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Beschrijving onderzoek  
Sinds 2013 worden alle patiënten die in Nederland een leverresectie ondergaan 
geregistreerd in de Dutch Hepato Biliary Audit (DHBA). Het voornaamste doel van de 
DHBA is het inzichtelijk maken en monitoren van de kwaliteit van zorg omtrent 
leverchirurgie. 1  
 
Kwaliteit van zorg wordt op dit moment gemeten aan de hand van structuur-, proces- en 
uitkomstindicatoren.2 Met name uitkomstindicatoren zijn praktisch als het gaat om het 
spiegelen van de kwaliteit van een ziekenhuis ten opzichte van een ander ziekenhuis. 
Veel van de huidige indicatoren meten maar 1 aspect van de zorg. Denk hierbij aan of 
een patiënt wordt besproken in een preoperatief MDO, of er minimaal invasieve 
chirurgie wordt toegepast, of er een complicatie is opgetreden of dat een patiënt 
overleden is. Het nadeel hiervan is dat je maar één onderdeel meet van een 
multidimensionaal zorgproces. Om een beter beeld te geven van het hele zorgproces is 
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er een samengestelde uitkomstmaat nodig. TO is een  samengestelde uitkomstmaat 
welke in verschillende chirurgische gebieden al met bewezen succes wordt toegepast, 
zoals colorectale, upper-GI, pancreas en vasculaire chirurgie.3-7 TO reflecteert de ideale 
chirurgische uitkomst en wordt alleen behaald als alle vooraf bepaalde vereisten 
parameters worden behaald.5   
 
Naast het voordeel dat TO multidimensionaal is, is er ook een statistisch voordeel. De 
eventrates in morbiditeit en mortaliteit zijn nu laag in de DHBA, waardoor ziekenhuis 
variatie op basis van deze enkele parameters minder goed op te sporen is.3 Door deze 
samengestelde uitkomstmaat wordt de eventrate hoger en kan daardoor beter 
discrimineren tussen ziekenhuizen. Daarnaast geeft TO informatie over de kwaliteit van 
zorg die voor zowel artsen als patiënten makkelijk te interpreteren is en die als 
aanvulling op de indicatoren die maar één onderdeel meten gebruik kan worden. 3-5 

 
Het doel van deze studie is om te onderzoeken welke factoren bijdragen aan het behalen 
van de samengestelde uitkomstmaat TO na leverchirurgie. Hierna zal gekeken worden 
naar de uitkomsten in de DHBA met betrekking tot TO en zal de ziekenhuisvariatie op 
basis van deze nieuwe uitkomstmaat beschreven worden. 
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