hand van de 
volgende behandelstrategieën: 1) palliatieve PTR, al dan niet gevolgd door systemische therapie en 2) 
palliatieve systemische therapie (ST). De overleving van beide groepen werd vergeleken middels de log-rank 
test. Multivariabele cox regressie analyse werd uitgevoerd om te corrigeren voor mogelijke confounders.

Resultaten

In totaal werden er 837 patiënten geïncludeerd: 328 (39%) patiënten ondergingen PTR en 509 (61%) patiënten 
alleen ST. In de PTR groep was de mediane leeftijd hoger dan in de ST groep (75 jaar versus 67 jaar, p= <0.001
). De 60-dagen mortaliteit was 10% in de PTR groep en 5% in de ST groep. De mediane overleving was 14.0 
maanden in de PTR groep  en 10.3 maanden in de ST groep. De 2-jaars overleving was 33% in de PTR groep en 
13% in de ST groep. Multivariabele analyse toonde aan dat PTR geassocieerd was met een langere overleving 
(HR 0.69 [95%CI 0.54-0.89]).



Absolute 2-jaars overleving van patiënten met synchrone colorectale peritoneale metastasen volgens de twee 
verschillende behandelstrategieën (Log-rank: 

Conclusie

Palliatieve PTR was geassocieerd met een hogere 60-dagen mortaliteit, maar ook met een langere mediane 
overleving dan palliatieve systemische therapie in patiënten met synchrone CPM. Deze bevindingen kunnen 
bijdragen aan de klinische besluitvorming voor deze patiëntengroep. Nader onderzoek is noodzakelijk om het 
onderliggende mechanisme voor de beschreven verschillen te verklaren.
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