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Beschrijving onderzoek 
Achtergrond van onderzoek: 
Ouderen patiënten en met name kwetsbare oudere patiënten hebben een verhoogd risico op 
postoperatieve complicaties na coloncarcinoom chirurgie. Eerdere studies hebben 
aangetoond dat afgenomen spiermassa, verminderde loopsnelheid en een slechte 
voedingstoestand geassocieerd zijn met postoperatieve complicaties. Het verbeteren van de 
functionele capaciteit van een individu middels prehabilitatie laat in onderzoeksverband 
veelbelovende resultaten zien. Echter is er specifiek voor prehabilitatie bij coloncarcinoom 
chirurgie bij ouderen patiënten nog beperkt bewijs voor de kosteneffectiviteit. Daarom wordt 
prehabilitatie in de richtlijn enkel geadviseerd in onderzoeksverband. Ondertussen wordt 
prehabilitatie her en der wel al geïmplementeerd.  
 
Onderzoeksvraag:  
In deze studie, als voorbereiding op een prospectieve kosteneffectiviteit studie, wordt de 
praktijkvariatie van perioperatieve coloncarcinoom chirurgie  zorg bij ouderen (75 jaar en 
ouder) in kaart gebracht. De praktijkvariatie wordt gedefinieerd in termen van technische 
efficiëntie. Daarna zal geanalyseerd worden waardoor het verschil in technische efficiëntie 
wordt verklaard en of prehabilitatie hierin een rol speelt.  
Onze hypothese is dat prehabilitatie voorafgaande aan coloncarcinoom chirurgie bij 
patiënten van 75 jaar en ouder de technische efficiëntie verbeterd.  
Primaire eindpunten zijn technische efficiëntie en factoren die het verschil in technische 
efficiëntie verklaren.  
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Onderzoeksopzet: 
Dit is een multicenter observationele studie. De geleverde zorg door de deelnemende 
ziekenhuizen wordt in kaart gebracht aan de hand: 
 
1. Het invullen van een korte vragenlijst (5 min) door 1 chirurg, 1 geriater/internist 
ouderengeneeskunde en 1 casemanger/PA/verpleegkundig specialist per ziekenhuis.  
2. Indien aanwezig, het zorgpad perioperatieve zorg bij een coloncarcinoom (bij patiënten 
van 75 jaar en ouder) zoals dat gebruikt wordt in een lokaal ziekenhuis. 
3. Een beschrijvende prospectieve studie. Waarbij achtereenvolgens  de eerste 10 patiënten 
van 75 jaar en ouder (waarvan in het MDO wordt besloten een operatie in verband met een 
coloncarcinoom te plannen) in elk deelnemend ziekenhuis worden geïncludeerd. Wij vragen 
deze patiënten vanaf inclusie in de studie een agenda bij te houden van de afspraken met 
alle medici en paramedici. Daarnaast vragen wij hen preoperatief (bij opname in het 
ziekenhuis) en  postoperatief (3 maanden na operatie) een vragenlijst in te vullen.  
4. Gegevens uit de Dutch ColoRectal Audit.  
 
Of prehabilitatie wordt toegepast in een ziekenhuis is afhankelijk van de lokale richtlijnen; de 
dagelijkse praktijk zal niet worden veranderd voor de studie. Prehabilitatie wordt gedefinieerd 
als minimaal 2 weken bewegingstherapie en het in kaart brengen van de voedingstoestand 
van een patiënt minimaal 2 weken voor de operatie.  
 
Onderzoekspopulatie: 
Voor het retrospectieve gedeelte van de studie gaat het om patiënten van 75 jaar en ouder 
die coloncarcinoom chirurgie hebben ondergaan. Specifiek voor de DCRA gegevens gaat 
het om het jaar 2017.  
Voor de prospectieve studie gaat het om patiënten van 75 jaar en ouder die gepland staan 
voor coloncarcinoom chirurgie.  
 
Statistiek:  
Data Envelopment Analysis (DEA) zal worden gebruikt om de praktijkvariatie te beschrijven 
in termen van technische efficiëntie. Het voordeel van de DEA is dat er gekeken wordt op 
praktijkniveau (ziekenhuisniveau) en niet op patiëntniveau. 
Er zal een zogenaamde twee fasen DEA worden uitgevoerd; in fase 1 zal de technische 
efficiëntie worden bepaald met behulp van een output georiënteerde DEA analyse en in fase 
2 zal middels regressie analyse geanalyseerd welke factoren het verschil in technische 
efficiëntie tussen ziekenhuizen wordt verklaard. 
 
Aan deelnemende ziekenhuizen wordt toestemming gevraagd om de DCRA data per 
ziekenhuis op te vragen zodat een vergelijking op praktijkniveau mogelijk is (koppelen van 
vragenlijsten aan DCRA gegevens). In een publicatie zullen deze data uiteraard anoniem 
verwerkt worden. 
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