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Introductie

Chirurgische performance is essentieel voor de uitkomst van patiënten. De minimaal invasieve slokdarmoperatie 
(Minimally Invasive Esophagectomy, MIE) is een complexe procedure en implementatie gaat gepaard met 
substantiële leercurves. Een gevalideerde competentie assessment tool (CAT) kan gestructureerde feedback 
geven door evaluatie van de chirurgische performance en gebruikt worden voor chirurgische training, veilige 
implementatie, onderzoeksdoeleinden en patiënten uitkomsten verbeteren.

Methode

Gebaseerd op essentiële operatie stappen en gevalideerde CAT’s is de MIE-CAT opgesteld. Inhoudsvaliditeit 
werd vastgesteld door achttien onafhankelijke internationale slokdarmchirurgen. Om de constructvaliditeit te 
onderzoeken werden 32 slokdarmvideo’s beoordeeld die waren gegroepeerd op basis van ervaring van het 
chirurgische team: beginnend (0-25 MIEs uitgevoerd), licht-gevorderd (25-120 MIEs uitgevoerd), gevorderd 
(120-200 MIEs uitgevoerd) en expert (> 200 MIEs uitgevoerd). Om intra-rater en inter-rater variabiliteit te 
onderzoeken werden video’s een tweede keer door dezelfde en door twee verschillende slokdarmchirurgen 
beoordeeld.

Resultaten

De MIE-CAT bevat acht fases, elke fase bevat vier kwaliteitscomponenten die beoordeeld worden met een 1-4 
Likertschaal en geeft een totale MIE-CAT-score tussen 32 en 128 (Zie afbeelding). Van 84 beoordelingen was 
de mediane MIE-CAT-score 80 [IQR 75–94], 91 [85–107], 101 [91–106] en 101 [96–106] voor respectievelijk 
de beginnende, licht-gevorderde, gevorderde en expert groep die significant van elkaar verschillen (Kruskal 
Wallis, p = 0.002). Geobserveerde betrouwbaarheid was 0.79 (ICC, 95% CI) binnen en 0.69 (ICC, 95%) tussen 
de experts.



Overzicht MIE-CAT met 8 procedure specifieke fases met elk 4 kwaliteitscomponenten om te beoordelen met 1-
4 Likertschaal.

Conclusie

Voor chirurgische performance evaluatie van de MIE is een op video-gebaseerd specifieke competentie 
assessment tool ontwikkeld. Eerste resultaten laten een valide beoordelingsinstrument zien met een goede intra-
rater en redelijke inter-rater betrouwbaarheid.
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