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Introductie

Veelbelovende resultaten van robot-geassisteerde pancreatoduodenectomie (RPD) zijn gerapporteerd vanuit 
gespecialiseerde hoog-volume centra. Landelijke studies naar RPD-uitkomsten, vergeleken met open 
pancreatoduodenectomie (OPD), ontbreken. Middels deze studie evalueerden wij de korte-termijn resultaten van 
de eerste vijf jaar RPD ervaring in Nederland, van implementatie tot aan de huidige klinische praktijk, in 
vergelijking met OPD-uitkomsten.

Methode

Een retrospectieve cohortstudie met data van alle pancreatoduodenectomie-procedures uit de verplichte Dutch 
Pancreatic Cancer Audit (2014-2020), inclusief de eerste RPD-procedures per centrum. Primaire uitkomsten 
waren ernstige morbiditeit (Clavien-Dindo graad ? 3), ziekenhuis/30-dagen mortaliteit, en “failure-to-rescue” 
(FTR). Propensity-score matching (PSM) (1:1) werd toegepast om selectie bias te minimaliseren.

Resultaten

4335 patiënten (507 RPD, 3827 OPD) werden geïncludeerd uit 18 centra. Mediane RPD-ervaring per centrum 
was 47 [IQR 35-88]. Na PSM werden geen significante verschillen gevonden tussen RPD en OPD ten aanzien 
van ernstige morbiditeit (40,8% vs 37,3%, P= 0.188), mortaliteit (4,3% vs 3,0%, P=0.117), FTR (9,8% vs 7,3%, 
P=0.484) evenals post-operatieve pancreas fistel graad B/C (24,1% vs 22,5%, P=0.591) en opnameduur (11 vs 
12 dagen, P=0.907). RPD was geassocieerd met minder bloedverlies (216 vs 500 ml, P<0,001), wondinfecties 
(8,1% vs 12,6%, P=0.021) en chylus lekkage (2,6% vs 6,3%, P=0.010), maar langere operatietijd (367 vs 297, 
P<0.001) en meer post-operatieve bloedingen graad B/C (12,4% vs 7,7%, P=0.016). Het percentage R0-
resecties was hoger na RPD in patiënten met pancreascarcinoom (70,1% vs 62,9%, P=0.010).



Conclusie

In deze landelijke cohortstudie werden geen significante verschillen in ernstige morbiditeit, mortaliteit en FTR 
gevonden tussen RPD en OPD. Gerandomiseerde studies zijn nodig in centra die de leercurve hebben voltooid.
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