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Introductie

De Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA) is opgericht om de landelijke uitkomsten van pancreaschirurgie te 
monitoren en te verbeteren. Het doel van deze studie is de veranderingen in de klinische praktijk en resultaten 
van na pancreasresectie in de eerste vier jaar van de DPCA te beschrijven.

Methode

Patiënten die pancreatoduodenectomie of pancreasstaart-resectie ondergingen, werden geregistreerd in de 
DPCA. De resultaten werden geanalyseerd in perioden 2014-2015 en 2016-2017. Data na 2017 werden hier niet 
geanalyseerd i.v.m. de recent afgeronde PORSCH trial. Trends in patiënt, tumor- en behandelingskenmerken 
werden geanalyseerd middels univariabele regressieanalyses. Trends in chirurgische uitkomsten werden 
bekeken met behulp van multilevel multivariabele logistische regressieanalyses.

Resultaten

Totaal 3508 patiënten ondergingen een pancreatoduodenectomie (n=2780; 79,2%) of pancreasstaart-resectie 
(n=728; 20,8%). Het mediane (IQR) jaarlijkse ziekenhuisvolume voor pancreatoduodenectomie was 36 (28-44). 
Twaalf centra voerden jaarlijks ?20 en vijf centra ?40 pancreatoduodenectomieën uit. Twee laag volume centra 
stopten met pancreaschirurgie. De ziekenhuissterfte daalde van 3,6% naar 2,8% (OR 0,65; 95%CI 0,43-0,98; 
p=0,04). De ‘failure to rescue’ (kans om te overlijden aan een complicatie) verbeterde van 12,8% naar 10,2% 
(OR 0,61; 95%CI 0,40-0,95; p=0,03). Er waren geen significante veranderingen in ‘Textbook Outcome’ 
(59,0%), postoperatieve pancreasfistel (ISGPS B/C; 14,8%), heropname (16,7%) en mediane ziekenhuisopname 
(11 dagen). Het gebruik van neoadjuvante therapie bij pancreascarcinoom (5,8% vs 10,4%, p<0,01) en 
minimaal invasieve pancreatoduodenectomie (6,7% vs 20,5%, p<0,01) nam significant toe.



Conclusie

In de eerste vier jaar van de DPCA daalde de ziekenhuissterfte en verbeterde de ‘failure to rescue’ terwijl het 
gebruik van neoadjuvante therapie en minimaal invasieve pancreatoduodenectomie toenam.
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