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Beschrijving onderzoek 
Gestructureerde perioperatieve zorg gericht op het verminderen van de impact van de 
chirurgische ingreep op de patiënt heeft in verschillende chirurgische deelgebieden zijn nut 
bewezen (ERAS). Voor de anatomische longresectie bij de longkankerpatiënt bestaat nog 
geen gestandaardiseerd perioperatieve zorg protocol. Uit single centre series blijkt wel dat 
een postoperatieve opname duur van 3-4 dagen goed haalbaar is, gecombineerd met een 
reductie in complicaties (mediane opnameduur 3-4dgn, 11-21% complicaties, 0-2% 
mortaliteit. Cerfolio, J Thorac Cardiovasc Surg 2001;122:318-324 en McKenna, Ann Thorac 
Surg 2007;84:1663-1667)  
De vraag is of, met de toenemende concentratie van longresecties in Nederland en 
bijbehorende specialisatie in dergelijke zorg er behoefte is aan een Enhanced Recovery 
After Thoracic Surgery (ERATS) protocol, of dat de ziekenhuizen met de huidige 
zorgverlening in staat zijn de single centre enhanced recovery prestaties te evenaren.   
 
Onderzoeksvraag: Hypothese, primaire en secundaire eindpunten 
Het vermoeden bestaat dat er een spreiding is in de mediane opnameduur (die, behoudens 
patiëntkenmerken, tumorkenmerken en behandelingskenmerken) afhankelijk is van het 
perioperatieve proces van het opererend centrum.  
Om dit te onderzoeken willen we de mediane opnameduur in een groep patiënten met een 
ongecompliceerd beloop - doordoor representatief voor het ‘normale’ postoperatieve proces - 
voor ziekenhuizen met elkaar vergelijken en spreiding hierin aantonen. (niet gecorrigeerd 
voor patiënt- en tumorkarakteristieken).  
Daarnaast willen we kijken of we best-practices kunnen aanwijzen door opnameduur 
(%patiënten in een ziekenhuis met een opnameduur>mediane opnameduur van de hele 
groep) uit te zetten tegen gecompliceerd beloop en heropnames. Hypothese: ziekenhuizen 
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die laag scoren op beide items (laag percentage lange liggers en weinig 
complicaties/heropnames) hanteren een goed perioperatieve zorg protocol.  
Factoren die op dit proces van invloed kunnen zijn moeten daarbij worden onderzocht. 
Hierbij valt te denken aan het type ziekenhuis, het operatievolume en het percentage 
minimaal invasief uitgevoerde resecties.  
 
Primaire uitkomstmaat:  
- Variatie/spreiding in mediane opnameduur tussen Nederlandse ziekenhuizen 
(ongecorrigeerd).  
 
Secundaire uitkomstmaten:  
- Verschillen tussen ziekenhuizen in het aantal patiënten dat >mediane opnameduur ligt 
opgenomen (en/of >4 dagen als afkappunt o.b.v. aangehaalde literatuur), gecorrigeerd voor 
patiënt- en tumorkarakteristieken.   in funnel plot met 95%BI.  
- Gecorrigeerd % opnameduur >mediaan per ziekenhuis, uitgezet ten opzichte van 
gecompliceerd beloop (mortaliteit, re-interventies, complicaties) en heropnames. Dit om best 
practices te identificeren  ziekenhuizen met een laag % opnameduur>mediaan én weinig 
complicaties.   
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