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Introductie

Een model om het risico op postoperatieve pancreasfistel (POPF) na pancreasstaartresectie te voorspellen 
bestaat nog niet. Dit zou gebruikt kunnen worden voor patiënten te selecteren die baat bij  preventieve 
strategieën kunnen hebben. Huidige studie heeft als doel het ontwikkelen en extern valideren van de eerste fistel 
risicoscore voor POPF na pancreasstaartresectie.

Methode

Voorspellende variabelen voor POPF werden bepaald op basis van patiënten uit twee Italiaanse centra die 
pancreasstaartresectie hebben ondergaan (2014-2016) met behulp van multivariabele logistische regressie. Een 
predictiemodel werd op basis van deze variabelen ontworpen. Deze data werd samengevoegd met data van twee 
Amerikaanse en drie Nederlandse centra (2007-2016). Discriminatie en kalibratie van het model werden 
beoordeeld door interne-externe validatie.

Resultaten

1336 patiënten na pancreasstaartresectie werden geïncludeerd waarvan 291 (22%) een graad B of C POPF 
ontwikkelde. Een preoperatieve risicoscore werd ontwikkeld waarin 2 variabelen werden meegenomen: dikte 
van de pancreasnek (OR:1.14 [95% CI:1.11-1.17] per mm toename) en ductus pancreaticus diameter (OR:1.46; 
[95%CI: 1.32-1.65] per mm toename). Het model had een oppervlakte onder de curve van 0.80 (95% CI:0.76-
0.84) in het design cohort en na interne-externe validatie een AUC van 0.73 (95% CI:0.70-0.76). Drie 
risicogroepen voor POPF werden geïdentificeerd: laag-risico (<10%, 238 [18%]), intermedair-risico (10-25% 
684 [51%]),) en hoog-risico (>25% 414 [31%]).



Conclusie

Dit is de eerste extern gevalideerde score dat succesvol het risico op POPF na pancreasstaartresectie voorspelt. 
Het risico is gemakkelijk te berekenen voorafgaand aan de operatie en beschikbaar op 
www.pancreascalculator.com. Drie risicogroepen werden bepaald voor behandeling op maat.
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