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Beschrijving 
Alhoewel ziekenhuizen 24 uur per dag en 7 dagen per week zorg leveren, komt er vanuit 
verschillende landen steeds meer evidence dat er sprake is van hogere sterfte onder 
patiënten die buiten de reguliere kantoortijden zijn opgenomen (1-3). Dit zogenaamde 
weekend effect wordt gevonden voor zowel electieve als acuut opgenomen patiënten, en 
voor veel verschillende diagnosegroepen (1-3). Er zijn tenminste 2 verschillende verklaringen 
voor dit effect (2-3). De eerste verklaring is dat deze verschillen ontstaan door minder goede 
kwaliteit van zorg tijdens het weekend. De tweede verklaring is dat patiënten die vlak voor of 
in het weekend worden opgenomen en/of geopereerd, veel ernstiger ziek zijn dan de 
patiënten die op weekdagen worden opgenomen. Concha et al stelden recent een manier 
voor om onderscheid te maken tussen deze 2 typen verklaringen, een patiënt effect of een 
kwaliteit van zorg effect, door te kijken naar het patroon in de tijd namelijk in hoeverre het 
verhoogde sterfterisico na afloop van het weekend weer terugging naar het pre-weekend 
risico of toch verhoogd bleef (3). Dit patroon verschilde tussen diagnosegroepen.  
 
Een probleem van veel studies naar het weekend effect, is dat er gebruik wordt gemaakt van 
administratieve data. Hierdoor is er veelal onvoldoende mogelijkheid om goed te corrigeren 
voor verschillen in patiënten-mix en dus ook of patiënten die worden opgenomen in het 
weekend ernstiger ziek zijn. Bovendien is er veelal alleen informatie over sterfte, maar niet 
over complicaties die zijn opgetreden en die al dan niet hebben geresulteerd in het overlijden 
van de patiënt. Dergelijke informatie kan meer inzicht geven in het causale pad dat deze 
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variatie veroorzaakt, en daarmee in mogelijke verklarende factoren als eerste stap naar 
mogelijke verbetering.  
 
De Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) genereert spiegelinformatie voor alle 
Nederlandse klinieken die colorectale oncologische chirurgie verrichten. Het doel van deze 
audit is, het bevorderen van de kwaliteit van zorg voor patiënten met een primair colorectaal 
carcinoom door middel van terugkoppeling van kwaliteitsgegevens aan de behandelteams in 
de ziekenhuizen. Dit bevordert het volgen van evidence-based richtlijnen en leidt tot reductie 
van ongewenste uitkomsten van zorg, zoals complicaties en mortaliteit. De DSCA is ingebed 
in het kwaliteitssysteem van de beroepsvereniging van chirurgen: vanuit de Nederlandse 
Vereniging voor Heelkunde (NVvH) vinden er jaarlijks gerichte visitaties plaats bij die 
klinieken, die na correctie voor verschillen in patiënten-mix significant afwijken van het 
landelijke gemiddelde aan complicatie- en/ofsterftepercentages. Doordat er veel meer 
klinisch relevante informatie wordt verzameld, kan er beter voor patiënten-mix worden 
gecorrigeerd dan met behulp van administratieve data. 
 
Eerder onderzoek heeft laten zien dat er ook sprake is van een weekend effect voor 
patiënten opgenomen vanwege een colorectaal carcinoom (1-3), maar al deze studies 
gebruikten administratieve data waardoor beperkt zicht kan worden gegeven op mogelijke 
verklarende factoren. De DSCA data bevatten meer klinische informatie en zijn daarom bij 
uitstek geschikt om diepte-onderzoek te verrichten naar verklaringen voor dit weekend effect 
in de Nederlandse situatie. Zo bleek uit een recente DSCA studie dat hoge postoperatieve 
mortaliteit in de ziekenhuizen niet zozeer samenhangt met hogere aantallen (ernstige) 
complicaties, maar meer met het verhoudingsgewijs vaker fataal aflopen van deze 
complicaties, ook wel failure-to- rescue genoemd (4). Ziekenhuizen lijken te verschillen in de 
mate waarin zij complicaties tijdig onderkennen en direct behandelen, wat geassocieerd zou 
kunnen zijn met mindere beschikbaarheid van personeel en vertraging in diagnostiek in het 
weekend. Onduidelijk is bijvoorbeeld of eventuele diagnostiek niet of te laat wordt 
aangevraagd, of minder snel wordt verwerkt. Andere verklaringen die in de literatuur werden 
geëxploreerd zijn de hoeveelheid aanwezige senior staf in het weekend, aanwezigheid van 
assistenten en de opleidingsstatus van het ziekenhuis (5). Diepte-onderzoek naar het belang 
van dergelijke factoren (zorgprocessen, verleende zorg en zorgstructuren) en hoe deze op 
elkaar ingrijpen, kan belangrijke aanwijzingen opleveren voor ziekenhuizen hoe zij de 
kwaliteit van hun zorg kunnen verbeteren. 
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Beoogde publicatie(s) 
De intentie van de aanvraag tot verstrekking van DSCA gegevens heeft als doel minstens 
één wetenschappelijke publicatie mee te schrijven: 
 
In welke mate verklaren zorgprocessen, organisatorische context en tijdig onderkennen en 
behandelen van eventuele (ernstige) complicaties, het geobserveerde weekend effect na 
colorectale chirurgie. 


