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Zorginformatiesystemen verbeteren de beschikbaarheid van informatie voor 
zorgprofessionals. Deze beschikbaarheid van informatie is echter op zich niet de primaire 
reden om zorginformatiesystemen te gebruiken. De voornaamste motivatie om een 
zorginformatiesysteem te gebruiken is het besparen van tijd en het verbeteren van klinische 
besluitvorming. Hiervoor is semantische interoperabiliteit vereist. Semantische 
interoperabiliteit is het niet-ambigue uitwisselen van informatie tussen systemen, met 
behoud van betekenis. Om dit te realiseren moet aandacht worden besteed aan het coderen 
en uitwisselen van gegevens en context, zodat zorgorganisaties, zorgverleners en patiënten 
naadloos kunnen samenwerken. De eerste stap op weg naar semantische interoperabiliteit is 
het ontwikkelen van een breed geaccepteerde dataset om communicatie tussen 
zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënten te verbeteren. Eén van de 
grootste struikelblokken voor communicatie is echter de mogelijkheid om concepten op 
verschillende manieren te omschrijven. Om dit probleem op te lossen is een 
gestandaardiseerd terminologiestelsel vereist waarin concepten op betekenisvolle wijze 
worden gedefinieerd. 

Semantische interoperabiliteit is van belang in de preoperatieve assessment, waarin de 
risico’s voor de patiënt ten aanzien van een geplande chirurgische ingreep en anesthesie 
worden bepaald en geminimaliseerd. Hierbij zijn namelijk verschillende zorgverleners 
betrokken die diverse gegevensbronnen gebruiken, zoals verslagen van eerdere 
verrichtingen, en laboratorium bepalingen. Anesthesie Informatie Management Systemen 
(AIMS), waarin ook de gegevens van de preoperatieve assessment worden vastgelegd, 
moeten op correcte wijze informatie uitwisselen met andere systemen en de 
informatiestromen tussen de systemen moeten optimaal zijn. Hergebruik van 
patiëntgegevens in verschillende informatiesystemen is sterk afhankelijk van het gebruik 
van een geaccordeerde dataset die in de systemen wordt gebruikt en waarin data op 
gestandaardiseerde wijze wordt gerepresenteerd. Het ontwikkelen van een 
gestandaardiseerde dataset voor de preoperatieve assessment draagt bij aan het verminderen 
van miscommunicatie en het terugdringen van dubbele assessments wanneer een patiënt 
wordt doorverwezen. 

Daarom is in het project beschreven in dit proefschrift, als eerste stap op weg naar 
standaardisatie van gegevens, een kern dataset voor de preoperatieve assessment 
ontwikkeld. Om inzicht te krijgen in de data die wordt verzameld tijdens de preoperatieve 
assessment is allereerst een systematische literatuur review uitgevoerd op de PubMed en 
CINAHL databases. Zoals beschreven in hoofdstuk 2 zijn uit de 41 geïncludeerde artikelen 
in totaal 541 data items geëxtraheerd die betrekking hebben op de preoperatieve 
assessment. Van deze items werden er slechts 6 in 50% of meer van de artikelen genoemd. 
De grote diversiteit in data items die tijdens de preoperatieve assessment worden verzameld 
geeft aan dat er geen overeenstemming bestaat over welke items tijdens de preoperatieve 
assessment verzameld moeten worden. Om deze diversiteit te reduceren is het wenselijk 
een gestandaardiseerde kern-dataset te definiëren. De resultaten van deze systematische 
review maken duidelijk dat, gezien de grote diversiteit, het identificeren van de 
belangrijkste data items in de preoperatieve assessment niet enkel op basis van hun 
frequentie van voorkomen in de literatuur kan worden gedaan. 
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Hoofdstuk 3 beschrijft het proces van het ontwikkelen van een kern-dataset voor de 
preoperatieve assessment alsmede het resultaat van dat proces. Allereerst werd een expert 
commissie ingesteld om de eerste versie van de preoperatieve assessment dataset te 
ontwikkelen op basis van expert consensus. De hoofdcategorieën van de kern-dataset 
werden vastgesteld, op basis waarvan werkgroepen deze hoofdcategorieën verder 
uitwerkten. De werkgroepen bepaalden voor elke hoofdcategorie de initiële data items en 
wisselden deze uit met de overige commissieleden. De data items werden in 
consensusbijeenkomsten besproken totdat na 5 bijeenkomsten overeenstemming was 
bereikt. Het resultaat hiervan werd uitgewerkt tot de eerste versie van de landelijke kern-
dataset voor preoperatieve assessment. Hierna werden de resultaten van de systematische 
review (data items die in meer dan 25% van de artikelen werden genoemd) vergeleken met 
de kern-dataset. De experts hadden 82 data items gedefinieerd in de kern-dataset, waarvan 
76% ook door de systematische review werd gedekt. Deze vergelijking leidde tot het 
verwijderen van 6 data items uit de dataset, het toevoegen van 17 items aan de dataset en 
het aanpassen van 9 data items. De definitieve versie van de kern-dataset bevat 93 data 
items. De vergelijking tussen de expert-gebaseerde dataset en de resultaten van de 
systematische review bood de commissie de mogelijkheid om de dataset aan te passen, door 
data items toe te voegen die over het hoofd waren gezien, en data items te schrappen die bij 
nader inzien overbodig waren. Beide methoden bleken nuttig en complementair om tot de 
dataset te komen. Er wordt naar gestreefd om de dataset in AIMS te implementeren, bij 
voorkeur gebruik makend van SNOMED CT als onderliggend terminologiestelsel. 

In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht of SNOMED CT de termen bestrijkt die worden 
gebruikt in de richtlijnen voor preoperatieve assessment. Om deze richtlijnen te verzamelen 
doorzochten we de websites van (inter)nationale anesthesie-gerelateerde organisaties. Om 
de data elementen uit de gevonden richtlijnen te kunnen extraheren werd elke regel uit de 
richtlijnen herschreven als een “ALS conditie DAN actie” regel, waarna de termen uit deze 
regels werden geëxtraheerd. Deze termen werden gemapt op concepten uit SNOMED CT. 
Wanneer geen geprecoördineerd concept werd gevonden in SNOMED CT werd gebruik 
gemaakt van postcoördinatie. De definitieve mapping werd op een 3-punts schaal gescoord 
als: geen overeenkomst, gedeeltelijke overeenkomst, of volledige overeenkomst. 
Vervolgens is onderzocht of er een verklaring is wanneer er geen volledig 
overeenstemmend SNOMED CT concept kan worden gevonden voor een term uit een 
preoperatieve assessment richtlijn. Hiertoe werden de termen zonder overeenkomst of met 
een gedeeltelijke overeenkomst geëvalueerd op basis van de principes en regels die in de 
SNOMED CT redactionele documentatie zijn opgesteld voor het includeren van inhoud. De 
6 gevonden richtlijnen werden omgezet in 24 ALS-DAN regels. Van de 133 termen die uit 
deze regels werden geëxtraheerd kon 70% volledig worden gemapt en kon 15% gedeeltelijk 
worden gemapt op SNOMED CT concepten. Circa 20% van alle volledige mappings en 
30% van de gedeeltelijke mappings werd met behulp van postcoördinatie gerealiseerd. Van 
de termen die niet of gedeeltelijk overeenkwamen met een SNOMED CT concept voldeed 
68% niet aan de principes en regels in de redactionele documentatie van SNOMED CT. Dit 
betrof slecht gespecificeerde concepten die werden gebruikt in de richtlijnen voor 
preoperatieve assessment. De resultaten van deze studie tonen aan dat voor het presenteren 
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van richtlijnen in de preoperatieve assessment het niet alleen nodig is om SNOMED CT uit 
te breiden, maar ook om onvolkomenheden in de richtlijnen te corrigeren. 

Hoofdstuk 5 beschrijft een literatuur review van een onderzoek naar het gebruik van 
gestandaardiseerde gegevens en terminologiestelsels in klinische beslissingsondersteunende 
systemen (KBOSn). Het uitgangspunt voor de review was de verzameling van artikelen die 
waren opgenomen in een eerder systematische review over KBOSn. Deze review bevat 
artikelen die zijn gepubliceerd tussen 1974 en september 2004. In onze studie gebruikten 
we de artikelen die na 1995 waren gepubliceerd (n=46). Om ook artikelen te betrekken die 
na september 2004 waren gepubliceerd hebben we 31 artikelen over KBOSn 
geïdentificeerd in AMIA’s “Year in Review”. Elk jaar worden in de “Year in Review” 
sessie op het AMIA congres de Randomized Controlled Trials (RCTs) op het gebied van 
medische informatica behandeld. Een data-extractie formulier werd ontwikkeld waarmee de 
benodigde data items uit de geïncludeerde artikelen werden gefilterd. Met de auteurs van de 
artikelen werd contact opgenomen om de data items die uit hun artikel(en) waren gefilterd 
te controleren en completeren en hen werd een vragenlijst voorgelegd. In totaal werden 77 
artikelen in de studie opgenomen. Hiervan beschreef 22% het gebruik van enkel numerieke 
data items in een KBOS. Ongeveer de helft van de studies die in het KBOS gecodeerde data 
items gebruikten, paste lokaal ontwikkelde terminologiestelsels toe. De meest gebruikte 
internationale terminologiestelsels waren de verschillende versies van de “International 
Classification of Diseases” (ICD) en “Logical Observation Identifiers Names and Codes” 
(LOINC). De auteurs van de studies gaven aan dat ze in 58% van de gevallen problemen 
hadden ondervonden bij implementatie van een KBOS. In 92% van deze gevallen betrof het 
problemen met de beschikbaarheid van gestandaardiseerde gegevens, die nodig zijn om een 
KBOS te ontwikkelen. De bevindingen in deze studie laten zien dat ontwikkelaars van 
KBOSn diverse terminologiestelsels gebruikten om data items te coderen, wat het delen van 
informatie bemoeilijkt. Bovendien maakte het onderzoek duidelijk dat standaardisatie van 
gegevens een kritische succesfactor is voor het ontwikkelen van KBOSn. 

In hoofdstuk 6 hebben we een generieke methode opgezet voor het ontwikkelen van een 
domeinspecifieke interface-terminologie op SNOMED CT. Deze methode omvat zes 
opeenvolgende fases: domein analyse; mapping van de domeinconcepten naar concepten 
uit SNOMED CT; opstellen van een SNOMED CT subset op basis van de mapping; 
uitbreiden van de subset met ontbrekende concepten; beperken van de subset door 
irrelevante inhoud te filteren; beschikbaar stellen van de subset in een terminologieserver. 
We hebben de voorgestelde methode toegepast in het intensive care domein. Voor de 
domeinanalyse-fase hebben we als uitgangspunt de “Acute Physiology and Chronic Health 
Evaluation” (APACHE) IV classificatie genomen, een standaard in het intensive care 
domein. Elk van de 445 diagnostische categorieën uit de APACHE IV werd gemapt op 
SNOMED CT concepten. In totaal kon 89.2% van deze categorieën volledig worden 
gemapt, de overige categorieën konden gedeeltelijk worden gemapt naar SNOMED CT 
concepten. De resultaten van deze mapping werden gebruikt om een subset te creëren van 
de aan APACHE IV gerelateerde concepten, de daaraan ondergeschikte concepten en hun 
kenmerken, alsook de kenmerkwaarden en de daaraan ondergeschikte concepten. In de 
uitbreidingsfase werd aan elk concept dat een APACHE IV categorie representeerde een 
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voorkeursterm toegevoegd. Gepostcoördineerde concepten werden toegevoegd en voor de 
gedeeltelijk mappende concepten werden nieuwe geprecoördineerde concepten aan de 
SNOMED CT subset toegevoegd. Vervolgens werden ook de hiërarchische relaties tussen 
de APACHE IV categorieën aan de subset toegevoegd. Afhankelijk van het aantal lagen 
van ondergeschikte concepten die in de subset werden opgenomen varieerde het aantal 
concepten betreffende ziekten en verrichtingen tussen 2% en 9% van alle actieve SNOMED 
CT concepten. De interface-terminologie werd beschikbaar gesteld door middel van een 
lokale terminologie-server. De ontwikkelde methode biedt ontwikkelaars van interface-
terminologieën een raamwerk gebaseerd op een referentie-terminologie. De toepassing van 
de voorgestelde methode in het intensive care domein resulteerde in een interface-
terminologie voor het registreren van opnameredenen voor patiënten die op de intensive 
care worden opgenomen. De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt om 
gegevens te delen en te aggregeren voor diverse doeleinden. 

Het onderzoek in dit proefschrift biedt een aantal basisstappen op weg naar semantische 
interoperabiliteit. Zowel het toepassen van een kern-dataset als het gebruik van een 
terminologiestelsel moet worden bewerkstelligd om een interoperabel systeem te realiseren. 
Semantisch interoperabele systemen bieden een veelbelovende mogelijkheid om 
zorguitkomsten en kosten te verbeteren. 




