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Beschrijving onderzoek 
Voor complicaties na slokdarmresecties varieert de gerapporteerde incidentie rond de 17-
74% in de bestaande literatuur.[1, 2] In de Dutch Upper gastrointestinal Cancer Audit 
(DUCA) worden de uitkomsten na slokdarm- en maagresecties van alle ziekenhuizen in 
Nederland vergeleken. Om de uitkomsten van ziekenhuizen op gebied van complicaties te 
vergelijken wordt er gebruik gemaakt van de uitkomst: ‘gecompliceerd beloop’. Hierbij wordt 
als definitie van ‘gecompliceerd beloop’ aangehouden: complicaties die hebben geleid tot 
een verlengde opnameduur (>21 dagen), een reinterventie of overlijden.  
 
De Comprehensive Complication Index (CCI) is beschreven als uitkomstmaat voor het 
vergelijken van postoperatieve uitkomsten. Deze uitkomstmaat is in 2013 voor het eerst 
beschreven.[3] De index geeft de totale ‘complicatie-last’ voor een patiënt weer. De 
verschillende complicaties worden opgeteld waarbij iedere ernst van de complicaties 
(volgens Clavien Dindo gradering, CD) een bepaalde weging krijgt. Door de grondleggers 
van deze uitkomstmaat wordt geadviseerd om de CCI te gebruiken als een van de standaard 
uitkomsten. In randomized controlled trials zou de CCI ervoor kunnen zorgen dat er kleinere 
sample sizes nodig zijn.[4]  
 
Recent is beschreven dat deze uitkomstmaat mogelijk ook geschikt is voor het vergelijken 
van uitkomsten tussen ziekenhuizen. De CCI zou geschikter zijn dan de gebruikelijke 
uitkomstmaten (veelal ‘ernstige complicaties’) omdat de CCI een betere inschatting van de 
totale ‘complicatie-last’ en omdat er mogelijk meer variatie tussen patiënten kan worden 
aangetoond.[5]   
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