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Algemene informatie bij de jaarcijfers Postoperatieve wondinfecties,  
2002 t/m 2011 
 
Vanaf 2006 worden de jaarlijkse referentiecijfers van PREZIES gepubliceerd op de website  
(www.PREZIES.nl), als pdf-files.  
 
De referentiecijfers hebben betrekking op gegevens van 10 jaar, in deze rapportage worden de gegevens 
van 2002 t/m 2011 gebruikt. De database voor het registreren van postoperatieve wondinfecties tot 
en met 31 december 2011 is gesloten. Met ingang van 1 januari 2012 is het protocol voor de 
registratie van postoperatieve wondinfecties ingrijpend veranderd. Het is vanaf 2012 alleen 
mogelijk om in deze module ingrepen te registreren die behoren tot de lijst van 
indicatoroperaties. Ook is de module wondinfecties na hartchirurgie vanaf 2012 geïntegreerd in 
de POWI module.  
 
In de periode 2002 t/m 2011 zijn er gegevens verzameld door 99 ziekenhuizen/ziekenhuislocaties, over 
355.285 operaties met 10.088 postoperatieve wondinfecties (2,8%). 
 
Hieronder worden enkele aspecten van de referentiecijfers nader toegelicht: 
- Surveillance na ontslag: 

In de tabellen zijn de resultaten apart weergegeven voor operaties waarbij surveillance na ontslag 
(SNO) is uitgevoerd volgens de standaard methode SNO (zie ook uitleg volgende pagina) en operaties 
waarbij geen (standaard methode) SNO is uitgevoerd. Deze laatste categorie bevat data van 
ziekenhuizen die in het verleden op verschillende manieren omgaan met SNO: helemaal geen 
registratie van infecties na ontslag, passieve SNO waarbij alleen wondinfecties worden geregistreerd 
bij heropgenomen patiënten, of een actieve vorm van SNO die afwijkt van de door PREZIES 
aanbevolen methode. Vanaf 2009 is het gebruik van de standaard methode SNO verplicht. 

- Indeling ingrepen: 
Veel soorten operaties worden zelden uitgevoerd en/of geregistreerd binnen PREZIES. Om over deze 
zeldzame operaties toch referentiecijfers te kunnen geven, zijn sommige operaties samengevoegd met 
vergelijkbare operaties. De indeling van groepen samengevoegde CTG codes is in overleg met enkele 
specialisten gemaakt. Naast referentiecijfers per groep CTG codes zijn zoveel mogelijk 
referentiecijfers weergegeven voor ‘losse’ CTG codes. De groepen en losse CTG codes vallen allebei 
onder de noemer ‘Ingreep’. 

In de ‘overzichtstabellen’ (zie inhoudsopgave) staan alle ingrepen (groepen en losse CTG codes) 
op volgorde van CTG code. De ‘referentietabellen gestratificeerd naar risicofactor’ zijn echter 
opgesplitst naar losse CTG-codes (ingrepen met één CTG code) en groepen (ingrepen bestaande uit 
meerdere CTG codes). Per tabel staan de ingrepen (groepen of losse CTG codes) wel op volgorde van 
CTG code. 

In de ‘koppen’ van alle referentietabellen passen slechts drie CTG codes. Als een ingreep uit 
meer dan drie CTG codes bestaat, staat er in de ‘kop’ van de tabel een *. In Bijlage I (‘Lijst met CTG 
codes per ingreep’) staat een overzicht van alle CTG codes per ingreep, op alfabetische volgorde van 
de ingreep. Deze Bijlage is ook te gebruiken voor de automatische terugrapportages, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van dezelfde indeling van ingrepen (sinds juni 2006). 

- Optionele variabelen (tabel 10): 
Deze tabel bevat een overzicht van hoe vaak de optionele variabelen (ontharen, obesitas, heroperatie 
en reïncisie) tot nu toe geregistreerd zijn, en het effect van deze variabelen op de kans op een 
postoperatieve wondinfectie. 
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Heroperatie is tot nu toe 156.460 keer geregistreerd, re-incisie is 134.407 keer geregistreerd. Beide 
risicofactoren blijken de kans op een postoperatieve wondinfectie significant te verhogen. 
Tot nu toe is de variabele obesitas 106.198 keer ingevuld. Patiënten met obesitas (Quetelet Index > 30 
kg/m2) blijken significant meer kans te hebben op een postoperatieve wondinfectie dan patiënten zonder 
obesitas. 
 
 
SNO verplicht vanaf 2009 
 
Per 1 januari 2009 is surveillance na ontslag (SNO) verplicht voor alle ziekenhuizen die deelnemen aan 
de module POWI van het PREZIES-netwerk. Alle ziekenhuizen moeten SNO uitvoeren volgens een door 
PREZIES aanbevolen methode, voor alle type operaties. De redenen hiervoor zijn: 

- Verhoogde kwaliteit van de surveillance; 
- Steeds kortere opnameduur; 
- Gelijke follow-up duur; 
- Standaardisatie van de surveillance (veel ziekenhuizen doen al SNO). 

De twee door PREZIES aanbevolen methoden voor SNO zijn: 
1. Een registratiekaart in de polikliniekstatus, waarop de chirurg invult of zich bij een patiënt al dan niet 
een postoperatieve wondinfectie heeft ontwikkeld, wordt gezien als haalbare en betrouwbare methode van 
SNO. Kernpunt hierbij is dat de chirurg de registratiekaart in de polikliniekstatus terugstuurt van alle 
patiënten die de polikliniek bezoeken. Bij het vermoeden van onvoldoende respons en medewerking van 
de chirurg dient de methode intern gevalideerd te worden. 
Of: 
2. Bij gebleken onvoldoende validiteit van de registratiekaart wordt onderzoek van de poliklinische 
patiëntdossiers als methode van SNO aanbevolen. Voorwaarde hierbij is dat de medische verslaglegging 
in het poliklinisch dossier voldoende is.  
Met de invoering van het elektronische patiëntendossier kunnen items, die geregistreerd moeten worden 
voor het vaststellen van een POWI, worden opgenomen als ‘verplicht in te vullen’ variabelen bij 
poliklinische bezoek. 
 
 
Endoscopische ingrepen 
 
Sinds 2005 zijn er extra CTG codes toegevoegd aan de codelijst, bedoeld voor endoscopisch uitgevoerde 
operaties. De bijbehorende oude CTG codes zijn sinds 2005 bedoeld voor de open procedures. In enkele 
referentietabellen zijn gegevens opgenomen van de volgende endoscopische ingrepen: 

- Endoscopische colonresectie, CTG code 34739 
- Endoscopische appendectomie, CTG code 34911 
- Endoscopische anteriorresectie rectosigmoïd, CTG code 35025 
- Laparoscopische cholecystectomie, CTG code 35355 
- Diagnostische laparoscopie incl. evt. proefexcisie(s), CTG code 35584 
- Therapeutische laparoscopie bijv ter opheffing…., CTG code 35588 
- Laparoscopie (groep CTG codes), CTG codes 35584+35588 
- Endoscopische operatie hernia inguinalis, CTG code 35710 
- Endoscopische enkelzijdige operatie adnexum ivm ovariumtumor of …, CTG code 36914 
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