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Introductie

De rol van laparoscopische acute resectie van linkszijdig obstructief coloncarcinoom in de spoedsetting is nog 
vrij onbekend, al helemaal met betrekking tot lange termijn uitkomsten als overleving. Het doel van deze studie 
is om korte en lange termijn uitkomsten na laparoscopische versus open acute resectie voor linkszijdig 
obstructief coloncarcinoom tegen elkaar uit te zetten. 

Methode

Dit is een observationele cohort studie met op populatie gebaseerde patiënten die een laparoscopische acute 
resectie of een open acute resectie hebben ondergaan tussen 2009 en 2016 door heel Nederland. Middels 
propensity score matching worden deze patiënten aan elkaar gekoppeld in een 1:3 verhouding. De koppel 
variabelen bestaan uit: geslacht, leeftijd, BMI, ASA score, eerdere abdominale chirurgie, tumor locatie, cT4 
status, cM1 status, multiviscerale resectie, dunne darm distentie op CT-scan en subtotale colectomie. De 
belangrijkste uitkomstmaten van deze studie zijn 90 dagen mortaliteit, 90 dagen complicaties, proportie met 
permanente stoma, ziekte terugkeer (lokaal recidief en afstanddsmetastasen), overleving en ziekte-vrije 
overleving. 

Resultaten

Van de in totaal 2002 geïncludeerde patiënten met een acute resectie werden 158 laparosocpisch behandelde 
patiënten gematched met 474 open behandelde patiënten. Intentionele laparoscopie resulteerde in significant 
minder 90 dagen complicaties (26.6% vs 38.4%, cOR 0.59, 95% CI 0.39-0.87) en een vergelijkbare 90 dagen 
mortaliteit. Laparoscopische acute resectie resulteerde in betere 3-jaars overleving (81.0% vs 69.4%, HR 0.54, 
95% CI 0.37-0.79) en ziekte-vrije overleving (68.3% vs 52.3%, HR 0.64, 95% CI 0.47-0.87). Multivariabele 



logistische regressie analyse van de 2002 niet gematchede patiënten bevestigde de onafhankelijke associatie 
tussen laparoscopie en minder 90-dagen complicaties en een betere 3-jaars overleving. 
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Conclusie

Deze populatie gebaseerde studie met propensity-score gematchede analyse suggereert dat intentionele 
laparoscopische acute resectie mogelijk zorgt voor betere korte en lange termijn uitkomsten in patiënten met 
linkszijdig obstructief coloncarcinoom, in vergelijking met een open acute resectie. De behandeling van 
patiënten met een linkszijdig obstructief coloncarcinoom die zich in de spoedsetting presenteren vereist een 
goede selectie voor opzettelijke laparoscopische resectie als relevante expertise beschikbaar is, waarbij andere 
alternatieven worden overwogen om open noodresectie te voorkomen (d.w.z. decomprimerende stoma).
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