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SAMENVATTING 
 
Het onderwerp van dit onderzoek betreft de productie en het gebruik van 
gecodeerde medische gegevens. Medische gegevens worden voornamelijk voor 
twee doeleinden gebruikt: enerzijds ten behoeve van het primaire zorgproces en 
anderzijds in geaggregeerde vorm ten behoeve van onderzoek met betrekking tot 
de volksgezondheid (public health) en voor beleidsdoeleinden. 
Deze dissertatie betreft het aggregeren van gegevens afkomstig van medische 
dossiers. Een groot deel van deze gegevens is gecodeerd. De dissertatie houdt zich 
voornamelijk bezig met het coderen van ziekten en meer specifiek met de 
toepassing van de wereldwijd in gebruik zijnde Internationale Classificatie van 
ziekten (ICD). Het coderingsproces gaat uit van een samenvatting van een medisch 
dossier, zoals een ontslagbrief of slechts de in het dossier vermelde diagnoses. Het 
coderingsproces is foutgevoelig; het gebruik van de gecodeerde gegevens ten 
behoeve van het factureren, onderzoek en beleidsvorming moet daarom omzichtig 
gebeuren. Mijn doel met dit onderzoek is een beter begrip te verkrijgen van de 
productie en het gebruik van gecodeerde medische gegevens en om methoden te 
vinden waarmee computers beide aspecten kunnen verbeteren.  
 
Hoofdstuk I geeft een algemene inleiding en beschrijft kort de “levenscyclus” van 
gecodeerde gegevens vanaf hun productie tot en met de aggregatie ervan in 
nationale en internationale statistieken. Dan worden de volgende 
onderzoeksvragen geformuleerd: 

1. Hoe groot is het validiteitprobleem en wat zijn de voornaamste oorzaken 
van coderingsfouten? 

2. Wat zijn de culturele determinanten van de huidige biomedische 
classificaties en welke uitdaging vormen deze determinanten voor het 
gebruik en hergebruik van gecodeerde data? 

3. Hoe kunnen de prestaties van verschillende op de statistiek gebaseerde 
computerondersteunde coderingsmethoden worden vergeleken en 
geëvalueerd? Welke factoren beïnvloeden de prestaties van deze 
methoden? 

4. In welke mate is een op een corpus gebaseerd algoritme in staat 
samengestelde diagnostische expressies te herkennen en te ontleden in 
afzonderlijke diagnoses?  

5. In welke mate is het mogelijk traditionele coderingsschema’s, zoals de 
ICD, om te zetten in een formele representatie? 

6. In welke mate is het mogelijk de vergelijkbaarheid van public health 
indicatoren te verbeteren door gebruik te maken van een ontologisch 
raamwerk? 

 
Deze vragen bepalen de indeling van de volgende hoofdstukken. 
 
Hoofdstuk II geeft een overzicht van de literatuur over de aard van, de oorzaken 
van en de aantallen coderingsfouten. De validiteit van gecodeerde gegevens is vaak 
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onvoldoende. De ‘correctheid’ van de gegevens hangt echter af van het 
gebruiksdoel en omgevingsfactoren. Dit hoofdstuk beschrijft de stappen van het 
coderingsproces, zodat op basis daarvan potentiële foutenbronnen kunnen worden 
opgespoord. De belangrijkste stappen zijn: (1) de formulering in medische taal van 
de vastgestelde diagnoses; (2) de inductiestap van diagnoses naar ziekten; (3) het 
toekennen van ICD categorieën aan de ziekten; (4) het aangeven van de aard van 
de codes (zoals hoofddiagnose of een complicatie). Elke stap vormt een mogelijke 
foutenbron. De meest voorkomende typen fouten zijn: (1) het over het hoofd zien 
van diagnoses; (2) incorrecte inductie (van diagnose naar ziekte) of overslaan van 
inductie; (3) toewijzingsfouten; (4) schending van ICD regels en externe 
voorschriften. De voornaamste oorzaken zijn fouten gemaakt door artsen in de 
primaire verslaglegging, onvoldoende kennis bij de codeurs (de verschillende 
stappen van het coderingsproces vereisen verschillende soorten kennis), de interne 
inconsistentie van de ICD en sommige psychologische factoren. 
Informatiesystemen kunnen het coderingsproces ondersteunen, waarbij wel 
aandacht moet worden besteed aan het gehele proces en niet alleen aan de fase van 
het toewijzen van codes. 
Aangezien de ICD zelf een foutenbron is, is het waardevol de ontwikkeling ervan 
te bestuderen als een historisch proces. Hoofdstuk III presenteert een overzicht 
van de geschiedenis van medische classificaties met aandacht voor de culturele 
context. Classificatie vormt een onderdeel van elke wetenschap en zeker van de 
biomedische wetenschappen. De algemene principes ervan werden al ontwikkeld 
in de oudheid, terwijl domeinclassificaties, in het bijzonder medische classificaties, 
vanaf de zestiende en zeventiende eeuw werden ontwikkeld. Ik toon met 
verschillende voorbeelden aan dat alle classificaties gebaseerd zijn op een 
onderliggende theorie. De ontwikkeling van het begrip ziekte gedurende de 17e tot 
en met de 19e eeuw had een belangrijke invloed op de ziekte classificaties. De 
ontwikkeling van de momenteel in gebruik zijnde classificaties begon voordat de 
computer zijn intrede deed. Het gehele beeld veranderde aanzienlijk door de 
mogelijkheden van de computer. Men kan een nieuwe generatie van classificaties 
verwachten die minder afhankelijk zijn van menselijke inbreng en gebruik maakt 
van de kracht van geautomatiseerde classificatoren en redeneermechanismen.  
Zelfs heel eenvoudige computertoepassingen kunnen de kwaliteit van het coderen 
verbeteren. Er zijn veel computerondersteunde coderingsmethoden, waarvan er 
vele gebaseerd zijn op een corpus van met de hand gecodeerde casus. Dit corpus 
wordt gebruikt als leerset voor het leren van bepaalde algoritmen. Hoofdstuk IV 
behandelt het probleem van het evalueren van deze methoden en onderzoekt de 
invloed van de kwaliteit van het corpus op de prestaties van op corpora gebaseerde 
coderingsmethoden. 
Twee corpora van handmatig in ICD gecodeerde diagnostische expressies in twee 
verschillende talen (Duits en Hongaars), met verschillende omvang (93,863 vs. 
53,198 expressies), heterogeniteit en kwaliteit dienden als invoer voor twee 
coderingsmethoden (één gebaseerd op de naïeve Bayesiaanse methode en een 
vector classificatiemethode). Aan een expressie konden verschillende, al dan niet 
juiste, codes worden toegewezen. Beide methoden bepaalden een rangorde voor de 
in aanmerking komende codes, waarbij de meest geschikte code op de eerste plaats 
staat. De methoden werden geëvalueerd op beide corpora met als criterium hun 
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vermogen de correcte code te plaatsen binnen een bepaald bereik van rangordes 
(bijvoorbeeld de eerste 10 rangordes). Er werd een vijfvoudige cross-validatie 
toegepast. In het Duitse corpus werd de prestatie ook bepaald per ICD hoofdstuk. 
In het Hongaarse corpus werd de uitkomst van de methode vergeleken met een 
zilveren standaard, bestaande uit een set van 300 expressie-code combinaties, 
waarbij de codes tot stand kwamen via consensusvorming.  
De corpora verschilden duidelijk wat betreft term redundantie (meerdere 
voorkomens van dezelfde expressie) en inconsistentie (dezelfde expressie 
toegewezen aan verschillende codes). De vectormethode bleek bij het Duitse 
corpus enigszins beter te zijn dan de naïeve Bayesiaanse aanpak. Het verschil was 
statistisch significant maar had geen praktische waarde (52 vs. 50% voor de code 
die op de eerste plaats in de rangorde stond). Bij het Hongaarse corpus bleek de 
naïeve Bayesiaanse aanpak veel betere resultaten op te leveren dan de vector 
aanpak (71% vs. 21%). De prestaties verschillenden sterk per ICD hoofdstuk, maar 
dit werd voornamelijk veroorzaakt door de inhoud van de verschillende 
hoofdstukken en veel minder door de twee methoden. De prestatie van de naïeve 
Bayesiaanse aanpak verbeterde enigszins bij het gebruik van de zilveren standaard, 
wat niet het geval was voor de vector aanpak. Geconcludeerd kan worden dat de 
superioriteit van de ene methode boven de andere sterk afhankelijk is van de 
kwaliteit van de gebruikte corpora. De verschillen in prestaties zijn te verklaren uit 
verschillen in de redundantie en inconsistentie van de corpora, zodat men bij 
evaluaties dus moet letten op deze kwaliteitsaspecten van de expressie-code 
combinaties in de corpora. Een inconsistente steekproef heeft overigens als 
voordeel, dat daardoor verschillende opties aan een codeur worden getoond, zodat 
deze kan nagaan welke van de alternatieve codes het beste passen bij de gegeven 
expressie. 
Een veelvoorkomend probleem bij het evalueren van methoden voor computer-
ondersteund coderen is dat de kardinaliteit van de relatie tussen diagnoses en codes 
vaak niet één op één is. Eén van de redenen is, dat clinici vaak samengestelde 
diagnoses gebruiken: een expressie kan naar meerdere condities verwijzen, die alle 
gecodeerd moeten worden. Hoofdstuk V presenteert een studie waarbij gezocht 
wordt naar een gemakkelijk te implementeren methode om samengestelde 
medische diagnoses in de Hongaarse medische taal te ontleden in expressies, die 
elk verwijzen naar een enkele diagnose. 
Een corpus met klinische diagnoses afkomstig van ontslagbrieven (bestaande uit 
3079 expressies, elk refererend naar een enkele ziekte) werd gerepresenteerd als 
een n-gram (een reeks van n opeenvolgende woorden) boom. Een algoritme werd 
geïmplementeerd dat zinvolle n-grammen identificeert die zowel in test expressies 
als in de n-gram boom voorkomen. Een testset van nog eens 92 diagnoses werd 
ontleed in de afzonderlijke diagnoses door twee ervaren codeurs en door het 
algoritme. De resultaten werden uitgedrukt in de recall en de precision van de 
methode. Tussen de codeurs bestond geen volledige overeenkomst (een feit dat de 
relevantie van het probleem onderstreept). Alle meningsverschillen werden door de 
inbreng van een derde codeur via een open discussie opgelost. Het resultaat werd 
gebruikt als gouden standaard voor de beoordeling van de computer resultaten. De 
recall (vangst) bleek 82,6% te zijn en de precision (precisie) 37,2%. Na correctie 
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van spelfouten in de testset nam de recall toe tot 88.6%, terwijl de precision iets 
afnam tot 36,7%. 
De voorgestelde methode lijkt nuttig te zijn voor het ontleden van samengesteld 
diagnostische expressies en kan de kwaliteit van het diagnostisch coderen van 
klinische casussen verbeteren. Andere statistische methodes (zoals de 
vectormethode of neurale netwerken) bieden voor zowel enkele als samengestelde 
expressies meestal een lijst met kandidaat codes aan met de beste code bovenaan, 
zonder dat de gebruiker wordt gewaarschuwd dat voor samengestelde diagnoses 
mogelijk meerdere codes nodig zijn. Onze methode is in het bijzonder geschikt in 
situaties, waar geen formele NLP technieken beschikbaar zijn, zoals bij het 
Hongaars, dat door relatief weinigen wordt gesproken. 
Het gebruik van gecodeerde data kan niet alleen beperkt zijn door de twijfelachtige 
kwaliteit ervan maar ook vanwege terugzoek problemen. Onderzoekers kunnen 
vragen formuleren die eerst in een set codes moeten worden vertaald. Men kan 
bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in het aantal gevallen met een bepaalde longziekte, 
dat in een database is opgeslagen. De set van alle ICD codes die deze longziekte 
presenteren moet dan worden gedefinieerd voordat het aantal gevallen kan worden 
bepaald. In Hoofdstuk VI presenteer ik onze ervaring met de formele 
representatie van ICD waarmee dergelijke terminologische problemen kunnen 
worden opgelost. Een dergelijke formele representatie kan ook worden toegepast 
bij kennisintensieve ondersteunende coderingshulpmiddelen. In ons onderzoek 
wordt de betekenis van ICD10 categorieën gerepresenteerd door middel van het 
GALEN Core Reference Model. Door beperkingen van de representatietaal 
(GRAIL) ervan werd de ontologie getransformeerd naar de quasi-standaard OWL. 
Een test systeem dat ziekteconcepten extraheert en deze classificeert in ICD10 
categorieën werd in Prolog geïmplementeerd om de uitvoerbaarheid van de aanpak 
te verifiëren. De formele representatie van de eerste twee hoofdstukken van 
ICD10 (infectieziekten en nieuwvormingen) is vrijwel voltooid. De ontologie is 
vertaald naar OWL. In de toekomst zal FMA (Foundational Model of Anatomy) 
als anatomische referentieontologie worden gebruikt. 
Het laatste stadium van de “levenscyclus” van gecodeerde gegevens betreft de 
aggregatie ervan ten behoeve van nationale of internationale public health 
databases. Zulke databases leveren gegevens (indicatoren genoemd) aan inclusief 
het verloop als functie van de tijd, waarmee dan de gezondheidscondities in 
verschillende landen of gebieden kunnen worden vergeleken. Hoewel deze 
gegevensverzamelingen veel overlap vertonen zijn de gegevens uit verschillende 
databases en van verschillende landen moeilijk te vergelijken vanwege het gebruik 
van verschillende definities en interpretaties. Het doel van Hoofdstuk VII was een 
kern ontologisch model te bouwen waarmee de public health indicatoren kunnen 
worden gerepresenteerd. De aanname was, dat door zo’n representatie de 
vergelijkbaarheid en kwaliteit van de gegevens kon worden verbeterd.  
Er werd uitgegaan van drie verzamelingen van indicatoren  en op basis daarvan 
werd een kern ontologie gebouwd van informatieobjecten, die de top level 
entiteiten van de indicatoren beschrijven. De Protégé ontologie editor met RDF 
backend werd gebruikt om de ontologie te bouwen. De gebruikte verzamelingen 
van indicatoren bevatten de indicatoren van de Health for All Database (HFA) van 
de Wereld Gezondheids Organisatie, de Health Data van de Organisatie voor 
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Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de verzameling van 
indicatoren, welke werden voorgesteld door het European Community Health 
Indicators project (ECHI). Daarna werden 19 indicatoren, geselecteerd uit de 
HFA, gerepresenteerd met behulp van de kern ontologie. De sterke en zwakke 
punten van het beschrijvend vermogen van het model werden bestudeerd.  
Het opgestelde kern model lijkt bruikbaar te zijn voor het representeren van veel 
van de public health indicatoren. In een aantal gevallen helpt het de 
vergelijkbaarheid te verbeteren. Enkele semantische details kunnen echter niet 
voldoende worden uitgedrukt in de gebruikte taal. Het is nodig om andere domein 
ontologieën toe te voegen aan het model om indicatoren, die gerelateerd zijn aan 
andere domeinen, zoals de economische, sociale en milieuwetenschappen, te 
kunnen representeren. 
Hoofdstuk VIII tenslotte vat de antwoorden op de onderzoeksvragen, zoals deze 
in de Inleiding zijn vermeld, samen. ICD codering kan niet totaal foutenvrij 
plaatsvinden. Hoewel het gebruikelijke foutenpercentage van handmatig coderen 
(ongeveer 30%) niet impliceert dat de gegevens totaal onbruikbaar zijn, is het toch 
zinvol te proberen het foutenpercentage te reduceren. Daarvoor is het essentieel 
dat de oorzaken en bronnen van fouten begrepen worden. Het voorgestelde 
logische raamwerk van het codeerproces kan hier zijn diensten bewijzen. Het 
begrijpen van het verschil tussen het begrip diagnose en het begrip ziekte is 
bijvoorbeeld belangrijk. Vanwege het feit, dat classificaties cultureel bepaalde 
creaties zijn, zijn in het verleden geclassificeerde en gecodeerde gegevens, naarmate 
de tijd voortschrijdt, steeds moeilijker te interpreteren. Een formele representatie 
van classificaties kan dit probleem helpen oplossen. De voorgestelde methoden om 
de kwaliteit van het coderen te verbeteren moeten met behoedzaamheid worden 
geëvalueerd. We meten namelijk vaak hoe goed computers zijn in het reproduceren 
van wat mensen doen (met inbegrip van hun fouten). Een hogere kwaliteit van een 
methode ten opzichte van een andere methode kan ook veroorzaakt zijn door 
kwaliteitskenmerken van de gebruikte corpora. Hoewel de bestudeerde, op corpora 
gebaseerde, methoden en de onderzochte ontologische aanpak werkelijk de 
kwaliteit en bruikbaarheid van de gecodeerde data kunnen verbeteren, is er in dit 
veld nog veel onderzoek nodig, waar onder:  

• Het toetsen van de prestaties van op statistiek gebaseerde computer-
ondersteunde hulpmiddelen in praktijksituaties en het ontwikkelen van 
gebruiksvriendelijke interfaces.  

• Het ontwikkelen van consistente classificaties gebaseerd op formele 
ontologieën. 

• Het zoeken naar categorieën die gebruikt kunnen worden om direct de 
gezondheidstoestand van een populatie te beschrijven in plaats van door 
middel van het aggregeren van gegevens met betrekking tot de 
gezondheidstoestand van individuen. 

• Het ontwikkelen van formele beschrijvingen van de categorieën van 
bestaande coderingssystemen en het ontwikkelen van applicaties 
(terminologie servers) die deze beschrijvingen kunnen toepassen. 

• Het ontwikkelen van ontologieën, die een formele beschrijving van public 
health indicatoren ondersteunen. 


