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Introductie

De Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA) is opgericht om de landelijke uitkomsten van pancreaschirurgie te 
verbeteren door middel van continue auditing en feedback. Het doel van deze studie was om de veranderingen 
in de klinische praktijk en resultaten van pancreasresecties in de eerste zes jaar van de DPCA te beschrijven.

Methode

Alle opeenvolgende patiënten die een pancreatoduodenectomie of pancreasstaart-resectie ondergingen, werden 
geïncludeerd uit de DPCA. De resultaten werden gestratificeerd naar type operatie en geanalyseerd in drie 
tijdsperioden (2014-2015, 2016-2017 en 2018-2019). Trends in patiënt, tumor- en behandelingskenmerken 
werden geanalyseerd middels univariabele regressieanalyses. Trends in chirurgische uitkomsten werden 
bekeken met behulp van multilevel multivariabele logistische regressieanalyses. Primaire eindpunten waren 
‘failure to rescue’ (kans om te overlijden aan een complicatie) en ziekenhuissterfte.

Resultaten

In totaal werden 5345 patiënten geïncludeerd; 4227 na pancreatoduodenectomie en 1118 na pancreasstaart-
resectie. Het mediane (IQR) jaarlijkse ziekenhuisvolume voor pancreatoduodenectomie was 34 (24-45). Het 
risicoprofiel van patiënten (comorbiditeit, leeftijd, ASA-score) verslechterde over de jaren. Het percentage 
‘failure to rescue’ na pancreatoduodenectomie verbeterde van 13% tot 7,4% (P < 0.001) en de ziekenhuissterfte 
daalde van 4,1% naar 2,4% (P = 0.001). Na pancreasstaart-resectie bleven beide uitkomsten stabiel  (8.8 % tot 
5.9%. P = 0.253 en 1.6% naar 1.3%. P = 0.711). Het aantal opnames op de intensive care nam af, ondanks een 
toename van het aantal postoperatieve pancreasfistels graad B/C.

Conclusie

In de eerste zes jaar van de DPCA verbeterde de ‘failure to rescue’ en ziekenhuissterfte na 
pancreatoduodenectomie en bleven stabiel na pancreasstaart resectie, ondanks een verslechterd patiënt 



risicoprofiel.
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