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In recent years, measuring the quality of health care and quantitative comparison of 

performance between health institutions has received growing attention by healthcare 

professionals as well as policy makers. Quality indicators, such as in-hospital mortality 

rates, which is believed to reflect the quality of care are frequently used to get insight in 

the quality of health care. However, differences in patient case-mix (i.e. specific 

characteristics such as diagnosis or age) influence mortality rates of hospitals. To date, 

several prognostic models have been developed to predict the mortality rates based on 

the case-mix of the patients. These mortality predictions are used to calculate the quality 

indicator Standardized Mortality Ratio (SMR, i.e. the ratio of the observed and predicted 

mortality). The SMR can be used for performance comparison across different institutions. 

Though, when the performance of a prognostic model is poor the case-mix adjusted 

mortality rates are unreliable and the quality assessment based on the prognostic model is 

meaningless. The quality indicator SMR is commonly based on the in-hospital mortality, 

however, it can be argued whether the long-term mortality is more important and 

therefore should be used for quality assessment.  

This thesis elaborates on these topics by first addressing the performance of different 

prognostic models currently used for case-mix adjustment (chapter 2 and  3) and the 

application of a prognostic model to assess differences between the SMR of Intensive Care 

Unit (ICU) patients admitted during office hours and off hours (chapter 4). Second, the 

long-term outcomes of ICU patients is described and the effect of using the long-term 

mortality instead of the in-hospital mortality on the quality indicator SMR is assessed 

(chapter 5 to 7). 

 

Chapter 2 described a study that compared the performance and robustness of a model 

based on administrative data (customized hospital standardized mortality ratio (cHSMR)) 

and a model based on clinical data (customized Simplified Acute Physiology Score II (cSAPS 

II)) in the Dutch intensive care unit population. The study used data from the clinical 

National Intensive Care Evaluation (NICE) registry linked to administrative records from 

the Dutch National Medical Registration. This linked dataset consisted of ICU patients 

from 55 Dutch intensive care units admitted between 2005 and 2008. The performance of 

both models is expressed by discrimination, accuracy, and calibration (Area Under the 

receiver operating characteristic Curve (AUC), Brier score, Hosmer-Lemeshow Ĉ-statistic, 

and calibration plots). These performance measures showed that the cSAPS II outperforms 

the cHSMR in the Dutch intensive care unit population. Additionally, the robustness of the 

two models was assessed by simulating changes in the population’s severity of illness and 

analyzing the effect on the SMR of ICUs . This simulation showed that the SMR of ICUs is 

influenced by the severity of illness in both models, but the cSAPS II model showed more 

robustness. This implies that comparing institutions based on SMRs can be unfavorable for 

those with a more severely ill intensive care unit population. 
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Chapter 3 focused on the performance of the most recently developed Acute Physiology 

and Chronic Health Evaluation (APACHE) IV prognostic model to predict the in-hospital 

mortality in comparison to the performance of the widely applied older prognostic  

models, i.e. the APACHE II and Simplified Acute Physiology Score (SAPS) II models. The 

study used NICE data of ICU patients from 59 Dutch ICUs admitted between 2006 and 

2009. Performance measures of discrimination, accuracy, and calibration (AUC, Brier 

score, R-squared, Hosmer-Lemeshow Ĉ-statistic, and calibration plots) were calculated 

using bootstrapping. Additionally, the standardized mortality ratios (SMRs) were 

calculated. The original APACHE IV showed good discrimination and accuracy but poor 

calibration. The overall discrimination and accuracy of the customized APACHE IV were 

statistically better and the overall Hosmer-Lemeshow Ĉ-statistic was inferior to those of 

the customized APACHE II and SAPS II, but these differences were small in perspective of 

clinical use. The study showed that the three models have comparable capabilities for 

benchmarking purposes after customization. Main advantage of APACHE IV is the large 

number of reasons for admission which enable subgroup analysis. The APACHE IV 

coronary artery bypass grafting (CABG) model has a good performance in the Dutch ICU 

population and can be used to complement the three models. 

 

Chapter 4 evaluated whether the in-hospital mortality is associated with ICU admission 

time. The study used NICE data of ICU patients admitted between 2002 and 2008. In this 

study “office hours” was defined as 08.00-22.00 during weekdays and 09.00-18.00 during 

weekend days. The weekend was defined as Saturday from 00.00 hours until Sunday 24.00 

hours. The in-hospital mortality varied over time but was consistently higher than 

expected outside office hours and lower during office hours. There was no significant 

difference in mortality between different weekdays but in-hospital mortality increased 

slightly on Friday. During the weekend the in-hospital mortality was increased in 

comparison to the rest of the week. The study showed that the in-hospital mortality 

appears to be increased outside office hours and during the weekends, even when 

adjusted for severity of illness expressed as the APACHE II score, reason for admission, 

admission type, age, and  gender.  

 

Chapter 5 focused on the determinants of mortality in ICU patients after hospital 

discharge. In this study first a literature review to evaluate determinants of long-term 

mortality was conducted. Second, a Dutch cohort study to assess the influence of the 

found determinants on the 3, 6, and 12 months mortality after hospital discharge in the 

Dutch ICU population was conducted. Pubmed and EMBASE were searched on English 

written articles published between 1966 and 2011 during the literature review resulting in 

24 articles that were included. These 24 articles were summarized on patient and study 
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characteristics, methods, results and determinants used for case-mix adjustment. 

Additionally, the quality of the included articles was assessed using a checklist for studies 

on long-term mortality. The determinants used for case-mix adjustment differed widely 

between the studies. The cohort study was conducted in ICU patients from 81 Dutch ICUs 

discharged alive from the hospital between 2007 and 2010. The cohort study showed that 

age, reason for ICU admission, and co-morbidities were associated with the mortality 3, 6, 

and 12 months after hospital discharge. However, the magnitude and direction of the 

influence of these determinants differed for the different endpoints. The most commonly 

used determinants in the literature were comparable to the most important determinants 

found in the Dutch cohort study. 

 

Chapter 6 described the mortality risk of ICU patients after hospital discharge and 

compare it to mortality of the general Dutch population. The study used data from the 

clinical National Intensive Care Evaluation (NICE) registry linked to administrative records 

from an insurance claims database. This linked dataset consisted of ICU patients from 81 

Dutch ICUs discharged alive between 2007 and 2010. The unadjusted observed survival 

was presented by Kaplan-Meier curves. Mortality risk at 1, 2, and 3-years after hospital 

discharge was 12.5%, 19.3%, and 27.5% respectively. The mortality after hospital 

discharge differs widely between ICU subgroups. The elective and cardiac surgical patients 

have statistically significantly better case-mix adjusted mortality outcomes, whereas 

medical patients and patients admitted for cancer have statistically significantly worse 

case-mix adjusted mortality outcomes compared to other ICU patients. This study showed 

that the in-hospital mortality underestimates the true mortality of ICU patients as the 

mortality in the first months after hospital discharge was substantial. Most ICU patients 

still have an increased mortality risk in the subsequent years after hospital discharge 

compared to the general Dutch population.  

 

Chapter 7 evaluated whether the APACHE IV model can be used for reliable mortality 

prediction at fixed time points (3, 6, and 12 months) after ICU admission and analyzed the 

influence of using these different endpoints on benchmarking. The study used data from 

the clinical National Intensive Care Evaluation (NICE) registry linked to administrative 

records from an insurance claims database. This linked dataset consisted of ICU patients 

from 44 Dutch ICUs discharged alive between 2008 and 2011. Four APACHE IV models 

were customized to predict the in-hospital mortality and the mortality at 3, 6, and 12 

months after ICU admission. Performance was described using measures of 

discrimination, accuracy, and calibration (AUC, Brier score, and calibration plots). Although 

the APACHE IV model’s performance was best when applied to the prediction of the in-

hospital mortality and declined slightly over time the customized APACHE IV model can be 

used for the prediction of mortality at 3, 6, and 12 months after ICU admission. The SMR 
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of 7 ICUs  significantly increased and the SMR of 7 ICUs significantly decreased when using 

the mortality 3 months after ICU admission instead of the in-hospital mortality. This 

suggest that the in-hospital mortality might be influenced by differences in discharge 

policies. Therefore, the SMR based on mortality at a fixed longer term endpoint after ICU 

admission should preferably be used as quality indicator for benchmarking purposes. 
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In de afgelopen jaren is er steeds meer belangstelling gekomen voor het meten van en 

verantwoording afleggen over de kwaliteit van de gezondheidszorg. In die context worden 

de prestaties van verschillende zorginstellingen met elkaar vergeleken. Om inzicht te 

krijgen in de kwaliteit van de gezondheidszorg worden vaak kwaliteitsindicatoren zoals 

sterftecijfers gebruikt. Sterftecijfers worden echter beïnvloedt door  verschillen in 

patiënten case-mix. Dat wil zeggen dat de specifieke kenmerken van de opgenomen 

patiënten zoals de diagnose, ernst van ziekte en leeftijd de sterftecijfers kunnen verhogen 

of verlagen. Om sterftecijfers tussen zorginstellingen vergelijkbaar te maken zijn er 

verschillende prognostische modellen ontwikkeld die de verwachte sterfte voorspellen op 

basis van de case-mix van de opgenomen patiënten. Deze verwachte sterfte wordt 

vervolgens gebruikt voor de berekening van de ‘Standardized Mortality Ratio’ (SMR), wat 

een veel gebruikte kwaliteitsindicator is. De SMR is de ratio tussen de geobserveerde 

ongecorrigeerde sterfte en de verwachte sterfte op basis van de case-mix. Momenteel 

wordt de SMR veel gebruikt om de kwaliteit tussen verschillende zorginstellingen te 

vergelijken, waaronder ook Intensive Cares (ICs).  

Indien een prognostisch model echter onvoldoende corrigeert voor de case-mix van de 

opgenomen patiënten dan is de verwachte sterfte onbetrouwbaar en is de 

kwaliteitsbeoordeling op basis van de SMR zinloos. Daarnaast wordt tot op heden de 

kwaliteitsindicator SMR meestal gebaseerd op de ziekenhuissterfte. Het is echter 

discutabel of de lange termijn sterfte niet even belangrijk of zelfs belangrijker is dan de 

ziekenhuissterfte en daarom gebruikt dient te worden voor de kwaliteitsbeoordeling.  

Dit proefschrift gaat dieper in op deze onderwerpen door eerst te analyseren hoe goed 

verschillende prognostische modellen de case-mix gecorrigeerde verwachte sterfte 

kunnen voorspellen (hoofdstuk 2 en 3). Vervolgens wordt met een prognostisch model 

geëvalueerd of er een relatie is tussen de SMR van IC patiënten die zijn opgenomen 

tijdens of buiten kantooruren (hoofdstuk 4). Tot slot wordt de lange termijn sterfte van IC 

patiënten beschreven en wordt onderzocht wat het effect op de SMR is van het gebruik 

van de lange termijn sterfte in plaats van ziekenhuissterfte (hoofdstuk 5 tot 7). 

 

Hoofdstuk 2 beschrijft de validatie en vergelijking van de prestaties en robuustheid van 

twee prognostische modellen die de verwachte sterfte voorspellen. Het betreft het 

gerecalibreerde hospital standardized mortality ratio (cHSMR) model dat administratieve 

gegevens gebruikt voor case-mix correctie en het gerecalibreerde Simplified Acute 

Physiology Score (cSAPS) II model dat klinische IC gegevens gebruikt voor case-mix 

correctie. De studie gebruikt klinische gegevens uit de Nationale Intensive Care Evaluatie 

(NICE) registratie gekoppeld aan administratieve gegevens uit de Nederlandse Landelijke 

Medische Registratie. Deze gekoppelde dataset bestaat uit patiënten van 55 Nederlandse 

ICs opgenomen tussen 2005 en 2008. Om de twee modellen te valideren en te vergelijken 

werden maten van discriminatie, nauwkeurigheid en calibratie gebruikt. Deze maten zijn 
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Area Under the receiver operating characteristic Curve (AUC), Brier score, Hosmer-

Lemeshow Ĉ-statistiek en calibratie grafieken. Op basis van deze validatie maten bleek dat 

binnen de Nederlandse IC populatie het cSAPS II model de sterfte beter voorspelt dan het 

cHSMR model. De robuustheid van de twee prognostische modellen werd daarna 

beoordeeld door de ernst van ziekte van de IC populatie met een simulatie studie te 

veranderen en de invloed hiervan op de SMR te analyseren. Hieruit bleek dat bij beide 

modellen de SMR wordt beïnvloed door de ernst van de ziekte, maar dat het effect groter 

was bij het cHSMR model. Dit houdt in dat bij het vergelijken van verschillende ICs op 

basis van de SMR de resultaten ongunstig beïnvloed worden voor ICs met een meer 

ernstig zieke patiëntenpopulatie. 

 

Hoofdstuk 3 vergelijkt het discriminerend en calibrerend vermogen en de nauwkeurigheid 

van het Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) IV prognostisch model 

met die van twee oudere en breed toegepaste prognostische modellen, het APACHE II en 

SAPS II model. De studie maakte gebruik van gegevens uit de NICE registratie van 

patiënten van 59 Nederlandse ICs opgenomen tussen 2006 en 2009. De SMR werd 

vervolgens op basis van de verschillende modellen berekend. Het originele (niet 

gerecalibreerde) APACHE IV model had een goede discriminatie en nauwkeurigheid, maar 

een slechte calibratie. De discriminatie en nauwkeurigheid van het gerecalibreerde 

APACHE IV model was statistisch significant beter maar de calibratie was slechter dan die 

van de gerecalibreerde APACHE II en SAPS II modellen. De validatie verschillen waren 

echter klein en klinisch gezien niet relevant. De studie toonde aan dat de validiteit van de 

drie modellen vergelijkbaar is voor de Nederlandse IC populatie en dat alle drie de 

modellen gebruikt kunnen worden voor IC kwaliteitsmetingen. De uitgebreide classificatie 

van IC opnameredenen die gebruikt wordt voor case-mix correctie is een duidelijke 

meerwaarde van het APACHE IV model hetgeen het mogelijk maakt om analyses te doen 

voor specifieke IC subgroepen. Bovendien heeft het APACHE IV model, in aanvulling is op 

de oudere modellen, de mogelijkheid om ook de verwachte sterfte van cardio-chirurgische 

patiënten te voorspellen.  

 

Hoofdstuk 4 evalueert of ziekenhuissterfte geassocieerd is met het tijdstip van opname op 

de IC. De studie maakte gebruik van gegevens uit de NICE registratie bestaande uit IC 

patiënten die opgenomen waren tussen 2002 en 2008. Een IC opname tijdens 

kantooruren werd in deze studie gedefinieerd als een opname tussen 8:00-22.00 uur op 

weekdagen en tussen 9:00-18.00 uur op weekenddagen. Het weekend werd hierbij 

gedefinieerd als zaterdag van 00.00 uur tot en met zondag 24.00 uur. De ziekenhuissterfte 

varieerde gedurende de IC opnametijd en was hoger dan verwacht buiten kantooruren en 

lager dan verwacht tijdens kantooruren. Er was geen statistisch significant verschil in 

ziekenhuissterfte tussen de verschillende weekdagen, maar de sterfte was licht gestegen 
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voor opnamen op vrijdag. De studie toonde aan dat de ziekenhuissterfte verhoogd is 

buiten kantooruren en in het weekend, ook na correctie voor ernst van de ziekte 

(uitgedrukt als de APACHE II score), reden van opname, opname type, leeftijd en geslacht. 

 

Hoofdstuk 5 richt zich op de determinanten (voorspellers) van sterfte na 

ziekenhuisontslag van IC patiënten. Voor deze studie is eerst een literatuuronderzoek naar 

de determinanten van lange termijn sterfte uitgevoerd. Daarna werd een cohort studie 

uitgevoerd naar de invloed van deze gevonden determinanten op de sterfte 3, 6 en 12 

maanden na ziekenhuisontslag. Voor het literatuuronderzoek werden de databases van 

Pubmed en EMBASE doorzocht op Engels geschreven artikelen gepubliceerd tussen 1966 

en 2011. Dit resulteerde in 24 artikelen die zijn opgenomen in het onderzoek en zijn 

samengevat op basis van kenmerken van de patiënt populatie, studiedesign, methoden, 

resultaten en determinanten die gebruikt zijn voor case-mix correctie. Daarnaast werd de 

kwaliteit van de artikelen beoordeeld met behulp van een vooraf gedefinieerde checklist 

voor studies naar lange termijn uitkomsten. De determinanten die gebruikt werden voor 

case-mix correctie varieerde sterk tussen de studies. Voor de cohort studie werden 

gegevens uit de NICE registratie gebruikt van patiënten van 81 Nederlandse ICs die tussen 

2007 en 2010 levend uit het ziekenhuis werden ontslagen. De cohort studie toonde aan 

dat de determinanten leeftijd, reden voor IC opname en de aanwezigheid van bepaalde 

co-morbiditeiten bleken een associatie te hebben met de sterfte op 3, 6 en 12 maanden 

na ziekenhuisontslag. De grootte en richting van de invloed van deze determinanten 

verschilde per eindpunt. De meest gebruikte determinanten uit het literatuuronderzoek 

waren vergelijkbaar met de belangrijkste determinanten gevonden in de cohort studie. 

 

Hoofdstuk 6 beschrijft de sterfte van IC patiënten na ontslag uit het ziekenhuis en 

vergelijkt dit met de algemene Nederlandse bevolking. De studie gebruikte NICE gegevens 

die gekoppeld waren aan administratieve gegevens uit een overkoepelend 

verzekeringsdatabase. Deze gekoppelde dataset bestond uit patiënten van 81 

Nederlandse ICs die tussen 2007 en 2010 levend uit het ziekenhuis werden ontslagen. De 

geobserveerde sterfte werd weergegeven met behulp van Kaplan-Meier curves. Het risico 

op sterfte binnen 1, 2 en 3 jaar na ziekenhuisontslag was respectievelijk 12,5%, 19,3% en 

27,5%. De sterfte na ziekenhuisontslag verschilde sterk tussen IC subgroepen op basis van 

opnameredenen. Electieve en cardio chirurgische patiënten hadden een statistisch 

significant lagere case-mix gecorrigeerde sterfte 1 jaar na ziekenhuisontslag, terwijl 

medische patiënten en patiënten opgenomen voor kanker een statistisch significant 

hogere case-mix gecorrigeerde sterfte 1 jaar na ziekenhuisontslag hadden in vergelijking 

met andere IC patiënten. Deze studie toonde aan dat ziekenhuissterfte de werkelijke 

sterfte van IC patiënten onderschat aangezien de sterfte in de eerste maanden na 

ziekenhuisontslag aanzienlijk was. De meeste IC patiënten hadden in vergelijking met de 
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algemene Nederlandse bevolking een verhoogd sterfterisico in de eerste jaren na 

ziekenhuisontslag.  

 

Hoofdstuk 7 evalueert of het APACHE IV model gebruikt kan worden voor een valide 

voorspelling van de lange termijn sterfte op vaste eindpunten (3, 6 en 12 maanden) na de 

IC opname. Daarnaast werd het effect op de SMR geanalyseerd wanneer er gebruik werd 

gemaakt van de sterfte op vaste eindpunten na IC opname in plaats van de 

ziekenhuissterfte. De studie gebruikte NICE gegevens die gekoppeld waren aan 

administratieve gegevens uit een overkoepelende verzekeringsdatabase. Deze gekoppelde 

dataset bestond uit IC patiënten van 44 Nederlandse IC’s die levend werden ontslagen 

tussen 2008 en 2011. Het APACHE IV model werd gerecalibreerd op ziekenhuissterfte en 

op de sterfte 3, 6 en 12 maanden na IC opname, resulterend in vier verschillende APACHE 

IV modellen. Maten van discriminatie, nauwkeurigheid, en calibratie (AUC, Brier score en 

calibratie grafieken) werden gebruikt om de verschillen in validatie van de vier APACHE IV 

modellen te meten. Het APACHE IV model presteerde het best wanneer het werd 

toegepast voor de voorspelling van de ziekenhuissterfte. De prestatie werd  iets minder in 

de loop van de tijd maar het gerecalibreerde APACHE IV blijft voldoende goed voor het 

voorspellen van de sterfte 3, 6 en 12 maanden na IC opname. Zeven ICs hadden een 

statistisch significant verhoogde SMR en zeven ICs hadden een statistisch significant 

verlaagde SMR bij het gebruik van de sterfte 3 maanden na IC opname in plaats van de 

ziekenhuissterfte. Dit suggereert dat de ziekenhuissterfte beïnvloedt kan zijn door verschil 

in ontslagbeleid. Indien een SMR als kwaliteitsindicator wordt gebruikt bij het vergelijken 

van verschillende ICs heeft een SMR gebaseerd op lange termijn sterfte de voorkeur. 

 

 

 


