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Beschrijving onderzoek 
Internationaal zien we de afgelopen jaren een toename van de inzet van de robot (RATS; 
Robot Assisted Thoracic Surgery) bij thoracale chirurgie. RATS heeft enkele theoretische 
voordelen: de intrathoracale bewegingsvrijheden van de RATS instrumenten staan een 
superieure range of motion met een sterk vergroot drie dimensionaal (3D) zicht. [1,2] 
Daarnaast is de techniek goed uitvoerbaar en veilig gebleken, ook in de opstartfase met 
doorlopen van de leercurve, en is voor de operateur ergonomisch beter dan technieken 
waarbij de chirurg aan tafel staat [1,2,3]. De toepassing van RATS gaat echter gepaard met 
hogere kosten in vergelijking met de huidige, gangbare praktijk. [4,5,6] Daarentegen leiden 
minimaal invasieve technieken, zowel VATS als RATS, tot een kortere opnameduur in 
vergelijking met thoracotomie, hetgeen zorgt voor verlaging van de (klinische) 
opnamekosten. [6,7,8] Naast een kortere ziekenhuisopname lijkt de toepassing van RATS bij 
een laag stadium NSCLC geassocieerd met een uitgebreidere lymfeklierdissectie dan VATS 
en thoracotomie. [9]  
In een systematic review en meta-analyse uit 2017 waarin 10 studies geïncludeerd werden, 
werd geconcludeerd dat RATS een geschikte minimaal-invasieve procedure is voor 
longresecties. Ook in deze meta-analyse werd na RATS  een trend gezien naar een kortere 
drainage duur van de thorax en een kortere ziekenhuisopname, maar bewijsvoering blijft 
beperkt en aanvullende vergelijkende studies zijn noodzakelijk. [10] 
Naast longchirurgie, vormen mediastinale afwijkingen een indicatiegebied voor RATS. Met 
name in het geval van een thymectomie lijkt RATS hiervoor zeer geschikt. [11] 
Sinds enkele jaren wordt de robot ook in Nederland toegepast bij thoracale oncologische 
chirurgie en middels deze studie wordt de introductie en huidige inzet ervan in Nederland 
bekeken en beschreven. 
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