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Beschrijving onderzoek 
De resectie van lymfeklieren bij een resectie is belangrijk voor zowel bij een 
oesofaguscarcinoom waarvoor een oesofagusresectie plaatsvindt. De gedachte hierachter is 
dat het verwijderen van meer lymfeklieren zorgt voor optimale stadiering, en dat het de kans 
op loco-regionaal recidief verkleint.(1-3) Een van de indicatoren in de DUCA beschrijft het 
percentage patiënten waarbij >15 lymfeklieren is aangetoond in het resectie preparaat, ten 
opzicht van het totaal aantal patiënten dat een in-opzet-curatieve resectie van een primaire 
tumor ondergaat. De uitkomst van het al dan niet behalen van 15 lymfeklieren kan beïnvloed 
worden door de uitgebreidheid van de lymfeklierresectie door de chirurg maar ook door de 
uitgebreidheid van de beoordeling van het preparaat door de patholoog. 
Er is bekend dat het aantal lymfeklieren dat gereseceerd wordt, beïnvloed wordt door het 
soort operatie wat wordt uitgevoerd, het belangrijkste verschil in benadering hierbij is 
transthoracaal versus transhiataal.(4, 5)  
Door te bepalen wat de prognostische factoren zijn in de lymfeklierdissectie is het mogelijk 
voor de chirurg om te bepalen in welke situatie er maar aandacht moet zijn op de dissectie. 
Daarnaast zouden verschillen in de prognostische factoren tussen ziekenhuizen een 
verklaring kunnen zijn voor verschillen in score op de indicator van de DUCA.   
 
 
Onderzoeksvraag:  
Welke factoren hebben invloed op het al dan niet behalen van >15 lymfeklieren?  
Primaire uitkomst: het behalen van >15 lymfeklieren  
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Secondaire uitkomst: het aantal lymfeklieren dat gereseceerd is 
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