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Introductie

Ondanks de grootschalige implementatie van minimaal invasieve slokdarmresecties (MIE) in Nederland, gaat 
deze ingreep nog steeds gepaard met aanzienlijke morbiditeit waaronder pulmonale complicaties. Minimaal 
Invasieve Cervicale Esophagectomie (MICE) is een innovatieve chirurgische techniek voor de behandeling van 
slokdarmcarcinoom. De procedure beoogt een radicale oncologische resectie met vermindering van de 
pulmonale complicaties doordat een thoracotomie/-scopie kan worden vermeden.

Methode

MICE combineert een laparoscopische transhiatale en single-port transcervicale mediastinale dissectie.
Middels een 4-5cm dwarse cervicale incisie wordt een Gelpoort geplaatst met 3 trocarts. De oesophagus wordt 
in een pneumomediastinum gemobiliseerd tezamen met een radicale mediastinale lymfklierdissectie, inclusief 
de klierstations paratracheaal en langs de nervus laryngeus recurrens. De abdominale laparoscopische fase is 
identiek aan de huidige MIE met mobilisatie van de maag, buismaagformatie met omentumplastiek en D2 
lymfklierdissectie. Transhiatale rendez-vous van het mediastinale dissectievlak gevolgd door een handgelegde 
cervicale end-side anastomose.

Resultaten

In deze prospectieve pilotstudie zijn de eerste 20 patiënten geopereerd volgens de MICE-procedure. Primaire 
uitkomstmaat pulmonale complicaties kwam voor in 3 patiënten (pneumonie n=1, pneumothorax n=1, 
pleuravocht waarvoor drainage n=1). Secundaire uitkomstmaten waren naadlekkage (n=3), chyluslekkage (n=1) 
en conversie (n=4). Stemband parese trad op in 7 patiënten, waarvan 3 spontaan zijn hersteld en 3 blijvend 
herstel lieten zien na initiële stembandaugmentatie. In 1 patiënt werd een R1 resectie verricht. De opname duur 
was 7-10 dagen. Er was geen 30 dagen mortaliteit.



Conclusie

De MICE-procedure is veilig uitvoerbaar in Nederlandse slokdarmkanker patiënten. Onderzoek naar de lange 
termijn veiligheid en effectiviteit in een grotere populatie is de volgende stap.
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