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Achtergrond 
 
Colorectale chirurgie gaat gepaard met een relatief hoog percentage complicaties en 
secundair hieraan, mortaliteit. Naadlekkage is een van de complicaties die gepaard gaat 
met een hoge morbiditeit, reinterventies, en mortaliteit (1). 
 
Symptomen van naadlekkage worden manifest op postoperatieve dag 4 -6 (2,3). 
Mogelijk kan in het geval van een naadlekkage een vroege re-interventie klinische 
achteruitgang van een patiënt, en daarmee sterfte, voorkomen (4). Het is beschreven dat 
wanneer de symptomen van naadlekkage in het weekend aan het licht komen, dit de tijd 
tot reoperatie met twee dagen vertraagt (2). In deze kleine studie leverde dit geen 
significant verschil in mortaliteit op.  
De database van de DSCA lijkt vanwege de volledigheid, omvang en aard van de 
gegevens bij uitstek geschikt om dit op landelijk niveau te onderzoeken. 
 
Het doel van de voorgestelde studie is om de relatie tussen de dag in de week, waarop de 
primaire resectie plaatsvond, en de postoperatieve mortaliteit, te onderzoeken. 
De hypothese is dat patiënten die op maandag werden geopereerd een hoger 
sterftepercentage hebben; mogelijk vanwege een tussenkomst van het weekend bij het 
optreden van de eerste symptomen. 
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Primaire uitkomst: 
30-dagen en/of in-ziekenhuismortaliteit 
 
Secundaire uitkomsten: 
Naadlekkage 
Andere complicaties 
 
Inclusiecriteria: 

 Alle colorectale patiënten met een primaire anastomose 
Exclusie: 

 Niet-electief geopereerde patiënten 
 In het weekend geopereerde patiënten 

 
De dag in de week waarop de operatie plaatsvond zal worden berekend uit de 
operatiedatum. 
 
Benodigde items: 

 Inclusie: patiënten aan colon- of rectumcarcinoom geopereerd tussen 2009-2012 
 Potentiele patient- of ziektegebonden casemixfactoren: tumorlokatie, T, N en M 

stadium, tumorcomplicaties, leeftijd, geslacht, lengte, gewicht, ASA score, co-
morbiditeit, voorgeschiedenis. 

 Datum van de operatie 
 Potentiele behandelingsgebonden (casemix)factoren; urgentie ingreep, 

open/scopisch, soort resectie, aanvullende resecties, complicaties peroperatief, 
neoadjuvante behandeling. 

 Uitkomsten: chirurgische complicaties en subverdeling hiervan; reoperaties, 
reinterventies en type; datum reinterventie; postoperatieve mortaliteit; 

 Overige complicaties 
 gepseudonimiseerde ziekenhuisidentiteit zodat anoniem ziekenhuizen 

vergeleken kunnen worden 

 
Aanvang studie: maart 2012 
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