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Achtergrond	  
	  
Met	  het	  oog	  op	  kwaliteitsmonitoring	  bestaan	  voor	  een	  groot	  aantal	  (oncologische)	  
aandoeningen	  kwaliteitsindicatoren.,	  die	  elk	  als	  doel	  hebben	  de	  resultaten	  van	  een	  
stukje	  van	  het	  zorgpad	  dat	  de	  patiënt	  bewandelt,	  inzichtelijk	  te	  maken.	  Voor	  de	  
colorectale	  chirurgie	  is	  “	  percentage	  ongeplande	  reoperaties”	  –	  o.a.	  uitgevraagd	  door	  de	  
inspectie	  voor	  de	  gezondheidszorg	  IGZ	  en	  Zichtbare	  Zorg-‐	  hier	  een	  van.	  In	  de	  Verenigde	  
Staten	  bestaat	  een	  soortgelijke	  indicator(1,2).	  
Aangezien	  bekend	  is	  dat	  patiënten	  die	  een	  reoperatie	  ondergaan	  een	  slechtere	  uitkomst	  
hebben	  (bijvoorbeeld	  een	  hogere	  postoperatieve	  sterfte)	  lijkt	  dit	  een	  goede	  
kwaliteitsindicator.	  Echter,	  deze	  indicator	  zou	  terughoudendheid	  naar	  adequaat	  en	  
vroegtijdig	  ingrijpen	  bij	  een	  vermeende	  chirurgische	  complicatie	  in	  de	  hand	  kunnen	  
werken.	  Dit	  terwijl	  de	  evidence	  voor	  “failure-‐to-‐rescue”	  	  als	  hoofdoorzaak	  voor	  hoge	  
postoperatieve	  sterfte	  toeneemt.	  (3,4)	  De	  vraag	  is	  wat	  de	  waarde	  van	  deze	  
kwaliteitsindicator	  is.	  
Deze	  studie	  heeft	  als	  doel	  inzicht	  te	  verkrijgen	  in	  

1. de	  spreiding	  in	  percentage	  heroperaties,	  ongecorrigeerd	  en	  gecorrigeerd	  voor	  
casemix,	  tussen	  ziekenhuizen	  in	  de	  DSCA	  

2. het	  verband	  tussen	  %	  heroperaties	  en	  mortaliteit	  en	  andere	  eindpunten	  
(verlengde	  opnameduur	  >14	  dagen,	  bloedtransfusies,	  irradicale	  resecties,	  
lymfeklieropbrengst).	  Specifiek	  zal	  geanalyseerd	  worden	  wat	  het	  betekent	  als	  



een	  ziekenhuis	  aangemerkt	  wordt	  als	  “hoger	  %	  reoperaties	  dan	  gemiddeld”	  of	  
“lager	  %	  reoperaties	  dan	  gemiddeld”	  in	  de	  funnelplot.	  

	  
	  	  
	  
Benodigde	  items:	  

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

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

• Potentiele	  behandelingsgebonden	  casemixfactoren;	  urgentie	  ingreep,	  
open/scopisch,	  soort	  resectie,	  aanvullende	  resecties,	  complicaties	  peroperatief,	  
neoadjuvante	  behandeling.	  

• Uitkomsten:	  chirurgische	  complicaties	  en	  subverdeling	  hiervan;	  reoperaties,	  
reinterventies	  en	  type;	  postoperatieve	  mortaliteit;	  bloedverlies;	  aantal	  
lymfeklieren,	  radicaliteit	  vanr	  esectiesgepseudonimiseerde	  ziekenhuisidentiteit	  
zodat	  anaoniem	  ziekenhuisprestaties	  op	  de	  indicator	  en	  uitkomsten	  vergeleken	  
kan	  worden.	  
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