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Beschrijving onderzoek   
Textbook outcome (TBO) wordt gebruikt als een van de kwaliteitsindicatoren binnen de 
DLCA-S voor longcarcinoom [1]. TBO is door Ten Berge et al. gedefinieerd als: een 
complete resectie (negatieve resectie marges en een complete lymfeklierdissectie), plus 
geen 30-dagen of in-hospital mortaliteit, geen reinterventie (re-operatie 
(VATS/thoracotomy), bronchoscopie voor atelectase, percutane drainage) binnen 30 dagen 
na primaire chirurgie, geen heropname op IC or verlengde opname door complicaties, geen 
verlengde ziekenhuisopname (<14 days), geen heropname na ontslag, geen ‘major’ 
complicaties (gedefinieerd als: verlengde luchtlekkage (≥5 days), respiratoir falen (ARDS, 
pulmonair oedeem), myocard infarct, trombo-embolische complicaties, chylothorax, 
empyeem, bloed transfusie). Er is echter nog niet bekend of deze samengestelde maat ook 
een voorspeller is voor de lange termijnsuitkomsten. Het doel van deze studie is de 
meerwaarde van TBO aan te tonen door te bewijzen dat de associatie van TBO met survival 
groter is dan de associatie van geen TBO/de individuele paramaters van TBO met survival. 
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