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SAMENVATTING 

 

 

Een arts is, als professional, geïnteresseerd in de kwaliteit van zijn werk en in 

manieren om deze verder te verbeteren. Systematische, retrospectieve beoordeling 

van de eigen dagelijkse medische praktijk biedt artsen de mogelijkheid om de 

kwaliteit van zorg te verbeteren en verantwoording af te leggen over het eigen 

medisch handelen. Het onderwerp van studie in dit proefschrift betreft de 

bruikbaarheid van routinematig verzamelde en elektronisch vastgelegde 

patiëntgegevens voor de beoordeling door medisch specialisten zelf van het eigen 

medisch handelen bij specifieke, klinisch gedefinieerde patiëntengroepen. Deze 

studie werd uitgevoerd door de afdeling Medische Informatiekunde en de afdeling 

Kindergeneeskunde van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. 

Hoofdstuk 1 introduceert de manier waarop artsen hun medisch handelen kunnen 

beoordelen en presenteert de doelstellingen van dit proefschrift. Om medisch 

handelen te kunnen beoordelen is het nodig om over hoogwaardige gegevens te 

beschikken van patiënten, hun ziekte gerelateerde kenmerken, de door de artsen 

uitgevoerde of geïnitieerde verrichtingen en de medische toestandsveranderingen 

die zich in de loop van de tijd voordoen bij patiënten. Wanneer de gegevens 

worden geregistreerd in een computersysteem kunnen gewenste analyses efficiënt 

worden uitgevoerd. Echter, niet alle gegevens van het zorgproces worden 

elektronisch vastgelegd. Daarnaast wordt een aantal elektronisch beschikbare 

gegevens mogelijk niet volledig, juist, met voldoende detail, tijdig of 

gestandaardiseerd vastgelegd. In het bijzonder heeft de kwaliteit van 

diagnosegegevens als onderdeel van de ziekenhuis ontslagregistratie geen goede 

reputatie onder artsen en gezondheidszorgonderzoekers. Deze gegevens spelen 

geen rol in de dagelijkse patiëntenzorg en dit is mogelijk de belangrijkste reden 

waarom er twijfels zijn over de betrouwbaarheid van de registratie. Echter, de 

ziekenhuis ontslagregistratie is tot dusver de enige registratie van 

diagnosegegevens die alle ziekenhuisopnamen dekt. Deze volledige dekking is een 
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belangrijk voordeel voor het gebruik van deze gegevens voor het beoordelen van 

het medisch handelen bij specifieke patiëntengroepen. 

Diagnosegegevens spelen een belangrijke rol in de beoordeling van het medisch 

handelen omdat gewenste activiteiten en verwachte resultaten vaak ziektespecifiek 

zijn. Gegevens over complicaties, een speciaal type diagnose, kunnen worden 

gebruikt om inzicht te krijgen in belangrijke uitkomstindicatoren. Voor de 

interpretatie van proces- en uitkomstindicatoren kan inzicht in nevendiagnosen, 

ook een bijzonder type diagnose, noodzakelijk zijn. 

Omdat de kinderartsen ernstige twijfels hadden over de betrouwbaarheid van de 

diagnosegegevens, waren we vooral geïnteresseerd in de kwaliteit van de 

diagnosegegevens en naar manieren om de betrouwbaarheid van deze gegevens te 

verhogen. Het doel van de studie was vijfvoudig: 

1. Inzicht verkrijgen in de informatiebehoefte van de artsen voor de 

beoordeling van hun medisch handelen bij specifieke patiëntengroepen; 

2. Testen of de patiëntgegevens die nodig zijn voor het beoordelen van het 

medisch handelen elektronisch beschikbaar en bruikbaar zijn; 

3. Een manier vinden om de diagnoseregistratie te integreren in het klinisch 

zorgproces om daarmee een betere diagnoseregistratie te verkrijgen; 

4. Testen of het integreren van de diagnoseregistratie in het klinisch 

zorgproces de kwaliteit van de diagnosegegevens verbetert; 

5. Inzicht verkrijgen, op basis van een systematische beoordeling van de 

literatuur, in de kwaliteit van diagnosegegevens elders en in factoren die 

deze kwaliteit beïnvloeden. Op deze wijze konden we nagaan of de 

resultaten van onze studie overeenkwamen met die in de literatuur.  

 

In hoofdstuk 2 hebben we onderzocht welke prestatie-indicatoren kinderartsen 

willen gebruiken voor de beoordeling van hun medische handelen bij kinderen met 

een vermoeden op, of met bewezen hersenvliesontsteking. Een prestatie-indicator 

is een systematisch ontwikkelde kwantitatieve maat die gebruikt kan worden voor 

het beoordelen en verbeteren van zorgactiviteiten en –uitkomsten waarvoor een 

norm is vastgesteld. We analyseerden vervolgens de elektronische beschikbaarheid 

van de patiëntgegevens die nodig zijn om de waarden van de prestatie-indicatoren 

vast te kunnen stellen en onderzochten de bruikbaarheid - gedefinieerd als de 
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beschikbaarheid van volledige en juiste gegevens in een gestandaardiseerde vorm - 

ervan. 

Er werden 14 prestatie-indicatoren gedefinieerd. Een deel van de noodzakelijke 

data voor het bepalen van de waarden van de indicatoren kon niet worden geleverd 

door de klinische informatiesystemen. Van de 39 data-items die nodig waren voor 

indicator kwantificering, waren er 29 beschikbaar, waarvan 19 geschikt waren om 

te gebruiken zonder handmatige bewerking. De belangrijkste problemen waren 

onder andere onvolledige en onjuiste registratie van diagnosen, tijdstippen die 

verkeerd of niet waren geregistreerd, het niet vastleggen van het daadwerkelijk 

toedienen van medicatie en van de indicaties voor het aanvragen van testen, en een 

aantal testresultaten dat niet gestandaardiseerd was vastgelegd. Voor de 

beoordeling van het diagnostisch proces is een betrouwbare registratie van de 

opnamereden nodig. Niet veel ziekenhuizen registreren de reden van opname. De 

beschikbaarheid en bruikbaarheid van elektronische patiëntgegevens zijn 

onvoldoende voor een gedetailleerde beoordeling door artsen van hun medische 

handelen bij specifieke patiëntengroepen. Het gebruik van de papieren medische 

dossiers is nodig voor aanvullende gegevens en verificatie. 

In hoofdstuk 3 beschrijven we een project dat als doel heeft de nauwkeurigheid 

van de diagnoseregistratie te verbeteren. Vroeger vulden kinderartsen hiervoor 

ontslagformulieren in. Echter, veel formulieren werden onvolledig of helemaal niet 

ingevuld. In de nieuwe situatie vermelden de kinderartsen de diagnosen met hun 

codes in een speciale rubriek op de ontslagbrief. De medisch codeur controleert 

deze rubriek en corrigeert eventueel. Een lijst van diagnosen voor de 

kindergeneeskunde, gebaseerd op de ICD-9-CM, werd ontwikkeld en alfabetisch 

gerangschikt in een boekje dat wordt gebruikt door de kinderartsen als zij hun 

ontslagbrieven dicteren. 

Onmiddellijk na de implementatie was 25% van de diagnosen in eerste instantie 

(voordat correcties werden aangebracht door de medisch codeur) niet gecodeerd of 

verkeerd gecodeerd door de kinderartsen; negen procent van deze tekortkomingen 

konden worden toegeschreven aan de kinderartsen. Twee jaar later was 67% van de 

diagnosen in eerste instantie niet gecodeerd of niet correct gecodeerd; 37% van 

deze tekortkomingen kon worden toegeschreven aan de kinderartsen. 

Binnen de huidige informatie-infrastructuur van ziekenhuizen lijkt de 

ontslagbriefgekoppelde diagnoseregistratie haalbaar in de dagelijkse praktijk. 

Echter, als artsen van mening zijn dat deze vorm van diagnoseregistratie slechts 
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een kleine rol speelt in de communicatie met andere zorgverleners na ontslag, blijft 

de correctie functie van de medisch codeur onmisbaar. 

In hoofdstuk 4 hebben we de hypothese getest dat diagnosecodering door de 

specialisten, in combinatie met de integratie van de diagnoseregistratie en het 

schrijven van de ontslagbrief voor huisartsen, de volledigheid en juistheid van de 

diagnosegegevens verbetert. We vergeleken de kwaliteit van deze 

ontslagbriefgekoppelde diagnoseregistratie met de kwaliteit van de vorige 

formuliergebaseerde registratie. Een retrospectieve studie werd uitgevoerd met 

blinde voor- en nameting. Opnieuw geïnterpreteerde en geselecteerde 

diagnosebeschrijvingen uit de tekst van ontslagbrieven werden als gouden 

standaard gebruikt. Voor beide registratiemethoden werden 60 opnames 

willekeurig geselecteerd. Volledigheid en juistheid, beide op het driecijferig niveau 

van de ICD-9-CM, werden bepaald. Volledigheid van de formuliergebaseerde 

diagnoseregistratie was 51% (95% BI, 44 tot 58%) en van de 

ontslagbriefgekoppelde diagnoseregistratie 54% (95% BI, 47 tot 60%). Juistheid 

was respectievelijk 65% (95% BI, 58 tot 72%) en 67% (95% BI, 60-74%). Onze 

hypothese dat het koppelen van de diagnoseregistratie aan de ontslagbrief de 

kwaliteit van de diagnosegegevens zou verbeteren kon niet worden aangetoond. 

Hoofdstuk 5 presenteert een tijdreeks studie voor twaalf opeenvolgende jaren. In 

de eerste vier jaar was de gebruikelijke formuliergebaseerde codering door de 

medisch codeur in gebruik en in de laatste acht jaar de ontslagbriefgekoppelde 

codering door kinderartsen. In deze studie evalueerden we het effect op lange 

termijn van het nieuwe beleid op het aantal vastgelegde diagnosen en het 

detailniveau ervan. 

Onmiddellijk na de introductie werd de helft van de diagnosen waarvoor zowel 

generieke en specifieke codes bestonden, specifiek gecodeerd. In latere jaren bleef 

de proportie stabiel op 0,35 (p <0,05). Diagnosen die onder de eigen 

subspecialisatie van de kinderarts vielen, hadden vaker een specifieke code dan 

diagnosen die daar niet onder vielen. Het gemiddelde aantal nevendiagnosen per 

opname nam toe van 0,7 vóór de invoering tot 1,4 in het derde jaar na introductie 

(p <0,05), maar viel geleidelijk terug tot 0,7. Deze stijging en daling was 

voornamelijk het gevolg van diagnosen die niet onder de eigen subspecialisatie van 

de kinderarts vielen. De extra codes per opname leverden nieuwe diagnostische 

informatie op. 
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Medische codeurs kunnen de afnemende bijdrage van artsen aan het 

coderingsproces niet compenseren. Met de daling van het aantal vastgelegde 

nevendiagnosen, verdwijnt ook de toegevoegde waarde van de eerdere toename 

voor het beoordelen van het medisch handelen. De mate van detail van de 

hoofddiagnosen blijft stabiel vanwege het voordeel dat kinderartsen hebben van 

specifieke diagnostische codes die onder hun eigen subspecialisatie vallen. Een 

gecombineerde inspanning van kinderartsen en medisch codeur leidt tot meer 

gecodeerde diagnostische informatie dan de inspanning van een medisch codeur 

alleen. 

Hoofdstuk 6 beschrijft een systematische beoordeling van de wetenschappelijke 

literatuur met betrekking tot de kwaliteit van de diagnosegegevens in ziekenhuis 

ontslagregistraties om inzicht te krijgen in de bruikbaarheid van deze gegevens 

voor het beoordelen van het medisch handelen. We onderzochten de methoden die 

worden gebruikt om de kwaliteit van gegevens te evalueren, factoren die de 

kwaliteit van de gegevens beïnvloeden, de gegevenskwaliteit zelf en de gevolgen 

ervan voor het beoordelen van het medisch handelen. We selecteerden studies 

waarin zowel volledigheid (sensitiviteit) als juistheid (positieve voorspellende 

waarde) waren gemeten. Het random-effects model werd gebruikt om de 

gemiddelde volledigheid en juistheid te berekenen en het effect van een aantal 

factoren te verkennen. We includeerden 101 studies. We konden zes typische 

studieopzetten onderscheiden. We vonden een gemiddelde volledigheid van 0,67 

(95% BI: 0,62 - 0,73) en juistheid van 0,76 (95% BI: 0,73 - 0,79). Volledigheid 

was significant lager voor comorbiditeiten en complicaties dan voor enkele 

individuele ziekten. Volledigheid van complicaties en comorbiditeiten bereikte 

nauwelijks de 50%. Juistheid was significant hoger voor de Scandinavische landen 

dan voor andere landen. Hercoderen in vergelijking met herinterpreteren van het 

medisch dossier als gouden standaard gaf een significant lagere juistheid. 

Diagnosegegevens werden door de auteurs van de studies geschikt geacht voor het 

beoordelen van het medisch handelen wanneer zowel volledigheid als juistheid 

tenminste 0,85 waren. In slechts 13% van de studies werd aan dit criterium 

voldaan. 

De waargenomen kwaliteit van de diagnose gegevens is een functie van het 

diagnostisch proces, de diagnose documentatie, de coderingspraktijk, kenmerken 

van de ziekte, de prevalentie van de ziekte onder de populatie, de manifestatie van 

de ziekte bij de patiënten en de wijze waarop gegevenskwaliteit gemeten wordt. 
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Studies waren zeer heterogeen met betrekking tot deze factoren en toonden een 

zeer variabele gegevenskwaliteit. 

De kwaliteit van de diagnosegegevens in de ziekenhuis ontslagregistraties laat te 

wensen over. Ondanks alle inspanningen om gegevens te verbeteren leidde dit in 

de loop der jaren niet tot een betere kwaliteit van gegevens. Het gebruik van de 

diagnosegegevens uit de ziekenhuis ontslagregistratie kan gemakkelijk leiden tot 

een vertekend beeld van de kwaliteit van zorg. Echte verschillen in kwaliteit van 

zorg tussen instellingen kunnen gemakkelijk worden overschaduwd door de 

onbekende verschillen in de kwaliteit van gegevens waardoor het lastig is om 

waargenomen verschillen in kwaliteit van zorg te interpreteren. 

De belangrijkste bevindingen van dit proefschrift worden samengevat en besproken 

in hoofdstuk 7. De kwaliteit van diagnosegegevens in de ziekenhuis 

ontslagregistraties is nog steeds een belangrijk onderwerp gezien de vele  

wetenschappelijke publicaties die tot op de dag van vandaag over dit onderwerp 

verschijnen. Gezien alle inspanningen die wereldwijd zijn gedaan om de kwaliteit 

van diagnosegegevens te verhogen, kan men zich afvragen of pogingen om de 

kwaliteit van de gegevens binnen het huidige registratiesysteem te verbeteren niet 

een doodlopende weg vormen. 

Het is een uitdaging om artsen daadwerkelijk alle relevante patiëntgegevens in 

elektronische vorm te laten documenteren. Hoe gunstiger de verhouding tussen 

voordeel en inspanning van de documentatie, hoe groter de kans op succes. 

Degenen die documenteren moeten ook profiteren. Dit wordt waarschijnlijk het 

beste bereikt wanneer artsen patiëntgegevens slechts één keer hoeven vast te 

leggen ten behoeve van de directe patiëntenzorg, voor het verkrijgen van 

geautomatiseerde beslissingsondersteuning en het automatisch delen van 

informatie met andere hulpverleners. Het zou heel mooi zijn als informatie ten 

behoeve van management, financiering, onderzoek en kwaliteit van zorg 

automatisch kunnen worden afgeleid uit de eenmalige documentatie. Klinische 

archetypen kunnen hieraan bijdragen omdat zij zorg zo specificeren dat de 

gegevensinhoud consistent is over de gehele zorgketen met de vele locaties en 

toepassingen. Echter, ook dan hebben systemen voor directe patiëntenzorg vaak 

zo'n ingewikkelde datastructuur en bieden zo veel ruimte voor variatie in 

patiëntdocumentatie, dat het wenselijk of zelfs noodzakelijk is één of meer nieuwe 

datasets te creëren voor secundaire doeleinden. Ondanks de matige kwaliteit van 

diagnosegegevens, denken we dat het gebruik van deze gegevens door artsen om 
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hun eigen medische handelen te beoordelen van nut kan zijn. Van alle betrokkenen, 

hebben artsen het beste inzicht in de kwaliteit van hun diagnosegegevens en de 

gevolgen daarvan voor de interpretatie van indicator rapportages. Artsen zijn in 

staat om de informatie te vergelijken met hun eigen ervaringen en kunnen 

beredeneren wat de informatie betekent voor de kwaliteit van hun zorg. Dit zal 

echter alleen werken als ze bereid zijn om ook kritisch te reflecteren op hun eigen 

medisch handelen. 




