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Beschrijving onderzoek   
Met behulp van data uit de European Society of Thoracic Surgeons (ESTS) database zijn 
risicomodellen gemaakt waarmee cardiopulmonale morbiditeit (EuroLung 1) en mortaliteit 
(EuroLung 2) voorspeld kan worden. De laatste modellen zijn recent gepubliceerd in EJCTS 
(Brunelli et al. 2020). Deze modellen zijn een verfijning van eerder gepubliceerde modellen 
(Brunelli et al. 2017). Er is zelfs een app beschikbaar waarmee voor een individuele patient 
na invoeren van de benodigde variabelen de voorspelde morbiditeit en mortaliteit van een 
longingreep berekend kan worden. Doel van dit onderzoek is valideren of deze modellen 
ook toepasbaar zijn voor de Nederlandse populatie. Dit is interessant, omdat de database 
van de ESTS niet volledig is en het mogelijk zou kunnen zijn dat er selectiebias is ontstaan 
bij de ziekenhuizen en landen die participeren. In Nederland is de DLCA-S nagenoeg 
compleet, en we willen derhalve onderzoeken of de modellen zoals berekend uit de ESTS 
database toepasbaar zijn op de Nederlandse populatie. Uit eerdere studies is gebleken dat 
de EuroLung modellen niet altijd in elk centrum toepasbaar zijn (Pompili et al. 2018 en 
Nagoya et al. 2019). 
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