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Introductie

Thoraxdrainage na een wigresectie middels video-assisted thorascopic surgery (VATS) lijkt niet noodzakelijk 
voor alle longkankerpatiënten en kan leiden tot een verlengde opnameduur. Er bestaat echter twijfel over de 
veiligheid van deze drainloze procedure. Deze retrospectieve studie onderzoekt daarom of een drainloze VATS-
wigresectie leidt tot meer complicaties.

Methode

Bij alle patiënten die tussen 2008 en 2020 een VATS-wigresectie ondergingen waarbij geen longemfyseem, 
ernstige pleurale adhesies en longparenchymdefect werd geconstateerd, werd een postoperatief beleid zonder 
thoraxdain geïmplementeerd. Bij overig geïncludeerde patiënten werd een drain achtergelaten volgens 
institutioneel protocol. Patiënt-, operatie- en postoperatieve variabelen werden vergeleken tussen beide groepen 
middels beschrijvende statistiek. Uni- en multivariate analyses werden verricht om te bepalen of het drainbeleid 
effect had op (ernstige) complicaties en opnameduur, gecorrigeerd voor mogelijke confounders.

Resultaten

Driehonderdvijfendertig patiënten werden geïncludeerd, waarvan 98 zonder thoraxdrainage en 237 met 
thoraxdrainbeleid. Er werden geen significante verschillen geconstateerd in postoperatieve complicaties in totaal 
(8.2% versus 14.8%; P=0.10), noch in ernstige complicaties (5.1% versus 5.1%); P>0.99) tussen de groepen 
met en zonder drainbeleid. Na correctie voor de significante effecten van geslacht, BMI, DLCO SB, pleurale 
adhesies en gebruik van weefsellijm, bleek drainbeleid niet significant gecorreleerd te zijn aan enige vorm van 
complicaties. In de thoraxdrainage groep was er een significant langere opnameduur van één dag te zien in 
vergelijking met de drainloze groep (2±2 versus 3±2; P<0.001), wat significant geassocieerd bleek te zijn met 
thoraxdrainage (odds-ratio=4.970;  P<0.001).



Tabel met de uitkomsten van ons onderzoek.

Conclusie

VATS-wigresectie zonder thoraxdrainage blijkt veilig voor een selectieve patiëntengroep en zorgt voor winst in 
opnameduur van één dag.
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