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Introductie

De keuze wel of niet meer te behandelen bij een neonaat met necrotiserende enterocolitis is zeer complex, 
waarbij factoren waarop deze keuze gebaseerd wordt vaak impliciet zijn.  Er is een hoge perioperatieve 
mortaliteit (~50%) en lange-termijn morbiditeit (~75%). Bij vrijwel elke chirurgische NEC-casus rijst de vraag 
of opereren nog in belang van het kind is, of dat comfort care een betere optie is.  Met behulp van een nieuwe 
AI-techniek hebben wij een keuze-experiment uitgevoerd om beslisfactoren te expliciteren en verschillen tussen 
disciplines en centra te onderzoeken.

Methode

35 fictieve chirurgische NEC-scenario’s, met verschillende beslisfactorwaarden, werden via een 
onlineapplicatie voorgelegd aan kinderchirurgen en neonatologen uit alle neonatale centra in Nederland. We 
construeerden een keuzemodel volgens de Behavioral Artificial Intelligence Technology methode met binaire 
logistische regressieanalyse.

Resultaten

62/109 (57%) zorgprofessionals reageerden waarvan 44 neonatologen en 14 kinderchirurgen hun professie 
aangaven. Landelijk was hersenecho (OR 4.06, 95%CI 3.39-4.86) de belangrijkste beslisfactor. Kinderchirurgen 
adviseerden vaker een operatie dan neonatologen (62% versus 57%, P=0.03). Voor neonatologen waren, na 
hersenecho, geboortegewicht en zwangerschapsduur de belangrijkste beslisfactoren, voor kinderchirurgen 
hemodynamiek en congenitale comorbiditeit. Voor alle centra waren hersenecho, congenitale comorbiditeit, 
hemodynamiek en wens ouders belangrijke beslisfactoren (P<0.05). Geslacht (P=0.14), groei sinds geboorte
(p=0.25) en ingeschatte draagkracht ouders (P=0.06) hadden geen significante impact landelijk, noch in 
subgroepanalyses (Figuur 1).



Conclusie

Voor Nederlandse kinderchirurgen en neonatologen is de hersenecho de belangrijkste beslisfactor bij 
chirurgische NEC. De verschillen tussen disciplines reflecteren mogelijk meer langetermijndenken bij 
neonatologen en meer chirurgische-uitkomst-denken bij kinderchirurgen. In de toekomst zou ons keuzemodel, 
na validatie, kunnen fungeren als keuze-support.
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