
Codman TP Indicatoren rapportage

Registratie: DLCAS

Registratie jaar: 2019

Ziekenhuis: Rijnstate Ziekenhuis

Export datum: 02-07-2020

Geldig tot: 09-07-2020

De indicatoren worden wekelijks bijgewerkt, daarom heeft deze export een ‘geldig tot’ datum, die hierboven is
weergegeven. De resultaten in deze export zijn alleen voor intern gebruik.
Voor vragen of observaties kunt u contact opnemen met DICA support: 
+31 (0)88 - 5700010
dica-servicedesk@mrdm.nl



1 Structuurindicatoren Verplicht DICA

Percentage patiënten dat een operatie ondergaat in verband met een niet-kleincellig
longcarcinoom** en geregistreerd is in de DLCA-S, waarbij de informatie in de registratie
volledig is.

Teller Noemer Percentage NL percentage

86 86 100.0% 99.9%

Teller:

Aantal patiënten van wie de informatie in de
registratie volledig* is

Noemer:

Aantal patiënten dat een operatie ondergaat vanwege
een niet-kleincellig longcarcinoom in de DLCA-S**

*Volledig: alle items die nodig zijn voor het berekenen van de externe indicatoren 
** Niet-kleincellig longcarcinoom: Pathologisch bewezen 

Funnelplot waarin het volume van de ziekenhuizen is afgezet tegen de indicatorscore.

Aantal patiënten

Pe
rc

en
ta

ge
 p

at
ië

nt
en

Ziekenhuis Uw ziekenhuis Gemiddelde norm Bovengrens Ondergrens

0 20 40 60 80 100 120
0%

25%

50%

75%

100%



4 Structuurindicatoren Verplicht DICA

Het aantal anatomische parenchymresecties* in de vorm van een segmentresectie, lobectomie
of pneumonectomie, dat is verricht vanwege benigne of maligne pathologie

Teller

90

Teller:

Aantal anatomische parenchymresecties*, vanwege
benigne of maligne pathologie

*Anatomische parenchymresectie = resectie van longparenchym in de vorm van een segmentresectie,
(bi)lobectomie of pneumonectomie 
Conform Soncos norm tenminste 20 anatomische parenchymresecties per jaar per ziekenhuislocatie 



9.3.1.D Structuurindicatoren Verplicht IGJ

Aantal patiënten gediagnosticeerd met een primair niet-kleincellig longcarcinoom, dat een
resectie onderging voor een niet-kleincellig longcarcinoom waarvan de gegevens in de
registratie zijn ingevuld.

Teller Noemer Percentage NL percentage

82 82 100.0% 99.9%

Teller:

Aantal patiënten gediagnosticeerd met een primair
niet-kleincellig longcarcinoom, dat een resectie
onderging voor een niet-kleincellig longcarcinoom
waarvan de gegevens in de registratie zijn ingevuld.

Noemer:

Totaal aantal patiënten dat een resectie onderging
voor een niet-kleincellig longcarcinoom in het
verslagjaar in uw ziekenhuis/centrum.

Funnelplot waarin het volume van de ziekenhuizen is afgezet tegen de indicatorscore.
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10 Uitkomstindicatoren Verplicht CMC 1-1-2018 tot 1-1-2020 DICA

Percentage patiënten dat binnen 30 dagen of binnen de zelfde ziekenhuisopname na electieve
resectie vanwege een primair longcarcinoom** is overleden.

Teller Noemer Gecorrigeerd percentage NL percentage

3 165 2.1% 1.7%

Teller:

Aantal patiënten dat binnen 30 dagen, of binnen de
zelfde ziekenhuisopname, na resectie is overleden

Noemer:

Aantal electieve patiënten dat een anatomische
parenchymresectie ondergaat, vanwege een primair
longcarcinoom**

**Onder primair longcarcinoom vallen: NSCLC (inclusief neuro-endocriene tumoren), SCLC 

Gecorrigeerd voor: leeftijd, cardiale comorbiditeit, pulmonale comorbiditeit, ECOG, pT stadium, grootte
anatomische resectie, histopathologie, inductie

Funnelplot waarin het volume van de ziekenhuizen is afgezet tegen de indicatorscore.

Aantal verwachte events
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11 Uitkomstindicatoren Verplicht CMC 1-1-2018 tot 1-1-2020 DICA

De indicator is aangepast
Percentage patiënten waarbij een gecompliceerd beloop* na electieve resectie vanwege een
primair longcarcinoom** is opgetreden.

Teller Noemer Gecorrigeerd percentage NL percentage

18 165 10.9% 13.3%

Teller:

Aantal patiënten waarbij sprake is van een
gecompliceerd beloop*

Noemer:

Aantal electieve patiënten dat een anatomische
parenchymresectie ondergaat, vanwege een primair
longcarcinoom**

*Gecompliceerd beloop: mortaliteit binnen 30 dagen of tijdens ziekenhuisopname, heringreep, totale opnameduur
langer dan 14 dagen op grond van opgetreden complicaties 
**Onder longcarcinoom vallen: NSCLC (inclusief neuro-endocriene tumoren), SCLC 
Gecorrigeerd voor: leeftijd, cardiale comorbiditeit, pulmonale comorbiditeit, asascore, ECOG, geslacht, DLCO,
FEV-1, pT stadium, eerdere longresectie, zijde tumor, grootte anatomische resectie, histopathologie, inductie

Funnelplot waarin het volume van de ziekenhuizen is afgezet tegen de indicatorscore.
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