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Samenvatting 

Op de intensive care (IC) is het van belang om te voorspellen wat de kans is dat patiënten 

intensieve behandeling al dan niet overleven. Twee belangrijke doelen om mortaliteit op 

de IC te voorspellen zijn benchmarking en het informeren van beslissingen over individuele pati-

enten. Verschillende wiskundige modellen zijn ontwikkeld om mortaliteit op de IC te 

voorspellen, maar weinig is bekend over hoe hun voorspellingen vergelijken met de op-

vattingen van clinici en hun rol in de klinische praktijk. Deze dissertatie bestaat uit drie 

delen en is opgezet met als doel een beter inzicht te krijgen in 1) de karakteristieken van 

de huidige prognostische modellen voor de intensive care, 2) de gevolgen van hun gebruik 

over tijd in benchmarking, en 3) de mogelijke rol die ze kunnen spelen bij het ondersteu-

nen van klinische besluitvorming over individuele patiënten.  

 

Deel 1: Karakteristieken van prognostische modellen voor oudere (IC) patiënten 

Lastige ethische vraagstukken betreffende het stopzetten van (medisch zinloze) behande-

ling en besluitvorming over naderend levenseinde zijn vooral relevant bij oudere IC-

patiënten. Uit onderzoek is bekend dat patiënten met lage overlevingskansen vaak de 

voorkeur geven aan zorg gericht op comfort boven intensieve zorg. Wiskundige prognos-

tische modellen kunnen deze overlevingskansen genereren en hebben de potentie om 

klinische beslissingen van individuele patiënten te informeren. Er bestond echter geen 

systematische review die de literatuur samenvat over (de validiteit en het gebruik van) 

prognostische modellen voor het voorspellen van mortaliteit en/of overleving in deze 

populatie. Ons doel was om bestaande modellen te identificeren en karakteriseren, evenals 

hun validiteit en gebruik in de klinische praktijk.  

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van een systematische literatuur review over 

prognostische modellen voor het voorspellen van mortaliteit en/of overleving in oudere 

patiënten, hun (interne en externe) validiteit en of ze geschikt zijn voor gebruik in de kli-

nische praktijk. We includeerden 103 studies die in totaal 192 modellen beschrijven. Het 

uiteindelijke gebruik waarvoor deze modellen bestemd waren, werd vaak niet gerappor-

teerd. Het algemene mogelijk gebruik van de modellen omvatte meestal ondersteuning 

van individuele klinische beslissingen. Slechts 32% van de modellen includeerden variabe-

len die specifieke klinische relevantie kunnen hebben in een oudere subgroep, zoals in-

formatie over functionele en cognitieve status. Het grootste deel van de studies had als 

doel een nieuw prognostisch model te ontwikkelen (68%). De mate van model validatie 

was matig en de modellen werden amper gebruikt door anderen. Zelfs meer bekende mo-

dellen die ongeveer 20 jaar geleden zijn ontwikkeld (zoals de Charlson Index, Deyo Score, 

SAPS-II en APACHE-II) waren niet frequent gevalideerd in een subgroep van oudere 

patiënten.  

Hoofdstuk 3 bevat een meer gedetailleerde beschrijving van de 17 geïncludeerde IC 

modellen waarover gerapporteerd werd in 7 van de geïncludeerde studies in hoofdstuk 2. 

We beoordeelden de methodologische kwaliteit, klinische aannemelijkheid en externe va-

liditeit van deze modellen. De methodologische kwaliteit was over het algemeen goed. We 

vonden echter verbeterpunten voor de volgende elementen met betrekking tot klinische 

aannemelijkheid: inclusie van klinisch relevante variabelen, het vermijden van drempel-

waarden om continue variabelen te categoriseren, het vermijden van subjectieve data ver-

zameling en het rapporteren van de range van voorspellingen dat het model genereert. De 
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modellen werden amper geciteerd door anderen en we vonden geen studies naar hun mo-

gelijke impact in de klinische praktijk.  

   

Deel 2: Rol van prognostische modellen bij benchmarking 

Bij benchmarking wordt de kwaliteit van zorg tussen verschillende centra (ICUs) vergele-

ken door een prognostisch model als referentiemodel te gebruiken. Men berekent in ieder 

centrum de geobserveerde mortaliteit en vergelijkt deze met de voorspelde mortaliteit met 

behulp van de Standardized Mortality Ratio (SMR; ofwel de geobserveerde mortaliteit 

gedeeld door voorspelde mortaliteit). Benchmarking resulteert in een rangorde van de 

anonieme centra gebaseerd op hun SMR, welke wordt beschouwd als een weergave van 

de geleverde kwaliteit van zorg. De validiteit van deze rangorde is afhankelijk van de as-

sumptie dat het toegepaste prognostische model accuraat is. We veronderstelden dat de 

betrouwbaarheid van het model afneemt over tijd vanwege veranderingen in de patiën-

tenpopulatie (zoals verschillen in de prevalentie van ziekten) en de beschikbaarheid van 

nieuwe technologieën in de gezondheidszorg. Dit veroudert het model waardoor er niet 

langer een goede fit zou kunnen zijn met de nieuwe data. Daarom is het noodzakelijk om 

het gedrag van modellen over tijd te begrijpen, te onderzoeken wat voor effect dit heeft 

op de rangorde van ICUs en of het continue herzien van de modellen dit probleem kan 

oplossen. Het doel van dit deel van de dissertatie was om beter inzicht te krijgen in de 

validiteit van prognostische modellen over tijd en de mogelijke effecten hiervan op de 

beoordeling van de kwaliteit van zorg.  

We onderzochten de validiteit van een logistisch regressiemodel en een binaire classifi-

catieboom over tijd in een prospectieve dataset van 12,143 opvolgende opnames van pati-

enten van 80 jaar en ouder afkomstig uit 21 Nederlands intensive care units. Het logisti-

sche regressiemodel is een parametrisch model wat wil zeggen dat de vorm van en relatie 

tussen voorspellende variabelen en de uitkomst van te voren zijn gedefinieerd. De classi-

ficatieboom is een non-parametrisch model met weinig assumpties over deze relatie. We 

gebruikten een techniek genaamd Statistical Process Control. Deze techniek combineert 

rigoreuze tijdseries analyses met grafische datapresentatie om structurele veranderingen in 

het proces te identificeren. Het “proces” duidt in ons geval de validiteit van het model 

aan. 

In hoofdstuk 4 onderzochten we de validiteit van een gerecalibreerd SAPS-II model 

over tijd. Het model was stabiel in termen van discriminatie (AUC; Area Under the Cur-

ve) en accuraatheid (Brier score) al observeerden we een geleidelijke vermindering in ter-

men van calibratie gemeten door middel van de Standardized Mortality Ratio (SMR). 

Herhaalde recalibratie van het model leverde weer een stabiele SMR op. Na herhaalde 

recalibratie veranderde de proporties van ziekenhuizen met SMR>1 (wijzend op slechtere 

kwaliteit van zorg dan verwacht) en SMR<1 (wijzend op betere zorg dan verwacht) van 

15% versus 85% naar 35% versus 65%. Dit betekent dat de kwaliteit van zorg overschat 

werd in een deel van de ziekenhuizen door het gebruik van een verouderd model. 

In hoofdstuk 5 onderzochten we de validiteit van een classificatieboom over tijd. De 

boom was stabiel over tijd in termen van discriminatie (AUC), maar instabiel in termen 

van accuraatheid (Brier score). Hoewel de geobserveerde mortaliteit lager was dan voor-

speld, was de boom nog steeds in staat om subgroepen met hoog risico voor mortaliteit te 

identificeren. Het aantal patiënten dat werd ondergebracht onder de verschillende bla-

deren van de boom (welke subgroepen van patiënten met soortgelijke karakteristieken 
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bevatten) was echter niet stabiel. In hoofdstuk 6 onderzochten we de SMR van de boom 

over tijd en vergeleken deze met die van het SAPS-II model. In tegenstelling tot de SMR 

van het SAPS-II model was de SMR van de boom stabiel over tijd. Al betekent dit dat de 

boom minder gevoelig is voor veranderingen in de patiëntenpopulatie, kan het de voor-

keur hebben een model te gebruiken dat deze veranderingen wel oppikt, zodat het model 

kan worden herzien indien nodig. 

 

Deel 3: Rol van prognostische modellen in individuele besluitvorming 

Prognostische modellen hebben mogelijk de potentie om individuele besluitvorming te 

verbeteren, maar er is nog altijd weerstand tegen hun gebruik in de klinische praktijk. Be-

wijs van klinische aannemelijkheid, externe validiteit (in het bijzonder voor het gebruik in 

individuele patiënten) en klinische effectiviteit vormen de basis voor vertrouwen in de 

modellen. Klinische aannemelijkheid kan versterkt worden door het meenemen van kli-

nisch relevante variabelen, zoals de mate van dagelijks orgaanfalen (in plaats van enkel 

data van de eerste 24 uur van opname op de IC). Er is niet veel bekend over modellen die 

een voorspelling geven op iedere dag van IC opname en hoe ze vergelijken tot clinici. 

Ons doel was om een beter inzicht te krijgen in zowel subjectieve voorspellingen van cli-

nici als individuele wiskundige voorspellingen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. 

In hoofdstuk 7 beschrijven we een systematische literatuur review over prognostische 

modellen voor mortaliteit en/of overleving gebaseerd op SOFA scores. We ontdekten dat 

de SOFA score competitief is met opnamemodellen zoals SAPS-II en APACHE-II, ter-

wijl het gebaseerd is op minder fysiologische parameters. Het combineren van ernst van 

ziekte tijdens opname met informatie over het ziektebeloop tijdens de behandeling levert 

betere modellen op. De volgende twee strategieën werden gebruikt om SOFA in het lo-

gistische regressiemodel op te nemen: 1) Afgeleiden van SOFA (zoals de maximale SOFA 

score) en 2) frequente geordende patronen van SOFA (bijvoorbeeld een lage score op dag 

2 gevolgd door een hoge score op dag 3). 

Hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 beschrijven de resultaten van een prospectieve analyse 

van (patronen in) subjectieve dagelijkse voorspellingen van overlevingskansen door artsen 

en verpleegkundigen in de IC en hun voorspellende waarde. We ontdekten dat artsen en 

verpleegkundigen goede voorspellers zijn en beter presteren dan het SAPS-II model. Ze 

zijn ze het echter niet altijd eens met elkaar en hun voorspellingen zijn niet altijd consis-

tent over tijd. In hoofdstuk 10 vergelijken we de validiteit van artsenvoorspellingen (of-

wel expert opinion) met drie types temporele modellen gebaseerd op de twee strategieën 

die we ontdekte in hoofdstuk 7: SAPS-II + SOFA patronen; SAPS-II + SOFA patronen 

+ SOFA afgeleiden; SAPS-II + SOFA patronen + SOFA afgeleiden + expert opinion. 

De wiskundige modellen zonder subjectieve informatie (ofwel expert opinion) hadden 

redelijke discriminatie die slechter was dan dat van artsen, maar ze hadden betere calibra-

tie dan artsen. De modellen verbeterden significant door het includeren van subjectieve 

informatie en de combinatie objectieve en subjectieve informatie was beter dan objectieve 

of subjectieve informatie alleen.  

  

Conclusie 

Het gebruik van wiskundige modellen voor individuele klinische besluitvorming is nog 

steeds erg prematuur vanwege hun lage klinische aannemelijkheid en het gebrek aan be-
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wijs voor hun externe validiteit. Beide vereisen veel meer aandacht om acceptatie van de 

modellen in de toekomst te vergroten.  

Calibratie van modellen neemt af over tijd vanwege veranderingen in de gezondheids-

zorg en de patiëntenpopulatie. Het gebruik van verouderde modellen voor benchmarking 

geeft een inaccuraat beeld van de geleverde kwaliteit van zorg. Onze bevindingen illustre-

ren het belang van continue monitoren van risicomodellen en recalibratie wanneer geob-

serveerd wordt dat de globale calibratie slechter wordt. Statistical process control is een 

bruikbare techniek om gedrag van het model over tijd te visualizeren. Toekomstig werk 

zou zich moeten richten op de gewenste frequentie voor het recalibreren van modellen, 

verschillende benaderingen voor recalibratie en manieren om de invloed van oudere ob-

servaties te bepalen wanneer modellen gerecalibreerd worden in een dynamische omge-

ving. 

Temporele modellen die op iedere dag van IC opname een voorspelling van de kans 

op mortaliteit geven, zijn potentieel bruikbaar voor het ondersteunen van individuele kli-

nische beslissingen. Modellen gebaseerd op SOFA scores hebben significante voorspel-

lende waarde en zijn competitief met artsen, vooral wanneer ze gecombineerd worden 

met subjectieve informatie. Artsen hebben echter een oneerlijk voordeel boven de model-

len aangezien hun voorspellingen hun uiteindelijke beslissingen beïnvloeden. Verpleeg-

kundigen en artsen hebben goede, vergelijkbare voorspellende waarde, maar hun voor-

spellingen zijn niet consistent en ze zijn het niet altijd eens over de prognose van een pati-

ent. Dit is niet noodzakelijk slecht, maar benadrukt het belang van intercollegiale commu-

nicatie. Er is meer onderzoek nodig naar de mogelijke rol van objectieve wiskundige mo-

dellen in het besluitvormingsproces rondom het levenseinde. 


