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Introductie

Bij een recidief primaire pneumothorax wordt een operatie aanbevolen. Er is echter geen consensus over de 
optimale perioperatieve zorg door gebrek aan kwalitatief goed onderzoek resulterend in variatie in behandeling. 
Gestandaardiseerde protocollen kunnen leiden tot minder complicaties en kortere opnameduur, vergelijkbaar 
met het ‘enhanced recovery after thoracic surgery’ programma na longresecties. Wij hebben een survey verricht 
om inzicht te krijgen in praktijkvariatie van perioperatieve zorg bij primaire pneumothorax.

Methode

Een online survey, gebaseerd op een casus, werd naar alle leden van de Nederlandse Vereniging voor Long- en 
Thoraxchirurgie gestuurd (165 leden) om informatie te verkrijgen over operatie, beeldvorming, thoraxdrain- en 
pijnstillingsbeleid bij patiënten met primaire pneumothorax. Er werd gebruik gemaakt van beschrijvende 
statistiek.

Resultaten

45 respondenten (27%) uit 30 ziekenhuizen (70%) hebben de survey ingevuld. Alle respondenten (100%) kozen 
voor video-assisted thoracoscopie als chirurgische benadering en 82% prefereert bullectomie plus pleurectomie 
als ingreep. Postoperatief werd meestal één thoraxdrain geplaatst (98%). De thoraxdrain werd bij 31% direct 
verwijderd bij een volledig ontplooide long en afwezige luchtlekkage, terwijl bij 69% de drain standaard 2-5 
dagen in situ werd gelaten. Volgens 69% ligt de ziekenhuisopname op gemiddeld 3–4 dagen. Het gebruik van 
aanvullende beeldvorming, zoals CT- en X-thorax, varieert enorm en 78% prefereert epidurale analgesie als 
postoperatieve pijnstilling (Tabel 1).





Tabel 1 resultaten van de online survey; CT = computer tomografie, VATS = Video-assisted thoracoscopie

Conclusie

Deze survey laat grote variatie zien in perioperatieve zorg bij primaire pneumothorax, voornamelijk met 
betrekking tot thoraxdrain- en pijnstillingsbeleid. Kwalitatief goede studies zijn nodig ter bepaling van de meest 
optimale perioperatieve zorg voor patiënten met primaire pneumothorax.

Disclosure / Conflict of interest (COI): Nee
Presentatievoorkeur: Oral presentatie


