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Introductie

Als gevolg van centralisatie van pancreaschirurgie, kunnen patiënten met verdenking pancreascarcinoom 
diagnostiek ondergaan in zowel een pancreas expertise centrum als een niet-expertise centrum. Het doel van 
deze studie was om te onderzoeken of multicenter diagnostiek geassocieerd is met herhaling van diagnostiek, 
een verlengde tijd-tot-diagnose en tijd-tot-behandeling. 

Methode

Deze retrospectieve studie includeerde patiënten met niet-gemetastaseerd pancreas ductaal adenocarcinoom 
(PDAC), geregistreerd in de Nederlandse Kanker Registratie in 2015, het jaar waarin diagnostiek werd 
vastgelegd. Multicenter diagnostiek was gedefinieerd als diagnostiek in zowel een pancreas niet-expertise 
centrum als expertise centrum. Een verlengde tijd-tot-diagnose werd gedefinieerd als ?3 weken tussen eerste 
ziekenhuisbezoek en diagnose. Een verlengde tijd-tot-behandeling werd gedefinieerd als ?6 weken tussen eerste 
ziekenhuisbezoek en start behandeling. Statistische analyse bestond uit multivariable logistische regressie 
analyse.

Resultaten

In totaal werden 951 patiënten geïncludeerd. Negentien procent (n=181) onderging multicenter diagnostiek. 
Deze patiëntengroep had vaker een verlengde tijd-tot-diagnose (70% vs 56%, P<0,01) en een verlengde tijd-tot-
behandeling (76% vs 64%, P<0,01) vergeleken met patiënten die alles in één centrum ondergingen. In 
multivariabele logistische regressie analyse, was multicenter diagnostiek een sterke risicofactor voor het hebben 
van herhaling van diagnostiek (OR=5,63, 95% CI 3,89-8,14;P<0,01), een verlengde tijd-tot-diagnose (OR=2,73 
95% CI 1,85-4,02; P<0,001) en verlengde tijd-tot-behandeling (OR=1,90 95% CI 1,18-3,00; P<0,01).





Conclusie

Multicenter diagnostiek bij patiënten met PDAC is geassocieerd met herhaling van diagnostiek, een verlengde 
tijd-tot-diagnose en tijd-tot-behandeling ten opzichte van patiënten die alle diagnostiek in één centrum 
ondergaan. Een mogelijke verbetering hiervoor zou kunnen liggen in een optimalere netwerksamenwerking 
tussen de pancreas expertise en niet-expertise centra.

Dit zijn preliminaire resultaten. Aanvullend zullen wij een survival analyse uitvoeren voor beide groepen 
(monocenter vs multicenter, gecorrigeerd voor covariabelen) en een multi-level analyse, om te onderzoeken 
hoeveel van de variantie verklaard kan worden op basis van het pancreasnetwerk waar de patiënt is behandeld.
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