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Beschrijving onderzoek 
De keuze tussen een transthoracale of een transhiatale benadering bij oesophagusresecties 
blijft een onderwerp van discussie. Ondanks het feit dat de transthoracale 
oesophagusresectie (TTE) voor een uitgebreidere lymfeklierdissectie zorgt (1,2) en daarmee 
gepaard kan gaan met betere oncologische uitkomsten (3), wordt vaak voor patiënten met 
co-morbiditeit en een slechtere conditie (de hoog-risico patiënten) gekozen voor de 
transhiatale benadering om ernstige postoperatieve complicaties te voorkomen (4). Hiermee 
zouden voor deze patiëntengroep de postoperatieve complicaties geminimaliseerd worden. 
Een transthoracale resectie gaat namelijk vaak samen met hogere postoperatieve morbiditeit 
en mortaliteit (5,6). Geen bewijs bestaat echter dat de hoog-risico patiëntengroep het 
daadwerkelijk slechter doet indien de oesophagus transthoracaal gereseceerd wordt. 
 
Aan de hand van de Charlson comorbidity index (CCI) (7) zullen de patiënten beoordeeld 
worden of zij in de hoog- of de laag-risico groep vallen. Hiermee worden patiënten aan de 
hand van comorbiditeiten in zes klassen verdeeld: CCI 0, 1, 2, 3, 4 of >5. Elke co-morbiditeit 
krijgt een score toegekend. Er zijn vier categorieën waarin een co-morbiditeit 1,2,3 of 6 
punten krijgt, ook wordt een punt gegeven voor elk decennium boven de leeftijd van 50 
(maximum score 4). De gekozen afkapwaarde tussen hoog- en laag-risico ligt op 3, mede 
vanwege het feit dat Shoemaker et al (8) de leeftijd boven 70 in combinatie met afgenomen 
functionele reserves zien als een klinisch criterium voor hoog-risico patiënten.  
 
Onderzoeksvraag:  
Onderzoeksvraag: Wat is de uitkomst van hoog-risico patiënten die een TTE ondergaan in 
vergelijking tot laag-risico patiënten die een TTE ondergaan? 
Hypothese: Hoog risico patiënten die een TTE ondergaan hebben een slechtere uitkomst 
dan ‘gezonde’ patiënten. 
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Primaire uitkomst: mortaliteit (ziekenhuis,  30-dagen mortaliteit en/of anderszins overlijden) 
Secundaire uitkomsten: aantal dagen IC/MC, heropname 30 dagen, pulmonale complicaties, 
cardiale complicaties, naadlekkage, re-interventies en andere postoperatieve complicaties 
met een Clavien-Dindo score van ≥3 (9). 
 
Onderzoeksopzet: 
Een retrospectief, vergelijkende cohort studie op basis van prospectief verzamelde data uit 
de DUCA-database. Patiënten, die een open of minimaal invasieve transthoracale 
oesophagusresectie ondergingen worden onderling vergeleken. De vergelijking wordt 
gemaakt tussen patiënten die ‘high-risk’ zijn op basis van co-morbiditeit en de ‘low-risk’ 
patiënten. Gekeken wordt naar postoperatieve uitkomsten zoals 30 dagen mortaliteit, lengte 
IC opname, heropname binnen 30 dagen, re-interventies, cardiale en pulmonale 
complicaties.  
 
Onderzoekspopulatie: 
Alle patiënten, die een open of minimaal invasieve transthoracale oesophagusresectie 
ondergingen (e.g. Ivor Lewis of McKeown), worden ingedeeld op basis van de CCI  (7). 
Patiënten met scores van 0,1 of 2 (laag-risico) worden vergeleken met patiënten die een 
score van ≥3 (hoog-risico) hadden. De vergelijking wordt gemaakt op basis van de 
bovengenoemde uitkomsten. Verder wordt er alleen gekeken naar in opzet curatieve en 
electieve operaties. Hiernaast zal er een subgroep analyse worden verricht waarin 
gestratificeerd wordt voor type TTE (open of minimaal invasief). Overige data bestaat uit: 
patiëntkarakteristieken, tumorkarakteristieken, neo-adjuvante therapie en operatiedetails. 
Deze zijn gekozen om de aard van de uitkomsten beter te kunnen beoordelen. 
 
Statistiek:  
Mortaliteit wordt vergeleken tussen de hoog- en laag-risico groep, die een transthoracale 
oesophagusresectie ondergingen. Afhankelijk van het cel volume wordt een χ2 of Fisher's 
exact toets gebruikt. Voor de andere categorische variabelen zal ook een χ2 of Fisher's 
exact toets gebruikt worden. Continue variabelen zullen behandeld worden middels een 
ongepaarde t-toets (parametrisch) dan wel een non-parametrische toets (Mann-Whitney-U). 
 
De statistiek wordt uitgevoerd met SPSS (IBM Corp., Armonk, NY). Een p-waarde van <0.05 
wordt als statistisch significant beschouwd. 
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