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In de afgelopen twee decennia is er een toename te zien in de belangstelling voor het meten 
van de kwaliteit van zorg en in het bijzonder het vergelijken van de prestaties van 
zorginstellingen. Recentelijk is er ook een stijgende trend in het openbaar maken van 
zorgprestaties. Dergelijke publicaties kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen tegen 
zorginstellingen, maar ook in veranderingen in het gedrag van patiënten en zorgaanbieders. 
Daarom is de betrouwbaarheid van de meetinstrumenten en de data die gebruikt worden om 
de kwaliteit van zorg te meten van groot belang. 
Kwaliteitsevaluaties zijn vaak gebaseerd op kwaliteitsindicatoren, uikomstmaten die een 
goede indicatie geven van de kwaliteit van de geleverde zorg, zoals bijvoorbeeld 
sterftecijfers. De prestaties van een zorginstelling kunnen echter beïnvloed zijn door case-
mix, specifieke kenmerken van de opgenomen patiënten, zoals diagnose, leeftijd en 
geslacht. Om de prestaties van verschillende zorginstellingen vergelijkbaar te maken, wordt 
vaak een prognostisch model gebruikt om de ruwe uitkomstmaten te corrigeren voor de 
onderliggende case-mix verschillen. Indien de case-mix correcties onbetrouwbaar zijn, 
geldt dit ook voor de resultaten van de kwaliteitsmeting. Tegelijkertijd, wanneer de 
kwaliteit van de data die gebruikt worden om de case-mix correcties toe te passen 
gebrekkig is, heeft kwaliteitsevaluatie ook weinig nut. De volledigheid en kwaliteit van de 
data ten behoeve van de case-mix correctie kan variëren tussen de zorginstellingen, wat 
foutieve kwaliteitsevaluaties tot gevolg kan hebben. Het gebruik van terminologiesystemen 
kan helpen om de kwaliteit van data ten behoeve van case-mix correctie te verbeteren.  
Dit proefschrift gaat dieper in op deze onderwerpen en richt zich op het gebruik van 
terminologiesystemen voor consistente dataverzameling (hoofdstukken 2 tot en met 5) en  
op het gebruik van prognostische modellen voor case-mix correctie (hoofdstuk 6 en 
hoofdstuk 7) ten behoeve van kwaliteitsevaluaties op de intensive care (IC). Hoofdstuk 8 
combineert de twee onderdelen van dit proefschrift en meet het effect van het gebruik van 
het terminologiesysteem SNOMED CT om twee IC-specifieke classificatiesystemen te 
koppelen en beschrijft het effect van deze koppeling op de evaluatie van IC-kwaliteit.  

 
Hoofdstuk 2 beschrijft een studie, waarin de overeenkomst geëvalueerd is tussen de vrije 
tekst IC opnamereden en de IC opnamereden zoals vastgelegd met behulp van een lokaal 
ontwikkelde terminologiesysteem. Beide type opnameredenen zijn tijdens het reguliere 
zorgproces vastgelegd in het patiënt data management systeem (PDMS). Twee 
onafhankelijke onderzoekers hebben voor elke IC opname de vrije tekst en de 
terminologiesysteem-gebaseerde opnamereden vergeleken en beoordeeld op 
overeenkomsten. Gedeeltelijke overeenkomsten werden verder geanalyseerd om te 
onderzoeken welke vorm van registratie gedetailleerder was en of deze verschillen 
verklaard konden worden door de inhoud van het terminologiesysteem, het user interface 
van het terminologiesysteem, of door de gebruikerskenmerken. Uit de studie bleek dat in 
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ongeveer de helft van de gevallen de vrije tekst redenen van opname meer detail bevatten 
terwijl dit in een derde van de gevallen voor de terminologiesysteem-gebaseerde redenen 
van opname gold. Daar waar de vrije tekst redenen van opname meer detail bevatten, bleek 
dat in 65% van de gevallen de extra informatie wel met het terminologiesysteem vastgelegd 
had kunnen worden maar dat de gebruikers dit niet gedaan hadden. Het user interface lijkt 
hierbij een belangrijke rol te spelen. De resultaten van deze studie zijn bemoedigend om de 
vrije tekst opnameredenen te vervangen door terminologiesysteem-gebaseerde 
opnameredenen, en aldus bij te dragen aan gestructureerde datavastlegging en het 
hergebruik van data voor verschillende doelen.  

 
Hoofdstuk 3 definieert een generiek methode voor het ontwikkelen van domeinspecifieke 
interface terminologie, dwz een terminologiesysteem dat gebruikt kan worden voor 
gegevens invoer op basis van SNOMED CT. Dit proces werd ingedeeld in zes 
opeenvolgende fasen: domein analyse, creëren van een koppeling tussen domeinconcepten 
en concepten uit SNOMED CT, het identificeren van de SNOMED CT subset op basis van 
de koppeling, het uitbreiden van deze subset met lokale informatie, reduceren van de subset 
door het verwijderen van irrelevante inhoud en het beschikbaar maken van de subset in een 
terminologie server. Deze generieke methode werd vervolgens toegepast om op basis van 
SNOMED CT een interface terminologie te ontwikkelen voor de IC. Het APACHE IV 
classificatiesysteem bestaande uit 445 IC opnamereden diende als uitgangspunt voor de 
interface terminologie. De meerderheid (89,2%) van de APACHE IV categorieën kon 
gekoppeld worden aan een of meerdere SNOMED CT concepten en voor de overige 
categorieën werd een gedeeltelijke koppeling gerealiseerd. De koppeling resulteerde in een 
set van 404 SNOMED CT concepten. Deze set kon vervolgens gebruikt worden om de 
SNOMED CT subset te creëren. In de laatste fase werd het interface terminologie ingezet in 
een lokaal ontwikkelde terminologieserver om de IC opnameredenen te registreren. De 
studie structureert het proces van het identificeren van een domeinspecifieke interface 
terminologie op basis van SNOMED CT en is van waarde voor andere onderzoekers die 
werken aan een domeinspecifieke interface terminologie op basis van SNOMED CT. 

 
Hoofdstuk 4 beschrijft de usability evaluatie (bruikbaarheidsevaluatie)  van de interface 
terminologie uit hoofdstuk 3. Usability werd gedefinieerd door vijf aspecten: effectiviteit, 
efficiëntie, leerbaarheid, de algemene gebruikerstevredenheid en het aantal ondervonden 
usability problemen. Kwalitatieve (hard-op denk protocollen) en kwantitatieve (tijdmeting 
en de System Usability Scale vragenlijst) methoden werden toegepast om de usability van 
het systeem te meten. De resultaten toonden aan dat de usability van de interface 
terminologie laag was (SUS score: 37.5 van de 100). De kwalitatieve metingen brachten 
een groot aantal (n = 35)verschillende usability problemen aan het licht. Deze problemen 
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leidden tot een inefficiënte registratie van de IC opnameredenen. Eén derde deel van de 
ondervonden usability problemen kon gerelateerd worden aan de interface terminologie op 
basis van SNOMED CT, terwijl de resterende problemen veroorzaakt werden door de 
terminologie applicatie. De problemen met betrekking tot de interface terminologie waren 
ernstiger van aard dan de problemen die betrekking hadden op de terminologie applicatie. 
Deze studie leverde een gedetailleerde kijk op hoe clinici omgaan met een 
terminologiesysteem. De studie concludeert dat een op de gebruikers gerichte interface 
terminologie en een gebruikersvriendelijke user interface het gebruik van het 
terminologiesysteem in de praktijk kunnen bevorderen.  

 
Hoofdstuk 5 beschrijft een raamwerk dat de criteria voor het onderhoud van medische 
terminologiesystemen samenvat. Aan de hand van een literatuuronderzoek zijn deze criteria 
vastgesteld en gecategoriseerd in vier componenten. De belangrijkste component van het 
onderhoudsproces is "uitvoering", die de kernactiviteiten van het onderhoudsproces 
beschrijft. De overige drie componenten "organisatie", "wijzigingen" en "ondersteunende 
applicaties", dienen ter ondersteuning van de component "uitvoering". Vervolgens werden 
de onderhoudsprocessen van medische terminologiesystemen in kaart gebracht door middel 
van een enquête onder organisaties die een medisch terminologiesysteem in beheer hebben. 
De enquête had een respons van 40% (37 van 93). De resultaten van de enquête 
benadrukken het belang van het ontwikkelen van dit raamwerk door de diversiteit en de 
incompleetheid van de onderhoudsprocessen in de praktijk aan het licht te brengen. Het 
raamwerk is een belangrijke stap naar de standaardisatie van het onderhoudsproces van 
medische terminologiesystemen.  

 
Hoofdstuk 6 illustreert de invloed van de keuze van een prognostisch model en het effect 
van de recalibratie van deze modellen op het vergelijken van zorginstellingen op basis van 
case-mix gecorrigeerde prestatieranglijsten. Drie verschillende prognostische modellen 
werden meegenomen in deze studie, APACHE II, SAPS II en MPM24 II modellen. De 
studie maakt gebruik van een dataset van de NICE-registratie met gegevens van 86.427  
opnamen uit 40 verschillende Nederlandse ICUs in de periode van januari 2002 tot oktober 
2006. De ranglijsten op basis van de drie prognostische modellen zijn vergeleken om de 
verschillen te analyseren. Er werd aangetoond dat de verschillen tussen zorginstellingen op 
basis van de case-mix gecorrigeerde ranglijsten gevoelig is voor het prognostische model 
dat wordt gebruikt voor de case-mix correctie, ongeacht de recalibratie van het model. 
Daarom moeten deze ranglijsten alleen gebruikt worden als een ruwe indicatie van de 
kwaliteit van de zorg. Aanvullende informatie over het zorgproces is essentieel om 
conclusies te kunnen trekken. 
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Hoofdstuk 7 vergelijkt de validatie van het APACHE IV prognostisch model met de 
validatie van twee oudere en breed toegepaste prognostische modellen APACHE II en 
SAPS II. De studie maakt gebruik van een dataset van de NICE-registratie met gegevens 
van 59 verschillende Nederlandse ICUs. Maten van discriminatie, nauwkeurigheid, en 
calibratie (Area Under the receiver operating characteristic Curve, Brier score, R-squared 
en Hosmer-Lemeshow Ĉ-statistic) werden gebruikt om de verschillen in validatie te meten. 
Daarnaast werden de gestandaardiseerde case-mix-gecorrigeerde sterftecijfers (SMRs) op 
basis van de verschillende modellen vergeleken. Het originele (niet gerecalibreerde) 
APACHE IV model had een goede discriminatie en nauwkeurigheid, maar een slechte 
calibratie. In het algemeen waren de discriminatie en nauwkeurigheid van het 
gerecalibereerde APACHE IV model statistisch beter en de calibratie was slechter dan die 
van de gerecalibreerde APACHE II en SAPS II modellen. De verschillen waren echter 
klein en klinisch gezien irrelevant. De studie toonde aan dat de validiteit van de drie 
prognostische modellen vergelijkbaar is voor de Nederlandse IC populatie en dat alle drie 
de modellen gebruikt kunnen worden voor IC kwaliteitsevaluatie. De meerwaarde van het 
APACHE IV model is de uitgebreidere classificatie van IC opnamereden die gebruikt 
wordt voor de case-mix correctie en die het mogelijk maakt om analyses te doen voor 
specifieke subgroepen. Bovendien, heeft het APACHE IV model de mogelijkheid om 
sterftekansen uit te rekenen voor cardio-chirurgische opnamen, wat een aanvulling is op de 
overige modellen.  

 
Hoofdstuk 8 evalueert het gebruik van SNOMED CT om twee IC-specifieke 
classificatiesystemen te koppelen die gebruikt worden bij de berekening van de  APACHE 
IV en APACHE II prognostische modellen. Daarnaast wordt geëvalueerd wat het effect van 
deze koppeling is op de berekening van de case-mix gecorrigeerde sterftekansen ten 
behoeve van de IC kwaliteitsevaluatie. De koppeling via SNOMED CT werd vergeleken 
met een handmatige directe koppeling en een koppeling op basis van de patiëntgegevens. 
Vervolgens werd de invloed van deze koppelingsmethoden op de berekening van case-mix 
gecorrigeerde sterftekansen bepaald. In 50% van de gevallen resulteerden de drie 
koppelingsmethoden in identieke koppelingen tussen de APACHE II en APACHE IV 
categorieën. In andere gevallen was er een overlap tussen de SNOMED CT koppeling en de 
koppelingen verstrekt door een van de twee andere methoden. Verschillen in de 
koppelingsmethoden hadden echter geen significante invloed op de case-mix gecorrigeerde 
sterftekansen. De studie toonde aan dat SNOMED CT gebruikt kan worden om een 
koppeling te maken tussen verschillende versies van diagnoseclassificatiesystemen. 
 
Hoofdstuk 9 bespreekt de belangrijkste bevindingen en discussiepunten van de voorgaande 
hoofdstukken. Verder wordt dit hoofdstuk gebruikt om een aantal aanbevelingen voor 
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verder onderzoek te doen. Het eerste deel van dit profschrift toonde aan dat clinici een 
terminologiesysteem kunnen gebruiken om de diagnosen gestandaardiseerd vast te leggen. 
Echter, verder onderzoek is vereist om te bestuderen hoe de verschillende mogelijkheden 
zoals het gebruik van natuurlijke taalverwerking dit proces kunnen ondersteunen. In de 
tussentijd kan de registratielast voor de NICE-deelnemers verminderd worden door het 
gebruik van de koppeling tussen de APACHE IV en APACHE II classificatiesystemen die 
is ontwikkeld met behulp van SNOMED CT. Deze koppeling geeft de mogelijkheid om de 
continuïteit van zorgevaluatie te waarborgen en inefficiënte registratie te voorkomen.  
Het tweede onderdeel van dit proefschrift richt zich op het gebruik en evaluatie van 
prognostische modellen voor kwaliteitsevaluatie op de Nederlandse ICUs. Er werd 
aangetoond dat de beoordeling van de institutionele prestaties in case-mix gecorrigeerde 
ranglijsten afhankelijk is van het prognostische model dat wordt gebruikt voor case-mix 
correctie. De studies onderstrepen nogmaals het belang dat de resultaten van de 
kwaliteitsevaluatie op basis van prognostische modellen binnen de NICE-registeratie 
gebruikt moeten worden om verbetertrajecten te initiëren en niet als absolute kwaliteitsmaat 
waarop disciplinaire maatregelen gebaseerd kunnen worden. 

 


