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Inleiding 

In het kader van de richtlijn Colorectaalcarcinoom vroeg het IKNL aan het RIVM om 

antwoord te geven op de vraag ‘Is toepassing van een enhanced recovery after surgery 

(ERAS) programma effectief bij laparoscopische resectie of open resectie van een colorectaal 

carcinoom?’. In de notitie ‘Effectiviteit Enhanced Recovery After Surgery’ beschreven we de 

bevindingen van een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van ERAS bij 

darmkankeroperaties. Vanuit de werkgroep kreeg het IKNL twee verduidelijkende vragen, die 

we in dit addendum beantwoorden. 

 

Vraag 1: Is het mogelijk de level of evidence van de geïncludeerde artikelen nog toe te 

voegen? 

Met de GRADE methode wordt geen ‘level of evidence’ toegekend aan individuele studies 

maar wordt de ‘quality of evidence’ gegeven per uitkomstmaat. In de Cochrane review van 

Spanjersberg et al. uit 2011 was de quality of evidence voor de uitkomstmaten mortaliteit, 

complicaties, heropnames en ziekenhuisverblijf respectievelijk hoog, erg laag, laag en erg 

laag. Wat het effect van de zes sindsdien verschenen studies die wij in ons literatuuronderzoek 

geïncludeerd hebben, zal zijn op de quality of evidence voor de vier uitkomstmaten is zonder 

grondige analyse niet te zeggen. Gezien de eenduidigheid van de bevindingen voor 

verblijfduur in het ziekenhuis, zou de quality of evidence voor die uitkomstmaat wellicht 

verbeteren. Zoals aangegeven in de notitie, was het gezien de beperktheid van het onderzoek 

niet mogelijk de RCT’s helemaal via de GRADE methode te analyseren.  

 

Toekenning van het level of evidence van de zes geïncludeerde studies volgens de EBRO-

handleiding van CBO (CBO, 2007), resulteert in het hiernavolgende beeld. Alle studies 

betroffen gerandomiseerde klinische trials met een evidentie niveau B. Hierbij moet 

aangetekend worden dat het gelet op de aard van de interventie moeilijk is dubbel te 

blinderen. Als je er vanuit gaat dat in er blindering heeft plaatsgevonden van óf onderzoeker 

óf deelnemer kunnen de studies van Ren en Vlug gekwalificeerd worden met evidentie niveau 

A2.  



 

Vraag 2: Is het mogelijk de in- en exclusiecriteria van de diverse artikelen alsnog toe te 

voegen? 

Bij de selectiecriteria zijn we uitgegaan van de Cochrane review van Spanjersberg et al. uit 

2011. Op basis hiervan hebben wij studies onderzocht met de volgende kenmerken: 

 

 gerandomiseerde klinische trials waarbij resectie van een colorectaal carcinoom door 

middel van open chirurgie of laparoscopie met ERAS werd vergeleken met open 

chirurgie of laparoscopie met standaard zorg. 

 

 Het uitgevoerde ERAS programma diende tenminste  7 items te bevatten van het 

protocol zoals beschreven in de consensus review van Lassen (Lassen et al., 2009).  

 

 Als uitkomstmaat moesten de studies in ieder geval één van de volgende primaire 

uitkomstmaten hebben opgenomen: mortaliteit, complicaties, heropnames of 

postoperatief ziekenhuisverblijf. 

 

De zoekstrategie leverde negen RCT’s op. Zes studies voldeden aan alle inclusiecriteria (Vlug 

et al., 2011; Wang et al., 2011; Wang et al., 2012a; Wang et al., 2012b; Yang et al., 2012; Lee 

et al., 2011). Drie studies voldeden hier niet aan. De studie van Lee is uitgesloten omdat het 

minder dan 7 ERAS items bevatte (Lee, 2011). Twee Nederlandse studies hebben we niet 

opgenomen (van Bree et al., 2011; Veenhof et al., 2012) omdat het hier deelstudies betrof van 

één grote studie (Vlug, 2011). In het artikel van Vlug et al. worden de effecten op de vier 

belangrijke Cochrane-uitkomstmaten beschreven. 
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