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Beschrijving onderzoek 
De afgelopen jaren is er bij hoog-complexe chirurgie in toenemende mate aandacht voor de 
mogelijke relatie tussen het ziekenhuisvolume en de postoperatieve uitkomst (1-3). De 
perioperatieve morbiditeit en mortaliteit daalde significant nadat de zorg rondom complexe 
oncologische chirurgie werd gecentraliseerd. (4,5) Ook met betrekking tot 
longkankerchirurgie is er literatuur over de relatie tussen ziekenhuisvolume en uitkomst. In 
2012 beschreef Von Meyenfeldt et al. in een systematic review en meta-analyse dat 
ziekenhuisvolume en chirurgische specialisatie van invloed zijn op de uitkomst na 
longkankerresecties, maar dat de volumegrens niet geïdentificeerd kon worden. (6) Een 
Amerikaanse studie uit 2015 liet zien dat er bij het vroeg-stadium niet-kleincellig 
loncarcinoom (NSCLC) een langere overleving is bij hoog-volume ziekenhuizen t.o.v. 
medium – en laag volume ziekenhuizen (laag < 20, medium 20-50, hoog > 50). (7) Een 
Franse nationale database studie laat zien dat de 30 dagen mortaliteit beïnvloed wordt door 
volume per chirurg, maar niet door ziekenhuisvolume. (8) 
In de huidige Soncos norm is vastgelegd dat er per ziekenhuis minimaal 20 anatomische 
longresecties per jaar verricht dienen te worden. (9) Dit rapport is tot stand gekomen door 
samenwerking van verschillende beroepsverenigingen en betreffende de longchirurgie in 
samenspraak met de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) en de 
Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie (NVvL). Hoewel beide beroepsverenigingen 
momenteel een verschillende norm hanteren, te weten 50 respectievelijk 20 anatomische 
resecties,  wordt gestreefd naar toenemende concentratie van de longchirurgie onder de 
verantwoordelijkheid van een geïntegreerde beroepsvereniging, ontstaan uit een 
samenwerking tussen de NVT en NVvL op nationaal niveau. De afgelopen jaren zijn er 
lokaal reeds diverse samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen ontstaan.  
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De vraag is waar voor de Nederlandse situatie het optimum ligt, qua volume per kliniek en 
chirurg, waarbij tevens de bereikbaarheid voor patiënten en beschikbaarheid door longartsen 
gewaarborgd is. 
In 2017 werden er in Nederland in 43 ziekenhuizen in totaal  2.782 anatomische 
longresecties verricht. Sinds 2015 zien we steeds minder ziekenhuizen die <40 resecties/jaar 
doen (11 ziekenhuizen in 2015 en 8 ziekenhuizen in 2017) en zien we een stijging van 
ziekenhuizen die >80 anatomische longresecties per jaar doen (5 in 2015, 12 in 2017) (DICA 
database). Behoudens een funnel plot dat de relatie weergeeft tussen het aantal 
parenchymresecties per ziekenhuis en percentage complicaties in het DLSA-stuk (10), is de 
precieze invloed van het ziekenhuisvolume en de korte termijn uitkomst na anatomische 
longresecties tot op heden in Nederland niet onderzocht.  
 
Onderzoeksopzet:  
Retrospectieve analyse van patiënten met een longtumor die een resectie hebben 
ondergaan. 
 
Onderzoekspopulatie:  
Patiënten geregistreerd in de DLCA-S die een anatomische parenchymresectie hebben 
ondergaan tussen 01-01-2015 en 31-12-2018, en bij wie werd voldaan aan een minimale 
gegevensinvoer.  
 
Methoden:  
- Beschrijvende statistiek, t-test/chi2 toetsen. 
- Op te splitsen o.b.v. laagste en hoogste kwartiel te vergelijken.  
- Corrigeren o.b.v. casemix > Observed/expected ratio. 95% betrouwbaarheidsinterval voor 
‘uitschieters’. 
 
 
Beoogde publicatie 
The influence of hospital volume on short-term outcome after lung cancer surgery. Results of 
the Dutch Lung Cancer Audit for Surgery (DLCA-S). 
 
 
 
1. Kim W, Wolff S, Ho V. Measuring the Volume-Outcome Relation for Complex Hospital Surgery. Applied Health 
Economics and Health Policy. 2016;14(4):453-464. doi:10.1007/s40258-016-0241-6. 
2. Jonker, F.H.W., Hagemans, J.A.W., Burger, J.W.A. et al. Int J Colorectal Dis (2017) 32: 1741. 
https://doi.org/10.1007/s00384-017-2889-2 
3. Fischer C, Lingsma H, Klazinga N, et al. Volume-outcome revisited: The effect of hospital and surgeon volumes 
on multiple outcome measures in oesophago-gastric cancer surgery. Smith ZA, ed. PLoS ONE. 
2017;12(10):e0183955. doi:10.1371/journal.pone.0183955. 
4. Birkmeyer JD, Siewers AE, Finlayson EV, et al. Hospital volume and surgical mortality in the United States. N 
Engl J Med. 2002;346:1128-1137. 
5. Chowdhury MM, DagashH, Pierro A. A systematic review of the impact of volume of surgery and specialization 
on patient outcome. Br J Surg. 2007;94:145-161. 



 

2017.1 
 

6. Von Meyenfeldt EM, Gooiker GA, Van Gijn, et al. The relationship between volume or surgeon specialty and 
outcome in the surgical treatment of lung cancer: a systematic review and meta-analysis. Journal of Thoracic 
Oncology.  2012-7:1556-0864. 
7. David AE et al. - Surgery in high-volume hospitals not commission on cancer accreditation leads to increased 
cancer-specific survival for early-stage lung cancer. The American Journal of Surgery (2015) 210, 643-647. 
8. Pierre-Emmanuel Falcoz et al. The impact of hospital and surgeon volume on the 30-day mortality of lung 
cancer surgery: A nation-based reappraisal. J Thorac Cardiovasc Surg 2014;148:848-9 
9. Soncos nomeringsrapport 2017. https://www.oncologieenpraktijk.nl/wp-content/uploads/2018/02/Soncos-
normeringsrapport-2018.pdf 
10. Ten Berge et al. Dutch Lung Surgery Audit: A National Audit Comprising Lung and Thoracic Surgery Patients. 
The Annals of Thoracic Surgery. DOI: 10.1016/j.athoracsur.2018.03.049 


