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Introductie

Naadlekkage is een veelvoorkomende, ernstige complicatie na slokdarmresectie. Het is niet bekend hoe de ernst 
van een naadlekkage kan worden vastgesteld ten tijde van diagnose. Deze studie had als doel om de Severity of 
Esophageal Anastomotic Leak (SEAL) score te ontwikkelen.

Methode

De TENTACLE – Esophagus studie is een internationale, retrospectieve cohortstudie in 71 centra, die 1509 
patiënten met naadlekkage na slokdarmresectie tussen 2011 en 2019 heeft geïncludeerd. Het primaire eindpunt 
was 90-dagen mortaliteit. Twaalf klinische prognostische factoren ten tijde van diagnose (zoals orgaan falen, 
intrathoracale vochtcollecties) werden gebruikt als voorspellers voor de SEAL score. De SEAL score werd 
ontwikkeld middels multivariabele logistische regressie, werd intern gevalideerd en kent vier categorieën (mild, 
matig, ernstig en kritiek).

Resultaten

90-dagen mortaliteit was 11.7%. De SEAL score combineert 12 klinische factoren toonde goede kalibratie en 
discriminatie (c-index 0.77; 95%CI 0.73 – 0.81) na interne validatie. De SEAL score classificeerde 25.4% van 
de patiënten als mild, 51.2% als matig, 13.4% als ernstig en 10.1% als kritieke naadlekkage. Een hogere SEAL 
score was naast mortaliteit ook geassocieerd met langere duur van ziekenhuis- en IC-opname, duur van 
genezing, invasievere behandeling en ernstigere complicaties. De SEAL score is voor individuele patiënten te 
bepalen via: https://www.tentaclestudy.com/seal-score

https://www.tentaclestudy.com/seal-score


Conclusie

Naadlekkage is een ernstige complicatie met een hoge 90-dagen mortaliteit. De SEAL score combineert 12 
klinische factoren om de ernst van naadlekkage vast te stellen op het moment van diagnose. De score is intern 
gevalideerd en kan worden gebruikt in kliniek en in onderzoek.
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