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Dit proefschrift heeft de controverses in de behandeling van patiënten met alvleesklierkanker 
welke een pancreatoduodenectomie hebben ondergaan bestudeerd, en verschillende factoren 
vastgesteld die de behandeling en postoperatieve uitkomsten zullen verbeteren. De studies wer-
den uitgevoerd in zowel de pre-, peri- en postoperatieve fase. De verbetering van preoperatieve 
zorg werd geanalyseerd door het bestuderen van het effect van preoperatieve biliaire drainage 
(PBD) met metalen stents in plaats van plastic stents. Beïnvloedt het type stent de complicaties en 
vervolgens het herstel van de patiënt? Peroperatief werden oncologische factoren vastgesteld die 
resultaten op lange termijn beïnvloeden, en het belang van deze factoren tijdens tumor stadiering 
en de impact op de prognose van een patiënt werd bepaald. De postoperatieve zorg, verleend 
in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam (AMC), werd geanalyseerd en op basis van 
deze resultaten werd een algoritme ontwikkeld dat aangeeft welke interventie geschikt is voor 
het management van grote postpancreatectomie complicaties. Dit proefschrift kan dienen als 
een gids naar evidence-based, best practice behandeling van chirurgische patiënten met alvlees-
klierkanker.

Deel I PReoPeRATIeVe BIlIAIRe DRAInAGe In PATIënTen MeT 
AlVleeSklIeRkAnkeR Welke een PAnCReAToDuoDeneCToMIe 
heBBen onDeRGAAn

Hoofdstuk 1 beschrijft de preoperatieve biliaire drainage (PBD) in patiënten met alvleesklierkanker. 
PBD wordt uitgevoerd om de algemene conditie van de patiënt te verbeteren en de morbiditeit en 
mortaliteit te verlagen. Echter, klinische studies rapporteren zowel gunstige als negatieve resulta-
ten. De meeste studies ontraden het routinematig uitvoeren van PBD. In dit proefschrift werd er 
op basis van bestaande literatuur vastgesteld of preoperatieve biliaire drainage veilig uitgevoerd 
kan worden. De meeste studies adviseren geen routinematige PBD. Een Cochrane-review waarin 
5 gerandomiseerde studies werden geanalyseerd kon het toepassen van PBD niet steunen noch 
weerleggen 1. Een andere systematische review beschreef dat wanneer PBD-gerelateerde com-
plicaties werden geëxcludeerd, postoperatieve complicaties significant lager waren na PBD verge-
leken met chirurgie alleen: 29,9% versus 41,9% 2. De studie concludeerde dat PBD geen voordeel 
verricht en niet routinematig dient te worden uitgevoerd, dit ten gevolge van PBD-gerelateerde 
complicaties. Het is echter mogelijk dat een aantal geselecteerde patiënten baat hebben bij PBD; 
in gevallen van ernstige geelzucht, wanneer neoadjuvante therapie noodzakelijk is, of wanneer 
een operatie moet worden uitgesteld als gevolg van de patiënt of logistieke problematiek.
De controverse rondom PBD heeft geleid tot een gerandomiseerde studie waarin twee groepen 
icterische patiënten welke gepland stonden voor een pancreatoduodenectomie wegens alvlees-
klierkanker, PBD met behulp van een plastic stent ondergingen of directe chirurgie zonder PBD 3. 
Deze studie rapporteerde meer complicaties in de groep patiënten welke PBD onderging. Veel van 
deze complicaties waren gerelateerd aan de biliaire drainage met een plastic stent. Ondanks de 
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resultaten van deze studie werden er nog altijd veel patiënten gedraineerd middels plastic stent 
plaatsing alvorens zij werden verwezen voor verdere behandeling. En aangezien in een selectie 
van patiënten PBD wel vereist is, zoals bovengenoemd, onderzochten we het gebruik van een 
metalen stent tijdens preoperatieve drainage in hoofdstuk 2. De metalen stent is superieur aan 
de plastic stent tijdens PBD, echter de meeste studies waarin dit wordt beschreven zijn verricht 
tijdens de palliatieve fase bij patiënten die geen operatie ondergingen. Het doel van de studie in 
hoofdstuk 2 was het vaststellen van de superioriteit van metalen stents tijdens PBD in vergelijking 
met de plastic stents met betrekking tot PBD gerelateerde complicaties. Een Nederlandse mul-
ticenter prospectieve studie werd uitgevoerd. Een totaal van 53 patiënten werden geïncludeerd 
en ondergingen preoperatieve drainage met een metalen stent. Deze groep werd vergeleken met 
de plastic stent groep (n = 102) van de gerandomiseerde trial. PBD gerelateerde complicaties 
werden waargenomen in 12 patiënten (24%) van de metalen stent groep in vergelijking met 47 
patiënten (46%) van de plastic stent groep. Specifieke stent gerelateerde complicaties (occlusie 
en stent wissel) werden in slechts 3/49 patiënten (6%) van de metalen stent groep gerapporteerd 
vergeleken met 31/101 patiënten (31%) van de plastic stent groep. Metalen stents waren superi-
eur aan plastic stents tijdens preoperatieve biliaire drainage.

Deel II ReSulTATen nA PAnCReAToDuoDeneCToMIe

A Postoperatieve uitkomsten
Sterfte als gevolg van een late bloeding na pancreas chirurgie is hoog, vooral bij patiënten met 
naadlekkage van de pancreaticojejunostomie. Patiënten vereisen doorgaans een acute noodin-
terventie. Daarom werden in hoofdstuk 3 patiënten met een late postpancreatectomie bloeding 
geanalyseerd om onafhankelijke voorspellers van late bloedingen en de noodzaak tot acute in-
terventie en type interventie te identificeren. Uit een prospectieve database met 1035 patiënten 
die een pancreatoduodenectomie ondergingen tussen 1992-2012 vanwege een periampullaire 
tumor, werden patiënten met een late bloeding (> 24 uur na de index operatie) geïdentificeerd. 
Van 47 patiënten (4.5%) met late bloeding, ondergingen 20 patiënten een acute noodinterventie. 
Een pancreas fistel was een onafhankelijke voorspeller voor het ontwikkelen van late bloeding (OR 
10.2, 95% BI 4,37-23,71). Een extraluminale locatie van de bloeding (OR 5.6, 95% CI 1,1-29,7) en 
het optreden van een ‘sentinel’ (waarschuwende) bloeding (OR 6.6, 95% CI 1,1-38,7) voorspelde 
de indicatie voor een acute interventie. Helaas was het type interventie dat uitgevoerd moest 
worden onvoorspelbaar. Bij 16 patiënten in onze noodinterventiegroep was een radiologische 
interventie de eerste keuze en 4 patiënten ondergingen direct een chirurgische interventie. In 
het algemeen heeft een radiologische interventie de voorkeur, echter wanneer deze interventie 
faalt is chirurgisch optreden noodzakelijk. Hoofdstuk 4 is gericht op het management van de 
meest voorkomende chirurgische complicaties na een pancreatoduodenectomie en het falen 
van niet-operatieve ingrepen zoals percutane drainage of embolisatie tijdens angiografie. Falen 
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van niet-operatieve ingrepen kan leiden tot invasieve chirurgische ingrepen met bijbehorende 
morbiditeit. Daarom was deze studie gericht op het identificeren van het type interventie dat 
de meest adequate behandeling is voor een postoperatieve naadlekkage, bloeding en abces, en 
welke factoren leiden tot het falen van deze interventies. Naadlekkage en abdominale abcessen 
werden met succes gemanaged met radiologische percutane drainage; echter, hemodynamische 
instabiliteit (OR 17.2, 95% CI 1,8-160,1) en het snel optreden van een septisch beeld (OR 17,8, 
95% CI 4,9-64,4) waren sterke argumenten om direct een operatie uit te voeren. Om artsen te 
helpen bij het kiezen van de beste interventie om postoperatieve complicaties te managen, cre-
eerden we een algoritme: alleen in geval van een vroege bloeding, hemodynamische instabiliteit 
en sepsis heeft een primair chirurgische interventie de voorkeur.

B oncologische uitkomsten
De lymfklier (LN) status van patiënten met een resectabel pancreas ductaal adenocarcinoom 
is een belangrijke voorspeller van overleving. Een verbeterde overleving na een uitgebreide 
lymfadenectomie tijdens pancreatectomie is echter betwist, verder is er geen definitie van de 
meest optimale lymfadenectomie. Het doel van hoofdstuk 5 was het formuleren van een definitie 
voor de standaard lymfadenectomie tijdens pancreatectomie. De definitie werd opgesteld tijdens 
een consensus bijeenkomst van de International Study Group on Pancreatic Surgery (ISGPS) 
bestaande uit een groep chirurgen welke op basis van de beschikbare literatuur en hun ervaring 
een consensus statement formuleerde. De standaard lymfadenectomie tijdens een pancreaskop 
resectie bevat de volgende LN stations: 5, 6, 8, 12b1, 12b2, 12c, 13a, 13b, 14a rechts lateraal, 14b 
rechts lateraal, en 17a en 17b. De lymfadenectomie tijdens een pancreasstaart resectie bevat 
LN station 10, 11 en 18. LN station 9 wordt geadviseerd te verwijderen wanneer de tumor zich 
bevind in het gebied van het pancreascorpus.
Een lymfadenectomie is belangrijk in het bereiken van de meest optimale overlevingskansen. 
De lymfeklier ratio (LNR), de verhouding tussen het totale aantal lymfklieren gereseceerd en het 
aantal positieve klieren, is een relatief nieuwe voorspeller voor de overleving van chirurgische 
patiënten met pancreaskanker. Volgens verschillende studies is de LNR een sterkere voorspel-
ler dan een microscopisch positieve resectie marge (R1). Er zijn echter tegenstrijdige resultaten 
gerapporteerd en de verschillende definities die men aanhoudt voor een R1 resectie beperken de 
studies. In hoofdstuk 6 analyseerden we 760 chirurgische patiënten met een pancreas en periam-
pullaire maligniteit. Ons doel was het vaststellen van de voorspellende waarde van de LNR voor 
de 3-jaars overleving en het ontwikkelen van een nomogram om de prognose van patiënten te 
berekenen. De LNR was de gemeenschappelijke voorspellende factor voor een slechte overleving 
bij patiënten met een pancreas en periampullaire maligniteit. Een hoge lymfeklier ratio (LNR> 
0,18 HR 1.75, 95% CI 1,13-2,70), een R1 resectie (tumorcellen <1mm van de resectie randen) 
(HR 1.55, 95% CI 1,07-2,25), slechte tumordifferentiatie (HR 2,78, 95% CI 1,40-5,52) en geen 
adjuvante therapie (HR 1,54, 95% CI 1,01-2,34) werden geïdentificeerd als voorspellende factoren 
voor overlijden gedurende de 3-jaars follow-up in patiënten met een pancreascarcinoom.
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In hoofdstuk 7 onderzoeken we of een niet-radicale R1 en R2 resectie betere postoperatieve re-
sultaten en overleving laat zien in vergelijking met een palliatieve bypass. Onderscheid tussen een 
R1 en R2 resectie wordt vaak niet in studies toegepast op de overleving na niet-radicale resectie 
vergeleken met bypass-operatie. Een analyse van een opeenvolgende reeks patiënten in het AMC, 
n = 405, en een systematische review van de beschikbare literatuur werden uitgevoerd. De cohort 
studie toonde een hogere morbiditeit na R1 en R2 resecties in vergelijking met bypass procedure 
(52% en 73% versus 34%, p <0,01). De mortaliteit verschilde niet tussen de verschillende groepen. 
1-jaarsoverleving was 71%, 46% en 32% na de R1, R2 resectie en bypass procedure (p = 0.6 tussen 
R2 en bypass). Een R1 resectie werd gedefinieerd volgens de huidige definitie (Royal College of 
Pathologists): de aanwezigheid van tumor cellen binnen 1 mm van de resectie randen. De sys-
tematische review vond 8 studies voor analyse. Er werd een verhoogde morbiditeit na R1 en R2 
resectie (48%) in vergelijking met bypass (30-34%) gezien. 1-jaars overleving was 14-18 maanden 
na R1 resectie vs. 9-13 maanden na de bypass en 8,5-11,5 maanden na R2 resectie vs. 7,5-10,7 
maanden na bypass. Uit dit onderzoek bleek dat een operatie niet altijd de beste behandeling 
is voor patiënten met een a priori resectabel pancreascarcinoom wanneer een microscopisch 
radicale resectie niet bereikt kan worden. Een R2 resectie moet worden vermeden.

Deel III CenTRAlISATIe, MulTIDISCIPlInAIRe AAnPAk en 
ReGISTRATIe In PAnCReASChIRuRGIe

In hoofdstuk 8 onderzochten we alle systematische reviews en meta-analyses betreffende cen-
tralisatie van hoog complexe, laag volume procedures binnen de gastro-intestinale (GI) chirurgie. 
Hebben een hoog volume centrum en chirurgen geleid tot betere postoperatieve resultaten en 
worden deze positieve bevindingen gezien na alle chirurgische ingrepen? Twaalf systematische re-
views, waaronder vier meta-analyses beschreven het effect van het ziekenhuis en / of chirurgisch 
volume op de mortaliteit. De meeste reviews (> 90%) rapporteerde een lagere mortaliteit in hoog 
volume ziekenhuizen (> 20 resecties / jaar). Deze correlatie werd ook gemeld bij het afzonderlijk 
analyseren van de verschillende GI resecties voor de slokdarm, maag, lever en pancreas tumoren. 
De volume discussie heeft echter beperkingen en derhalve moet de relatie tussen ziekenhuis 
structuur en zorgprocessen en de postoperatieve resultaten ook worden erkend. Naast de erva-
ring en deskundigheid van de chirurg worden de postoperatieve uitkomsten ook beïnvloed door 
de aanwezigheid van een high-level intensive care unit (ICU), de 24/7 beschikbaarheid van de 
interventie radioloog, effectieve preventie en management van complicaties en een adequate 
selectie van patiënten. Deze vormen van ziekenhuis structuren en processen in de zorg kunnen 
mogelijk zelfs de belangrijkste rol spelen in het verkrijgen van optimale chirurgische resultaten.
Een voorbeeld van een ziekenhuisproces is het multidisciplinaire team (MDT). Het effect van 
de benadering van dit team op de behandeling van chirurgische patiënten met complexe GI 
pathologie werd in hoofdstuk 9 beschreven. De MDT benadering tijdens de pre- en postopera-



203

Samenvatting en toekomstperspectieven

tieve chirurgische bijeenkomsten hebben geleid tot wijzigingen van de initiële behandelstrategie 
voorgesteld door het verwijzende ziekenhuis danwel de verwijzende specialist. 128 patiënten 
met complexe GI pathologie werden prospectief geregistreerd tijdens de wekelijkse pre- en 
postoperatieve MDT vergaderingen. De voorgestelde behandeling werd in 14/41 patiënten (34%) 
gewijzigd tijdens de preoperatieve MDT bijeenkomst van het Gastro-Intestinale Oncologisch 
Centrum Amsterdam. Tijdens de postoperatieve MDT vergadering op de chirurgische afdeling, 
werden door de niet-chirurgische leden van de MDT in 42/149 patiënten (28%) aanvullingen en 
suggesties voorgesteld voor verandering van de behandelingsstrategie opgesteld door chirurgen. 
Het betroffen suggesties voor verandering van de behandeling van co-morbiditeit in 15 patiënten 
en van postoperatieve complicaties bij 27 patiënten. Deze bevindingen onderstrepen de impact 
van het MDT-concept op de behandelstrategie van complexe patiënten.
In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift, hoofdstuk 10, werd het sterftecijfer na pancreato-
duodenectomie geëvalueerd als een gestandaardiseerde uitkomstmaat voor de kwaliteit van de 
zorg. De Hospital Standardized Mortality Rate (HSMR) is een voor risico gecorrigeerde uitkomst-
maat voor sterfte in het ziekenhuis en werd onlangs geïntroduceerd in Nederland. De kwaliteit 
van de zorg in ziekenhuizen wordt vergeleken op basis van de HSMR. We hebben onderzocht of 
de gegevens die zijn gebruikt voor de berekening van de HSMR betrouwbaar waren. Ondanks 
alle inspanningen van de medische administratie was de HSMR niet voldoende op het gebied van 
de registratie van comorbiditeit bij patiënten met alvleesklierkanker. De dataset was onvolledig: 
slechts 136 van de 188 complicaties en 51 van de 99 comorbiditeiten werden geregistreerd. Het 
is niet ontwikkeld en/of niet voldoende aangepast om een HSMR te bereken, dit resulteert in on-
voldoende case-mix correctie als gevolg van onvoldoende registratie van parameters die invloed 
hebben op de HSMR. Of de HSMR een geldige maat voor de kwaliteit van zorg zou kunnen zijn als 
de gegevens wel adequaat zijn staat echter nog ter discussie.

ToekoMSTPeRSPeCTIeVen

Het doel van dit proefschrift is het verschaffen van een gids naar de meest optimale pre-en post-
operatieve behandeling van chirurgische patiënten met een pancreascarcinoom.
Het preoperatieve management richt zich op de behandeling van icterische patiënten met een 
resectabele pancreas of periampullaire tumor. We hebben aangetoond dat de metalen stents 
veilig zijn tijdens de preoperatieve biliaire drainage (PBD). Ondanks de voorkeur van de vroege 
operatie zonder PBD, is het niet waarschijnlijk dat alle centra over de hele wereld in staat zijn 
om dit regime te faciliteren 4,5. Verder is een selectie van de patiënten niet geschikt voor deze 
aanpak; patiënten die neoadjuvante behandeling zullen ondergaan, die lijden aan ernstige icterus 
of cholangitis of ondervoed zijn 6-8. Neoadjuvante therapie wordt steeds vaker toegepast met het 
oog op een betere postoperatieve overleving echter in geval van hyperbilirubinemie is galweg-
drainage in deze patiënten nodig 9-11. Een metalen stent zorgt voor een adequate galafvloed dat 
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gepaard gaat met een laag percentage complicaties waardoor het toegepast kan worden in geval 
van neoadjuvante therapie. Een andere aanvullende behandelmodaliteit die wordt ingevoerd is 
de radiofrequentie en elektroporatie ablatie (RFA) 12,13. Het wordt uitgevoerd in patiënten met 
een bekend lokaal gevorderd pancreas tumor. De mediane overleving na het toepassen van RFA 
is 25,6 maanden 13. Als deze ablatie technieken resulteren in een goede lange-termijn overleving 
kan het mogelijk deel uitmaken van de behandeling van patiënten die in opzet voor een cura-
tieve resectie stonden gepland echter een lokaal gevorderde pancreas tumor blijken te hebben. 
Indien pancreatoduodenectomie dan niet mogelijk is kan ablatie worden toegepast. De ablatie 
wordt echter uitgevoerd voordat de metalen biliaire stent wordt geplaatst 14,15. Daarom moet het 
gebruik van een metalen stent tijdens PBD worden besproken wanneer RFA wordt uitgevoerd.
Met betrekking tot de postoperatieve behandeling van complicaties na pancreatoduodenecto-
mie toonden we aan dat het type noodinterventie welke patiënten met een late bloeding moet 
ondergaan onvoorspelbaar is. In het algemeen wordt een late bloeding bij voorkeur behandeld 
door de interventie-radioloog maar als radiologische interventies falen, is een chirurgische 
interventie aangewezen, in het bijzonder in hemodynamische instabiele patiënten. Tijdens het 
transport van de patiënt is het medisch team niet in staat om onmiddellijk te reanimeren in geval 
van een noodsituatie. Bovendien is het wenselijk dat het interventieteam voorbereid is op zowel 
een radiologische interventie als een chirurgische interventie. Een mogelijke optie is het gebruik 
van een hybride operatiekamer. In een hybride ruimte zijn zowel angiografische interventies en 
chirurgische interventies mogelijk. Dit wordt al routinematig gebruikt in vasculaire en cardio-
thoracale chirurgie en kan worden uitgebreid naar gastro-intestinale chirurgie 16,17.
Preventie en een adequaat management van complicaties is cruciaal in het voorkomen van mor-
taliteit. We hebben aangetoond dat een pancreas fistel een onafhankelijke voorspeller was voor 
de ontwikkeling van late bloedingen hetgeen gepaard gaat met hoge morbiditeit. Het is daarom 
nog steeds belangrijk om lekkage van de pancreaticojejunostomie te voorkomen. Studies hebben 
verschillende opties beschreven, variërend van minimaal invasieve naar invasieve methoden 
zoals een totale pancreatectomie welke een pancreas fistel te allen tijde voorkomt. Verschil-
lende technieken voor het aanleggen van de anastomose zijn beschreven zoals een enkele of 
dubbele gelaagde pancreaticojejunostomie, ductus invaginatie, end-to-end of end-to-side, of 
interne stenting van de anastomose. De nieuwste techniek die wordt beschreven is een ligatie 
van de pancreas aftakkingen, ductus invaginatie of ductus-mucosa anastomoserende techniek 
en vier grote steken tussen de pancreas stomp en het jejunum 18. In het AMC is de techniek nu 
verschoven naar dubbel gelaagde pancreaticojejunostomie.
De behandeling van naadlekkage en primaire abcessen kunnen worden gemanaged middels 
niet-operatieve interventies. Echter, we moeten bewust zijn van de risico’s van het falen van 
niet-operatieve interventies. We hebben aangetoond dat het risico op sterfte binnen 5 jaar na 
pancreatoduodenectomie 6 maal hoger was voor patiënten met een pancreas fistel waarbij de 
niet-operatieve interventie heeft gefaald. Daarom, om lange-termijn overleving bij patiënten met 
een pancreas of periampullair carcinoom te bereiken is succesvolle behandeling van complicaties 
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belangrijk. Daarnaast is een oncologisch radicale resectie cruciaal, dit omvat een lymfadenecto-
mie. Als gevolg van de voortvarende chirurgische technieken is de lymfadenectomie uitgebreid 
door de jaren heen. Rationele hierachter was het staken van de tumor verspreiding en het reser-
ceren van potentiële metastasen. Echter, overtuigende studies, zowel RCT’s en meta-analyses 
tonen geen voordeel voor het uitvoeren van een uitgebreide lymfadenectomie, hoewel, de 
optimale lymfadenectomie nog steeds wordt betwist. Er is een lopende discussie over het al dan 
niet reserceren van lymfklierstation 16b1, de posterieure para-aortale lymfeklieren en station 8p. 
In dit proefschrift bieden wij de lezers een richtlijn voor de standaard lymfadenectomie op basis 
van de literatuur en de opinies van experts. Dit kan een grote impact hebben op de toekomstige 
studies sinds tot op heden, de diversiteit van de omvang van een lymfadenectomie het moeilijk 
maakt om de resultaten van verschillende studies te vergelijken en de optimale procedure vast 
te stellen. Door deze standaard lymfadenectomie kunnen nieuwe klinische trials bewijs leveren 
voor de juiste behandeling bij positieve lymfeklieren van bijvoorbeeld station 16b1. Door de 
toepassing van deze definitie kan de lymfklierstatus van een patiënt op een eenduidige wijze 
worden vastgesteld. De lymfeklierstatus kan vervolgens worden gebruikt als uitkomstmaat voor 
neoadjuvante therapie en studieresultaten kunnen vergeleken worden. Bovendien kan dit leiden 
naar een verbeterde patiëntselectie voor het toepassen van adjuvante therapie.
Om het belang van de lymfadenectomie te bevestigen hebben we een nomogram gemaakt welke 
de impact van positieve lymfeklieren op overleving laat zien. Het nomogram berekent het effect 
op de 3-jaars overleving. Naast positieve lymfklieren zijn tevens een microscopisch irradicale 
resectie, slechte tumor differentiatie en het wel of niet toedienen van adjuvante chemotherapie 
opgenomen. Met betrekking tot deze determinanten had een hoge lymfklier ratio de meeste 
invloed op de 3-jaars overleving. Postoperatieve stadiering van het pancreascarcinoom wordt 
echter volgens de AJCC classificatie uitgevoerd waarin radicaliteit, differentiatie of lymfeklier ratio 
niet is inbegrepen. We hebben aangetoond dat het uitvoeren van een macroscopische irradicale 
resectie resulteert in een slechte overleving die vergelijkbaar is met de overleving die wordt 
waargenomen in patiënten die een palliatieve bypass procedure ondergaan. Daarom moedigen 
we artsen aan om irradicaliteit, differentiatie en ook de lymfeklier ratio mee te nemen tijdens 
postoperatieve tumor stadiering. Met de constante verbetering van de preoperatieve stadiëring 
zouden we in staat moeten zijn om patiënten met een hoog risico op een irradicale resectie als 
gevolg van lokale ingroei te identificeren. Voor deze patiënten kan een lokale therapie middels 
RFA of elektroporatie ablatie en systemische therapie mogelijk een eerste behandeling zijn, 
ondersteund door adequate voeding en behandeling van pancreasinsufficiëntie.
Tot slot heeft dit proefschrift de lezer de rol van centralisatie, multidisciplinair teamwork en de 
registratie van patiënten met een pancreascarcinoom getoond. Ziekenhuis volume en chirurgisch 
volume zijn de meest erkende variabelen welke samenhangen met sterfte. Andere ziekenhuis 
structuren en voorzieningen zoals volledig uitgeruste operatiekamers, intensive care, interventie 
radiologie en endoscopie, gespecialiseerde chirurgen, anesthesiologen, microbiologen, verple-
gend personeel, en de hoge kwaliteit van elke discipline zijn een voorwaarde voor de kwaliteit van 
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de zorg. Echter een correlatie van deze factoren met de sterftecijfers is moeilijk te kwantificeren 
waardoor data betreffende het effect van de ziekenhuis processen en structuren op de patiënt 
gerelateerde uitkomsten beperkt is. In dit proefschrift werd het multidisciplinair teamwork ge-
analyseerd. Deze benadering resulteerde in vele wijzigingen en aanvullingen op de behandeling 
van patiënten gedurende de pre- en postoperatieve fase. De initiële behandeling werd bepaald 
door chirurgen, gastro-enterologen, pathologen, radiologen en oncologen. Met de toenemende 
beschikbaarheid van multimodale therapie wordt elke patiënt afzonderlijk besproken om de best 
mogelijke individuele therapie te bepalen. Dit heeft geleid tot vele multidisciplinaire initiatieven 
op nationaal en internationaal niveau. In Nederland is in 2010 de Dutch Pancreatic Cancer 
Group (DPCG) opgericht. Nieuwe behandelprotocollen en studies worden gepresenteerd om het 
management van patiënten met een pancreascarcinoom te verbeteren. Door de multidiscipli-
naire aanpak zullen discrepanties tussen de geschikte therapieën afnemen. Dit is ook een van de 
doelstellingen van de internationale samenwerking COST Action BM1204 19. Het vergemakkelijkt 
de integratie van kennis en ervaring, onderzoek, opleiding en zorgt voor verspreiding van studie-
resultaten naar een breder publiek. Deze samenwerkingen zijn de toekomst en noodzakelijk in 
het veranderen van de sombere prognose van patiënten met een pancreascarcinoom.
De bovengenoemde ziekenhuis structuren en processen zijn soms niet duidelijk te kwantificeren, 
het objectiveren van de kwaliteit van zorg en het vergelijken van deze zorg is moeilijk. Daarom werd 
de HSMR (Hospital Standardized Mortality Ratio) samengesteld, een maat voor ziekenhuissterfte 
gecorrigeerd voor verschillende factoren die sterfte beïnvloeden, zoals leeftijd en comorbiditeit. 
In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift hebben we aangetoond dat de HSMR gebaseerd is 
op data welke niet geschikt is voor het berekenen van de HSMR. De data zijn geregistreerd voor 
andere doeleinden en verstrekken onvoldoende. Een uitkomstmaat voor de kwaliteit van de zorg 
moet alle relevante informatie bevatten. Kan deze uitkomstmaat worden geëxtrapoleerd naar an-
dere ziekenhuizen en is vergelijking verantwoord, bevat het gedetailleerde patiëntkarakteristieken 
en andere factoren, zoals de ernst van de ziekte en doorverwijzing patroon welke postoperatieve 
uitkomsten beïnvloeden, waardoor adequate casemix correctie mogelijk is? Worden de nodige 
gegevens voor analyse wel adequaat geregistreerd? 20. Vanwege de onbetrouwbaarheid wordt het 
gebruik van de HSMR omstreden in Nederland. Veel ziekenhuizen zien af van publicatie van hun 
HSMR en impliceren dat deze uitkomstmaat ziekenhuizen niet in staat stellen om beter te preste-
ren of de kwaliteit van zorg te verbeteren. Een ander initiatief dat wel wordt aangeprezen is het 
intern gebruik van de HSMR zodat ziekenhuizen hun eigen HSMR gebruiken als een hulpmiddel 21.
Concluderend, dit proefschrift beschrijft het belang van een multidisciplinaire aanpak van de 
behandeling van patiënten met een pancreas maligniteit en heeft richtlijnen opgesteld voor de 
meest optimale pre- en postoperatieve behandeling. Vanwege blijvende veranderingen en ontwik-
kelingen binnen de gezondheidszorg is het belangrijk dat zowel nationaal als internationaal kennis 
en onderzoeksresultaten worden gedeeld en artsen samenwerken om de best mogelijke zorg te 
realiseren voor hun patiënt. Uit dit proefschrift blijkt dat samenwerking leidt tot betere resultaten 
in behandeling van patiënten met een pancreas maligniteit in zowel de pre- als postoperatieve fase.
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