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Beschrijving onderzoek 
Bij luchtlekkage langer dan 5 dagen wordt er gesproken van verlengde luchtlekkage (VLL). 
Dit is een frequent voorkomende complicatie (> 5.6%)1 bij (oncologische) longchirurgie. VLL 
leidt tot een langere ziekenhuisopname, hogere morbiditeit en mortaliteit2. Verminderde 
longfunctie, pleurale adhesies en aandoeningen in de boven kwabben van de longen zijn 
bekende risicofactoren voor het krijgen van VLL1,4–7. In Nederland is er geen uitgebreide 
nationale richtlijn met betrekking tot VLL3. Ziekenhuizen volgen daarom bij VLL eigen beleid 
en dit leidt waarschijnlijk tot (veel) variatie. De variatie in het beleid van deze ziekenhuizen 
biedt ruimte om te kijken naar de verschillende aanpak van VLL en de uitkomsten daarvan. 
Door analyse van de DLCA-S (Dutch Lung Cancer Audit-Surgery) data willen we 
onderzoeken wat in Nederland de variatie is in incidentie van VLL na oncologisch 
longchirurgie. In deze populatie onderzoeken we vervolgens verschillen in uitkomstmaten – 
vooral opnameduur en re-interventies, maar ook overlijden, heropname en andere 
complicaties. Ook risicofactoren voor het ontwikkelen van VLL worden onderzochten, 
hiervoor kan vervolgens gecorrigeerd worden in de analyses. Naast deze analyses sturen we 
ziekenhuizen een enquête met daarin vragen over hun protocol/beleid. Deze gegevens 
koppelen we aan de resultaten uit de audit waarmee we hopen ‘best practices’ te kunnen 
aanwijzen.  
 
Onderzoeksvraag: Hypothese, primaire en secundaire eindpunten 
Hypothese: Door verschil in beleid bij VLL tussen de ziekenhuizen lopen ook de uitkomsten 
(zoals opnameduur en re-interventies) van VLL uiteen. 
 
Eindpunten: 
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1. Zijn er verschillen in uitkomsten (opnameduur en re-interventies) tussen ziekenhuizen 
bij patiënten met VLL en kunnen we deze verschillen o.b.v. het gevoerde beleid 
verklaren (DLCA-S + enquête)? 

2. Welke ziekenhuizen hebben bij patiënten met VLL toch korte opnames en weinig 
andere complicaties/heropnames? Kunnen we best-practices identificeren? (DLCA-S 
+ enquête) 

 
3. Welke risicofactoren voor het ontwikkelen van VLL kunnen we identificeren? 
4. Zijn er gecorrigeerd voor risicofactoren verschillen in de incidentie van VLL tussen 

ziekenhuizen?  
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