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Beschrijving onderzoek
De COVID-19 pandemie, uitgeroepen door de World Health Organisation (WHO) in maart
2020 heeft al meer dan 39 miljoen geregistreerde besmettingen veroorzaakt en al meer dan
1 miljoen doden. De consequenties voor de gezondheid blijven echter niet beperkt tot de
mensen die geïnfecteerd zijn met het virus.
De COVID-19 pandemie heeft een grote druk uitgeoefend op de gezondheidszorg in
Nederland.1 Binnen de chirurgische zorg hebben zich veel veranderingen voorgedaan onder
meer door capaciteitsgebrek in ziekenhuizen, een tekort aan beschermende middelen,
bestaande personeelstekorten en de inzet van zorgpersoneel elders om in de behoefte van
het ziekenhuis te voorzien.2 Waarbij de grootste uitdaging zich voordeed in het
reorganiseren van de electieve zorg.2
Om de instroom van patiënten te verminderen zijn vergaande maatregelen genomen;
electieve oncologische en niet-oncologische operaties zijn uitgesteld, preventieve
oncologische bevolkingsonderzoeken zijn tijdelijk gestopt en het toepassen van
(neo)adjuvante therapieën is aangepast.3,4,5
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Vooralsnog is onduidelijk wat de impact van COVID-gerelateerde klachten, een positieve
test op SARS-CoV-2 voorafgaand aan de operatie of tijdens het postoperatieve beloop, is
geweest op de uitkomsten van patienten en de indicatoruitkomsten van ziekenhuizen.
Daarom is er een COVID-19 snapshot-module toegevoegd aan acht chirurgische DICA
registraties. Op vrijwillige basis hebben ziekenhuizen zich aangemeld voor deelname aan de
COVIDSURG collaborators groep, hiervoor het deelnameformulier ondertekend (zie de
bijlage), en de extra module ingevuld voor de patiënten geopereerd in 2020.
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