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Beschrijving onderzoek 
In 10 jaar is het aantal operaties met 30% toegenomen (1.3M in 2009). Dit leidt tot een 
toename van zorgkosten met meer dan 33%. Minimaal invasieve technieken en fast-track 
recovery programma’s verkorten de opnameduur en reduceren daarmee perioperatieve 
zorgkosten. Door de introductie van de darmkankerscreening zal er de komende jaren een 
toename ontstaan van het aantal colorectale ingrepen in Nederland. Niet al deze patiënten 
zullen goed voorbereid zijn op een kortere opnameduur. Internationaal is er geen consensus 
over het meest ideale ontslagmoment na colorectale ingrepen.  
 
Door patiënten zelf duidelijk te informeren en voor te bereiden over de opname(duur), de 
impact van hun behandeling en het herstel kan de tijd van opname en de tijd van herstel tot 
normale werkactiviteiten substantieel verkort worden. Bovendien zal potentieel de patiënten 
tevredenheid over de zorg toenemen. Verbetering van communicatie maar vooral 
verwachtingsmanagement van de patiënt zijn hierbij de sleutelbegrippen. Het streven is om 
patiënten door middel van mHealth gericht op selfmanagement en personalised care een 
betere kwaliteit van zorg te bieden, die bovendien doelmatiger is. Recentelijk is uit een 
pilotstudie op de afdeling gynaecologie gebleken de dat als patiënten de juiste informatie 
krijgen over het te verwachten ontslagmoment, het ontslagmoment eerder plaats vindt en ze 
ook vaker tevreden zijn over het ontslagmoment zelf. 
 
Om de informatievoorziening over opname en behandeling te bevorderen wordt door het VU 
medisch centrum op dit moment de OntslagApp ontwikkeld. Deze app bepaalt voor de 
patiënt het opnameadvies en het ontslagadvies. De patiënt logt in en kiest vervolgens de 
behandeling die hij/zij moet ondergaan en beantwoordt een lijst met vragen over zijn / haar 
risicofactoren. De app berekent op basis van de behandeling en de antwoorden het opname- 
en het ontslagadvies.  De patiënt kan voorafgaand aan en na afloop van zijn / haar 
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behandeling via filmpjes in de app informatie krijgen over het ontslag, wat te verwachten na 
ontslag, wie te bellen en wanneer en waar op te letten. Hierdoor zal de patiënt reeds voor de 
operatie goed geïnformeerd zijn over wat te verwachten na ontslag en zal al voor de operatie 
de nodige voorbereidingen kunnen treffen voor bij thuiskomst / einde van de behandeling / 
ontslag. Hierdoor zal de tevredenheid van de patiënt ten aanzien van het ontslagmoment 
toenemen. De definitieve ontslagdatum wordt gedurende de opname uiteraard in 
samenspraak met arts en patiënt bepaald.  
 
Voor de ontwikkeling van deze software en app is het noodzakelijk inzicht te hebben in de 
landelijke opnameduur van colorectale ingrepen. De DCRA database biedt ons de 
mogelijkheid om voor elk type operatie de meest betrouwbare opnameduur na een 
ongecompliceerde ingreep voor de situatie in Nederland te berekenen. Vervolgens kunnen 
we aan de hand van een predictiemodel patiënt-, ziekte- en behandel gerelateerde 
risicofactoren meenemen die van invloed kunnen zijn op de opnameduur. De opnameduur in 
dagen en de resultaten van dit predictiemodel valideren we door consensus te verkrijgen 
d.m.v. een Delphi procedure (gebruikmakend van vragenlijst onderzoek) onder chirurgen in 
Nederland over het juiste ontslagmoment en factoren die van invloed kunnen zijn. Uiteindelijk 
implementeren we deze resultaten in onze OntslagApp. Vervolgens zullen we de OntslagApp 
testen en toetsen bij patiënten die een colorectale ingreep zullen ondergaan. 
 
Onderzoeksvraag:  
Fase 1 (DCRA data): Wat is de mediane opnameduur per ongecompliceerde 
laparoscopische colon-/rectumresectie en welke patiënt-, ziekte- en behandel gerelateerde 
factoren resulteren in een verlenging van deze opnameduur? 
 
Fase 2 en 3 vallen buiten aanvraag van DCRA 
Fase 2: Wat is de meest ideale opnameduur per colorectale ingreep volgens de Nederlandse 
chirurgen?  
Fase 3: Leidt de introductie van de Ontslagapp tot een kortere opnameduur bij een 
gelijkblijvende tevredenheid van de patiënt over de kwaliteit van zorg? 
 
Hypothese 
Hieronder beschrijven we het doel en de hypothese van het gehele onderzoeksproject.  
Het doel / de hypothese van de OntslagApp voor de patiënt is: 
• Minder onzekerheid rondom de opnameperiode en na het ontslag. 
• Beter inzicht in het normale beloop, van opname tot en met ontslag. 
• Betere instructie na ontslag: weten wanneer je moet bellen en met wie, teneinde onnodige 
bezoeken aan huisarts en specialist te voorkomen. 
• Reduceren onnodig vroeg komen voor een ingreep en onnodig lang blijven in ziekenhuis na 
ingreep. 
 
Het doel / de hypothese van de OntslagApp voor het ziekenhuis in hoofdlijnen is: 
• Kortere opnameduur van de patiënt. 
• Kortere benodigde instructietijd van de specialist naar de patiënt (in het bijzonder met 
betrekking tot ontslag). 
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• Hogere zorgkwaliteit voor de patiënt. 
• Positievere beleving van de zorgkwaliteit door de patiënt. 
 
Primaire uitkomstmaten: 
Fase 1 (DCRA data): De mediane opnameduur van patiënten per ongecompliceerde 
laparoscopische colon- / rectumresectie ((extended) hemicolectomie links/rechts, 
transversumresectie, sigmoidresectie, low anterior resectie, APR) . 
 
Fase 2 en 3 vallen buiten de DCRA aanvraag 
Fase 2: Minimaal 70% consensus over ideaal aantal dagen opnameduur per ingreep 
Fase 3: Mediane opnameduur in dagen   
 
Secundaire uitkomstmaten: 
Fase 1 (DCRA data): Welke patiënt-, ziekte- en behandel gerelateerde risicofactoren zijn van 
invloed op het moment van opname en de opnameduur en hoeveel wordt die opnameduur 
gemiddeld verlengd per risicofactor en per type uitgevoerde operatie. 
 
Fase 2 en 3 vallen buiten DCRA aanvraag 
Fase 2: Minimaal 70% consensus per patiënt-, ziekte en behandel gerelateerde factor die 
van invloed kan zijn op het meest ideale ontslagmoment 
Fase 3: Tevredenheid van de patiënt en kwaliteit van zorg gemeten met: 
1) Consumer Quality Index (CQI) (direct na ontslag) 
2) Net Promoter Score (NPS) (direct na ontslag) 
3) 5 ontslag gerelateerde vragen (direct na ontslag en 2 weken postoperatief)  
4) Pijnscore middels de Numerieke Rating Schaal (NRS) (direct na ontslag en 2 weken 
postoperatief) 
 
Beoogde publicatie 
Which variables are prognostic factors for delayed discharge after uncomplicated colon- and 
rectum resection? A register-based cohort study. 


