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Introductie

Introductie: De Minimaal Invasieve transCervicale Oesofagusresectie (MICE) is een recent ontwikkelde 
chirurgische techniek voor de behandeling van slokdarmcarcinoom. Wij hebben gekeken naar een evidence 
based strategie om patiëntenparticipatie te intergreren gedurende de introductie van deze nieuwe chirurgische 
techniek

Methode

Methode: Een literatuuronderzoek werd verricht. Vervolgens werden semigestructureerde interviews met 
slokdarmkanker patiënten en hun naasten, experts in patiëntenparticipatie, betrokken en onafhankelijke 
chirurgen en vertegenwoordigers van de slokdarmkanker patiëntenvereniging gehouden. De interviews werden 
opgenomen, getranscribeerd en geanalyseerd middels de Interpretative Frames. Met deze bevindingen werden 
verschillende scenario’s ontworpen en afgewogen welk scenario de grootste impact zou hebben en wat de 
kosten hiervan zijn.

Resultaten



Resultaten: De interviews toonden een grote behoefte aan patiëntenparticipatie in het algemeen. 
Literatuuronderzoek identificeerde verschillende niveaus van patiëntenparticipatie, hoe deze kunnen worden 
geïmplementeerd en wat de toegevoegde waarde kan zijn. Aandachtspunten waren het versimpelen van de 
patiëntinformatie, regelmatige updates over het onderzoek en een feedbackmoment implementeren voor 
patiënten na de procedure. Beperkende factoren waren beschikbaarheid van vrijwilligers en mismatch tussen de 
expertise van patienten: hun ervaringen en  de huidige vorm van patiëntenparticipatie. Het scenario waarbij een 
patiëntenpanel zal worden gevormd en een terugkomdag wordt georganiseerd waarin patiënten geïnformeerd 
worden over de status van het onderzoek en feedback kunnen geven, was het meest optimale scenario en zal 
aankomend jaar uitgevoerd worden.

Conclusie

Conclusie: Er is behoefte aan verbetering van patiëntenparticipatie bij medisch onderzoek in het algemeen. We 
hebben een evindence based strategie ontworpen om patiëntenparticipatie tijdens de introductie van de MICE te 
implementeren.
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