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Samenvatting

Dit proefschrift richt zich op nieuwe methoden om de overleving van patiënten op de Inten-

sive Care (IC) te voorspellen. Het onderzoek presenteert inductieve methoden, afkomstig

uit de vakgebieden Data Mining en Statistisch Modelleren. Prognostische modellen wor-

den in de intensieve zorg gebruikt om te corrigeren voor verschillen in case-mix bij het

beoordelen van de kwaliteit van zorg, bij het nemen van beslissingen over de juiste the-

rapie en het staken van de behandeling, om patiënten en hun familie in te lichten, en om

patiënten te selecteren voor klinische trials. In dit hoofdstuk gebruiken we patronen van

dagelijks orgaanfalen in zulke prognostische modellen.

De invoering van informatiesystemen op de IC heeft het mogelijk gemaakt om voor

iedere patiënt systematisch allerlei fysiologische gegevens en hun verloop over de duur van

het IC-verblijf vast te leggen. In dit proefschrift maken we gebruik van de SOFA (Sequen-

tial Organ Failure Assessment) score. De SOFA-score wordt dagelijks berekend op basis

van fysiologische patiëntgegevens en kwantificeert het functioneren van zes belangrijke

orgaansystemen (de luchtwegen, het stollingsmechanisme, de lever, de bloedsomloop, het

centraal zenuwstelsel en de nieren). Hoge subscores voor de afzonderlijke orgaansystemen

duiden op problemen in het functioneren, of zelfs op volledig falen, van de organen in kwes-

tie. Veranderingen in de totale SOFA-score en in de subscores weerspiegelen verslechtering

dan wel herstel van de patiënt.

Hoewel de SOFA-score niet specifiek werd ontworpen voor het voorspellen van

patiëntuitkomsten, hebben veel studies het nut van deze score voor het voorspellen van

sterfte onderzocht. De meeste van deze studies maken gebruik van het aantal falende
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organen op de dag van de voorspelling, of samenvattingen van het verloop van de SOFA-

score over de tijd, zoals de gemiddelde SOFA-score tijdens het verblijf van de patiënt tot

nu toe, de maximale SOFA-score tot nu toe, of het verschil tussen de maximale score en

de score op de dag van IC-opname. Er zijn echter nog geen studies geweest die onderzoek

hebben gedaan naar de prognostische waarde van patronen van orgaanfalen, afgeleid uit

SOFA-scores.

De methoden beschreven in dit proefschrift maken gebruik van data mining algoritmen

die veelvoorkomende patronen van orgaanfalen identificeren in grote databestanden met

geobserveerde SOFA-scores van IC-patiënten. Vervolgens zijn deze patronen gebruikt

als voorspellers van sterfte in logistische regressiemodellen. Onze hypothese was dat het

gebruik van deze patronen zou leiden tot betere voorspellingen van sterfte dan er gemaakt

kunnen worden met bestaande prognostische modellen.

De onderzoeksvragen die in dit proefschrift aan bod komen zijn:

1. Hoe kunnen gegevens over het dagelijks functioneren van orgaansystemen worden

gëıntegreerd, met een symbolische representatie, in modellen voor het voorspellen

van het ziekenhuismortaliteit van IC-patiënten?

2. Hoe kan men prognostische methoden systematisch evalueren, waarbij rekening wordt

gehouden met bronnen van variatie in het modelconstructieproces?

3. In hoeverre verbeteren de voorspellingen van prognostische modellen wanneer zij ge-

bruik maken van orgaanfunctiepatronen, en hoe verhoudt hun voorspellend vermogen

zich tot dat van IC-artsen?

Hoofdstuk 2 beschrijft een nieuwe methode voor het voorspellen van sterfte die, naast

gegevens van de eerste dag van de IC-opname, gebruik maakt van de dagelijkse SOFA-

scores uit de dagen daarna. Uit deze scores worden veelvoorkomende reeksen van or-

gaanfalen gëıdentificeerd, die vervolgens als voorspellers worden gebruikt in logistische

regressiemodellen. Onze methode resulteert in een separaat logistische regressiemodel

voor iedere dag van het IC-verblijf. We evalueerden onze methode in een grote dataset
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van IC-patiënten (N=6865) door modellen te ontwikkelen en te valideren voor de eerste

vijf verblijfdagen op de IC. We hebben deze vijf modellen vergeleken met modellen die

alleen een ernst-van-ziekte score van de eerste dag van het IC-verblijf (SAPS-II score)

gebruiken. Onze resultaten tonen aan dat de nieuwe modellen tot betere voorspellingen

leiden op elk van de vijf dagen.

Het werk beschreven in Hoofdstuk 3 breidt de methode van het vorige hoofdstuk uit. In

het bijzonder hebben we de toegevoegde prognostische waarde onderzocht van patronen

die gebaseerd zijn op elk van de zes individuele orgaanfunctiescores. De toepassing van

deze methode op een dataset van 2928 patiënten toonde ook aan dat het verkregen model

leidde tot betere voorspellingen.

Hoofdstuk 4 behandelt meervoudig orgaanfalen (MOF), dat wil zeggen de gelijktijdige

uitval van meerdere orgaansystemen op dezelfde dag. Hoewel MOF over het algemeen

wordt geassocieerd met een verhoogd sterfterisico, is er weinig bekend over de prevalentie

van MOF en de associatie met sterfte. Op basis van dagelijkse SOFA-scores hebben we

veelvoorkomende patronen van enkelvoudig en meervoudig orgaanfalen gëıdentificeerd en

vervolgens gebruikt als voorspellers van sterfte voor de eerste zeven verblijfdagen op de

IC. Onze resultaten tonen aan dat MOF-patronen betere voorspellers zijn dan patronen

van enkelvoudig orgaanfalen. Daarnaast waren de voorspellingen van MOF-gebaseerde

modellen beter dan die van modellen waarin alleen het aantal tegelijktijdig falende organen

wordt geteld.

Hoewel het belangrijk is om te bepalen wat de voorspellende eigenschappen van een

nieuw prognostisch model zijn, is het net zo belangrijk om te evalueren wat de eigen-

schappen van een nieuwe inductieve methode zijn omdat dat aangeeft hoe consistent

die methode nauwkeurige modellen produceert. Hoofdstuk 5 gaat in op de evaluatie en

vergelijking van inductieve methoden. Om rekening te houden met de inherente bron-

nen van variatie die voortvloeien uit het experimentele design waarin modellen worden

ontwikkeld en gevalideerd, met name de random selectie van ontwikkeling- en validatieda-

tasets, gebruikten we een variant van bootstrapping. Voor iedere bootstrapsample werden
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alle stappen van verschillende inductieve methoden uitgevoerd, zoals het identificeren van

veelvoorkomende patronen en het selecteren van variabelen voor het uiteindelijke mo-

del. Vervolgens werd elk ontwikkelde model gevalideerd op een bij de bootstrapsample

horende testset. Deze aanpak werd toegepast op de dataset uit Hoofdstuk 3. Hieruit

kwam naar voren dat een inductieve methode die gebaseerd is op het identificeren van

veelvoorkomende patronen van orgaanfalen tot betere voorspellingen van sterfte leidt dan

een standaardmethode die geen gebruik maakt van deze patronen. Bovendien hebben

we laten zien dat deze benadering inzicht geeft in de gëıdentificeerde patronen, zoals de

waarschijnlijkheid dat een patroon wordt geselecteerd in het uiteindelijke model.

Hoofdstuk 6 presenteert een prospectieve validatie van onze prognostische modellen, en

een vergelijking met de voorspellingen van IC-artsen. We hebben drie typen prognostische

modellen ontwikkeld voor dag 2 tot en met dag 7 van IC-verblijf. Het eerste type model

(Type A) gebruikt de SAPS-II score en veelvoorkomende patronen van orgaanfalen die

gebaseerd zijn op SOFA-scores. Het tweede type model (Type B) gebruikt naast deze

informatie ook de gemiddelde SOFA-score tijdens het verblijf van de patiënt tot nu toe,

de maximale SOFA-score tot nu toe, en het verschil tussen de maximale score en de

score op de dag van IC-opname. Het derde type model (Type C) tenslotte gebruikte

naast de informatie in Type B modellen ook de door IC-artsen voorspelde sterftekansen.

De resultaten tonen aan dat artsen gemiddeld minder goed in staat zijn om nauwkeurig

overlevings- en sterftekansen te schatten, maar wel beter in staat waren dan de eerste

twee typen modellen om te voorspellen welke patiënten de ziekenhuisopname zouden

overleven, en welke patiënten dat niet zouden doen. Wanneer we beide bronnen van

informatie combineren, zoals gebeurt in Type C modellen, is zowel de nauwkeurigheid als

het onderscheidend vermogen superieur. We concluderen hieruit dat modellen en artsen

(ten dele) gebruik maken van complementaire informatie, en dat de beste voorspellingen

worden bereikt door beide informatiebronnen te combineren.

De antwoorden op onze onderzoeksvragen zijn samengevat in Hoofdstuk 7. Daar

bespreken we ook de sterke punten en de beperkingen van het huidige onderzoek, en
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doen voorstellen voor toekomstig onderzoek dat voortborduurt op het onderzoek in dit

proefschrift.
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