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Beschrijving onderzoek 

Sinds 2013 worden alle patiënten die in Nederland een leverresectie ondergaan geregistreerd in de 
Dutch Hepato Biliary Audit (DHBA). Het voornaamste doel van de DHBA is het inzichtelijk maken en 
monitoren van de kwaliteit van zorg omtrent leverchirurgie.  
Binnen de DHBA worden verschillende typen resecties geregistreerd voor verschillende tumortypes 
te weten colorectale levermetastasen (CRLM), levermetastasen (LM) van andere origine, benigne 
levertumoren, hepatocellulaire carcinomen (HCC) en ook de intrahepatische- en perihilaire 
cholangiocarcinomen. Deze verschillende tumortypes gaan gepaard met variërende uitkomsten 
betreffende morbiditeit en mortaliteit. Morbiditeit is gedefinieerd als een ernstige complicatie die 
leidt tot een reinterventie, orgaanfalen waarvoor IC opname of overlijden (Clavien dindo gradering 
3a>)1. In de DHBA wisselt dit zeer tussen de verschillende tumortypes2. In het geval van minor 
leverresecties voor CRLM is de morbiditeit ongeveer 5-10% welke kan oplopen tot 25% voor 
majeure leverchirurgie. Ook de mortaliteit wisselt sterk afhankelijk van het type aandoening, zo kan 
deze voor cholangiocarcinoom oplopen tot 20%. Het is bekend dat naast operatiefactoren ook de 
patiënt- en tumorfactoren van invloed kunnen zijn op de postoperatieve uitkomsten3. Binnen een 
ziekenhuis kunnen deze factoren verschillen, dit wordt de casemix genoemd.   
In veel andere audits is gebleken dat variatie in casemix tussen ziekenhuizen invloed kan hebben op 
het percentage  morbiditeit en mortaliteit4-6. Bij vergelijking van ziekenhuizen wordt dan ook vaak 
casemix correctie toegepast. Binnen de DHBA wordt verwacht dat, naast de invloed van het type 
operatie en het type aandoening, patiënt- en tumorfactoren ook van invloed zijn op ziekenhuis 
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uitkomsten. Het doel van deze studie is om te onderzoeken of een casemix model opgesteld kan 
worden waarmee ziekenhuisvergelijkingen eerlijker worden. 
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