
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Data-driven methods to improve quality assessment of intensive care units

Koetsier, A.

Publication date
2014

Link to publication

Citation for published version (APA):
Koetsier, A. (2014). Data-driven methods to improve quality assessment of intensive care
units. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/datadriven-methods-to-improve-quality-assessment-of-intensive-care-units(6badb296-558e-4c34-b42e-e9c65c50666a).html


161 

 

Summary & Samenvatting 
  



162 

 

In the Netherlands, health care professionals are increasingly involved in quality 
assessment (QA) and quality improvement (QI) due to governmental and public pressure on 
accountability and transparency. Intensive Care Units (ICUs) treat the most critically ill 
patients, provide the highest level of care, and deliver the most expensive type of care at a 
hospital. Therefore, QA is very important within an ICU. QA is the process where health 
care professionals evaluate their performance by a specific measure with a QA tool. To 
support ICUs in performing QA, the National Intensive Care Evaluation (NICE) foundation 
provides a toolbox consisting of multiple data-driven methods. The methods in the toolbox 
are applied to various quality indicators and patient groups. An example is the application 
of case-mix adjustment methods by prognostic models to turn the outcome measure 
mortality into the quality indicator Standardized Mortality Ratio (SMR). The SMR is the 
ratio of observed and expected mortality. SMR is one of the most important and frequently 
used quality indicators in intensive care medicine. Recent additions to the NICE registry’s 
QA toolbox are advanced prognostic models (to predict mortality), and methods 
incorporating these new prognostic models. These additions to the toolbox pose many 
potential benefits, such as accurate assessment of quality of care, timely detection of 
deteriorating performance, and benchmarking with other ICUs. However, there are pitfalls, 
such as incorrect construction or interpretation of the QA methods, and insufficient data 
quality of the data used. 

This thesis elaborates on the potential benefits and pitfalls of implementing and using 
several new data-driven methods that expand the NICE registry QA toolbox. First, the 
thesis addresses the data quality of in-hospital mortality (chapter 2) after which the 
applicability of the method control charts in intensive care is researched (chapter 3, 4, and 
5). Furthermore, this thesis evaluates a new algorithm for subgroup discovery on finding 
responsible groups of patients for an increased in-hospital mortality (chapter 6). Chapter 7 
investigates altering the Acute Physiology and Chronic Health Evaluation IV (APACHE 
IV) so that readmitted ICU patients which were formerly excluded, can now be included in 
QA. The last chapter (chapter 8) describes whether ICU data on respiratory infections 
reflect influenza like illness activity (ILI) in the general population, which relevant time lag 
exist between both measures, and the predictive ability of ICU data in detecting influenza 
epidemics. 

 

Chapter 2 described the data quality of the registered in-hospital mortality in the NICE 
registry. The study deterministically linked data of the NICE registry with an administrative 
insurance claims database, resulting in a list of discrepancies in in-hospital mortality. With 
onsite visits at eleven ICUs, in-hospital mortality was re-abstracted from multiple local data 
sources to find the true in-hospital mortality status. Subsequently, using a bootstrap 
method, the study assessed whether the NICE registry and the onsite visit led to different 
conclusions about the quality of care based on the ICU’s SMR compared to the national 
benchmark. In eleven ICUs, 255 (1.1%) incorrect in-hospital mortality registrations were 
found in the NICE registry. Most errors were due to programming errors in the computer 
software of six participating ICUs. For one of these six ICUs the conclusion about their 
quality of care changed to concordant with the national benchmark instead of being better. 
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The results show that the reliability of in-hospital mortality in the NICE registry overall 
was good.  

 

Chapter 3 summarized methodological criteria described in the literature for constructing 
and using Shewhart control charts within health care. Furthermore, this chapter evaluated 
the adherence of published QI studies to these criteria. The systematic review found 34 
studies presenting 64 control charts. The criterion to use 10-35 data points in a control chart 
was the least adhered to, with a non-adherence of 48%. Other criteria assessed were: 
transformation of the data in case of a skewed distribution (44% non-adherence), when 
comparing data from two phases of the Plan Do Study Act cycle, the phase before the (QI) 
intervention needs to be stable (40% non-adherence), and using a maximum of four 
different rules to detect special cause variation (14% non-adherence). Setting control limits 
at three standard deviations from the mean was the only criterion that all included control 
charts adhered to. There is room for improvement with regard to the methodological 
construction of Shewhart control charts incorporated in QI initiatives. Higher adherence to 
the methodological criteria will lead to a decrease in the risk of incorrect conclusions about 
the process monitored. 

 

Chapter 4 investigated the efficiency of control charts in detecting increases in in-hospital 
mortality of ICU patients using an extensive simulation study. Upward shifts in mortality 
rate were simulated with Monte Carlo sampling to evaluate eight different scenarios that 
varied by mortality increase factor and monthly patient volume. All control charts needed 
large amounts of data (patients) and a high in-hospital mortality increase factor in order to 
generate warning signals. The risk adjusted (RA) Exponentially Weighted Moving Average 
(EWMA) control chart generated warning signals the fastest compared to the other control 
charts. In most scenarios, the RA EWMA control chart had the lowest median time to 
signal and 6-month detection rate. When increasing the in-hospital mortality rate by 1.50 on 
the odds scale for a medium sized ICU (on average 50 admissions per month), the median 
time-to-signal was 9 months. For small sized ICUs, the sensitivity was limited, and even 
less when there were small shifts in the mortality rate. 

 

Chapter 5 evaluated the impact of different risk adjustment methods on the warning 
signals given by the RA EWMA control chart, again using simulated data. Internal risk 
adjustment (i.e., based on historical data of the ICU where monitoring takes places) and 
external risk adjustment (based on historical data of all ICUs where monitoring occurs) 
were compared by creating fictitious ICUs which represented institutions with well, 
average, and poor performance. The first 12 months of simulated data were used to 
calibrate the APACHE IV model. For the three fictitious ICUs, the study simulated two 
scenarios in the subsequent period of 48 months: (1) unexpected increases in in-hospital 
mortality, and (2) constant in-hospital mortality. The RA EWMA control chart monitored 
in total 60 months of simulated mortality data. For the first scenario, using internal risk 
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adjustment resulted in 60% correct detection (after 24 months) of the increased mortality. 
External risk adjustment detected the same percentage of increases but only for initially 
average and poor performing ICUs. The second scenario, using an external model resulted 
in many incorrect warning signals. Regardless of the ICU’s initial performance, internal 
risk adjustment is preferred over external risk adjustment when monitoring a single ICU’s 
mortality rates over time. 

 

Chapter 6 described a subgroup discovery algorithm based on adaptive boosting and using 
regression trees as machine learning method. The algorithm’s function was to discover 
subgroups of patients responsible for ICUs with poor performance according to the 
APACHE IV model. The algorithm first finds candidate subgroups using a modification of 
adaptive boosting, and then from these selects so-called 'genuine subgroups' whose case-
mix adjusted outcomes were poorer compared than the top five performing ICUs for the 
same subgroup. For 59 ICUs, the algorithm discovered 122 genuine subgroups, each 
described by one to four variables. The most frequently occurring variables in the subgroup 
descriptions were patient age and Glasgow Coma Scale. Of the 59 ICUs with subgroups 
found, 29 ICUs had overall poor outcomes (more deaths than expected). For 22 of these 
ICUs all excess deaths were found in the corresponding genuine subgroups. The subgroup 
discovery algorithm was able to detect subgroups of patients responsible for poor outcomes 
of individual ICUs. However, the sensitivity of the algorithm is unknown, since there was 
no comparison to a reference standard. 

 

Chapter 7 first assessed the predictive performance of the recalibrated APACHE IV model 
for readmitted ICU patients. According to calibration measures, the performance of the 
model was acceptable. In the second step, the study altered the original APACHE IV model 
to include readmitted patients. The altered model used data of the first readmission and 
readmission count as predictors of in-hospital mortality. With the altered model, the next 
step was to compare case-mix adjusted in-hospital mortality outcomes between non-
readmitted and readmitted patients. The study results showed that readmitted patients have 
a 20% lower adjusted in-hospital mortality (odds ratio = 0.80 [0.73-0.88]) compared to non-
readmitted patients with the same physiological and diagnostic characteristics. The in-
hospital mortality further decreased by 17% (odds ratio = 0.83 [0.76-0.90]) with each 
additional readmission. When using the altered APACHE IV model, the NICE registry can 
include the readmitted patients in their benchmark reports. ICUs can thus perform QA for 
their readmitted patients using case-mix adjusted in-hospital mortality. 

 

Chapter 8 first researched whether ILI cases from the sentinel general practitioners registry 
reflect ICU patients with a respiratory infection from the NICE registry. The second goal 
was to assess whether ICU data could predict influenza epidemics. For the period 2003-
2011, the study linked data of both registries. To determine the time lag between ILI 
incidence and percentages of ICU admissions with a respiratory infection, an additive 
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Poisson regression analysis has been performed. Furthermore, a second regression model 
predicted ILI incidence with ICU respiratory infection data. The study compared the 
predicted start and end of influenza epidemics with those observed by the ILI incidence. 
There was a time lag of two days between the percentage of ICU respiratory infections and 
ILI incidence, implying that increases in the ICU data occurred sooner. Predicting influenza 
epidemics with ICU respiratory infection data yielded positive predictive values ranging 
from 0.52 to 0.78. The sensitivity ranged between 0.34 and 0.51. ICU respiratory infection 
data is associated with ILI incidence data but predicting influenza epidemics with ICU data 
was imprecise, implying that ICU data cannot replace or increase the detection speed of the 
ILI surveillance by GPs. 
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Mede door de druk vanuit de overheid en het algemene publiek om verantwoording af te 
leggen en kwaliteit transparant te maken wordt in de Nederlandse gezondheidszorg de 
kwaliteit van zorg steeds meer geëvalueerd en verbeterd. In de intensive care (IC) worden 
de meest zieke patiënten behandeld en de meest geavanceerde en duurste zorg van een 
ziekenhuis geleverd. Daarom is binnen de IC kwaliteitsanalyse (KA) van groot belang. KA 
omvat het proces waarbij een verbeterteam (gericht op kwaliteit van zorg) de performance 
evalueert van een specifieke maat, met een KA tool. De stichting Nationale Intensive Care 
Evaluatie (NICE) heeft een ‘toolbox’ beschikbaar gesteld om de IC’s te ondersteunen met 
KA. Deze ‘toolbox’ bevat meerdere data-gedreven methoden om KA te realiseren. De 
methoden kunnen worden toegepast op verschillende kwaliteitsindicatoren en 
patiëntgroepen. Een voorbeeld van een toepassing is het gebruik van case-mix 
aanpassingsmethoden en prognostische modellen om de kwaliteitsindicator mortaliteit om 
te vormen naar een ‘Standardized Mortality Ratio’ (SMR). De SMR is de ratio van 
geobserveerde en verwachte ziekenhuismortaliteit. Ziekenhuismortaliteit is een van de 
meest gebruikte kwaliteitsindicator in de IC zorg. Een recente toevoeging aan de ‘toolbox’ 
van de NICE registratie zijn geavanceerde prognostische modellen (om 
ziekenhuismortaliteit te voorspellen) en methoden die deze modellen toepassen. Deze 
toevoeging heeft voordelen, zoals betrouwbare beoordeling van de kwaliteit van zorg, 
tijdige detectie van verslechtering in prestatie en benchmarken met andere IC’s. Er zijn 
echter ook valkuilen zoals: foutieve constructie of interpretatie van de KA methoden, en 
onvoldoende datakwaliteit van de gebruikte data. 

Dit proefschrift geeft een uiteenzetting van de mogelijke voordelen en valkuilen wat betreft 
de implementatie en gebruik van enkele nieuwe data-gedreven methoden. Deze methoden 
zijn een aanvulling voor de NICE registratie KA ‘toolbox’. Als eerst wordt de datakwaliteit 
onderzocht van de geregistreerde ziekenhuismortaliteit (hoofdstuk 2), waarna de 
toepasbaarheid van de methode Control Charts binnen de IC wordt onderzocht (hoofdstuk 
3, 4, en 5). Daarnaast evalueert dit proefschrift ook een nieuwe subgroep detectie algoritme. 
Dit algoritme heeft als doel om de subgroepen van IC patiënten te vinden die 
verantwoordelijk zijn voor de onverwacht verhoogde ziekenhuismortaliteit (hoofdstuk 6). 
Hoofdstuk 7 onderzoekt het aanpassen van de Acute Physiology and Chronic Health 
Evaluation IV (APACHE IV) model, zodat KA ook op heropgenomen IC patiënten kan 
worden toegepast. In het oorspronkelijke model kan namelijk geen case-mix aanpassing 
voor sterfte onder heropnamen worden uitgevoerd. Het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 8) 
beschrijft of gegevens over IC patiënten met een respiratoire infectie gereflecteerd zijn aan 
influenza achtige ziekte activiteit (IAZ) in de algemene populatie. Daarnaast wordt gekeken 
of er een tijdsverschuiving is tussen deze twee uitkomsten en in hoeverre IC gegevens een 
influenza epidemie kunnen voorspellen. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de datakwaliteit van de geregistreerde ziekenhuismortaliteit in de 
NICE registratie. In deze studie was de data van de NICE registratie deterministisch gelinkt 
met een administratieve zorgverzekering database. Deze koppeling resulteerde in een lijst 
met discrepanties in ziekenhuismortaliteit. Elf IC’s zijn gevisiteerd, waarbij de 
ziekenhuismortaliteit opnieuw geëxtraheerd werd uit verschillende lokale data bronnen. 
Met deze extractie kan de werkelijke ziekenhuismortaliteit gevonden worden. Vervolgens 
was er, met behulp van een ‘bootstrap’ methode, onderzocht of de originele geregistreerde 
NICE ziekenhuismortaliteit en de visitatie ziekenhuismortaliteit heeft geleid tot een andere 



167 

 

conclusie wat betreft kwaliteit van zorg. Dit werd gebaseerd op de SMR’s van de IC’s in 
vergelijking met de nationale benchmark. In de elf onderzochte IC’s zijn er 255 (1,1%) 
foutieve registraties geweest van ziekenhuismortaliteit in de NICE registratie. De meeste 
fouten werden veroorzaakt door een programmeerfout in de computer software. Deze 
programmeerfout was aanwezig in zes IC’s. De conclusie over de kwaliteit van zorg was 
gewijzigd voor één IC, namelijk van beter dan de nationale benchmark naar gelijk aan de 
nationale benchmark. Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat de 
ziekenhuismortaliteit in de NICE registratie goed was. 

 

Hoofdstuk 3 vat de methodologische criteria samen, zoals beschreven in de literatuur, voor 
het construeren en gebruiken van ‘Shewhart control charts’ binnen de gezondheidszorg. 
Daarnaast evalueert dit hoofdstuk ook in hoeverre gepubliceerde kwaliteitsverbetering 
studies zich houden aan de gevonden methodologische criteria. Met behulp van een 
systematische review zijn er 34 studies gevonden met in totaal 64 verschillende control 
charts. Het criterium om 10-35 data punten te gebruiken in een control chart was het minst 
opgevolgd. Andere criteria waren: transformeren van de data wanneer er een scheve 
distributie is (44% niet opgevolgd), wanneer data van twee fases binnen de ‘Plan Do Study 
Act’ cyclus worden vergeleken, dan hoort de fase voor de interventie stabiel te zijn (40% 
niet opgevolgd) en maximaal vier verschillende regels gebruiken om speciale variatie te 
detecteren (14% niet opgevolgd). Het criterium om de controle limieten op drie standaard 
deviatie van het gemiddelde in te stellen was de enige dat elke studie heeft opgevolgd. Er is 
dus ruimte voor verbetering wat betreft het opvolgen van de methodologische criteria om 
Shewhart control charts te construeren en te gebruiken binnen kwaliteitsverbetering 
initiatieven. Het beter opvolgen van de methodologische criteria leidt ertoe dat er minder 
risico zal zijn op foute conclusies over het proces dat gemonitord wordt. 

 

Hoofdstuk 4 onderzoekt de efficiëntie van verschillende control charts in het detecteren 
van verhoogde ziekenhuismortaliteit onder IC patiënten. Om dit te doen was er een 
simulatie studie uitgevoerd. Acht verschillende scenario’s met verhogingen in 
ziekenhuismortaliteit werden gesimuleerd door middel van een Monte Carlo simulatie. 
Deze scenario’s verschilde in de gradatie van mortaliteitverhoging en maandelijks patiënt 
volume. Een resultaat van deze studie was dat alle control charts veel patiënt data nodig 
hebben en een grote verhoging in sterfte om uiteindelijk een waarschuwingssignaal af te 
kunnen geven. De ‘risk adjusted Exponentially Weighted Moving Average ( RA EWMA) 
control chart’ was in staat om het snelst een waarschuwingssignaal te genereren in 
vergelijking met de andere control charts. In de meest scenario’s had de RA EWMA control 
chart de laagste ‘median time to signal’ en ‘6-month detection rate’. De RA EWMA control 
chart had een ‘median time-to-signal’ van 9 maanden voor een IC van gemiddelde grootte 
(50 opnamen per maand) en een verhoging in de ziekenhuismortaliteit met 1.50 op de odds 
schaal. Voor kleine IC’s is de sensitiviteit laag, en nog lager wanneer er een kleine 
verhoging is in ziekenhuismortaliteit. 
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Hoofdstuk 5 evalueert de impact van verschillende mortaliteitsaanpassingsmethoden en 
bekijkt hoe dat de waarschuwingssignalen van de RA EWMA control chart beïnvloedt, 
wederom door middel van het simuleren van de mortaliteitdata. Interne mortaliteitsrisico 
aanpassing (gebaseerd op historische data van de gemonitorde IC) en externe 
mortaliteitsrisico aanpassing (gebaseerd op historische data van alle IC’s) werden 
vergeleken door fictieve IC’s te construeren welke goed, gemiddeld, of slecht presteerde. 
De eerste 12 maanden werden gebruikt om het APACHEI IV model te recalibreren. Er 
werden twee scenario’s voor de drie fictieve IC’s gesimuleerd in de daaropvolgende 
periode van 48 maanden: (1) onverwachte verhoging in ziekenhuismortaliteit, en (2) 
constante ziekenhuismortaliteit. De RA EWMA control chart monitorde data van in totaal 
60 maanden. Interne mortaliteitsrisico aanpassing resulteerde in 60% correcte detectie van 
de verhoogde sterfte (na 24 maanden) voor het eerste scenario. Externe mortaliteitsrisico 
aanpassing kon met hetzelfde percentage deze verhogingen detecteren, maar alleen voor 
initieel slecht en gemiddeld presterende IC’s. In het tweede scenario zorgde externe 
mortaliteitsrisico aanpassing voor veel incorrecte waarschuwingssignalen. Interne 
mortaliteitsrisico aanpassing heeft de voorkeur wanneer het doel is om de ziekenhuissterfte 
te monitoren van een enkele IC, ongeacht hoe een IC initieel presteert. 

 

Hoofdstuk 6 beschrijft een subgroep detectie algoritme gebaseerd op ‘adaptive boosting’ 
en gebruikmakend van regressie bomen als ‘machine learning’ methode. Het algoritme had 
als doel om subgroepen patiënten te detecteren die verantwoordelijke waren voor de slechte 
prestaties volgens het APACHE IV model. Als eerst zocht het algoritme kandidaat 
subgroepen met een aangepaste versie van ‘adaptive boosting’. Daarna werden uit de 
kandidaat subgroepen authentieke subgroepen gefilterd, waarvan de case-mix gecorrigeerde 
uitkomsten slechter waren dan de top vijf IC’s met dezelfde groep patiënten. Voor 59 IC’s 
vond het algoritme 122 authentieke subgroepen, waarvan elke groep beschreven werd door 
één tot vier variabelen. De meest gebruikte variabelen waren leeftijd van de patiënt en 
Glasgow Coma Scale. Van de 59 IC’s hadden er 29 over het algemeen een slechte uitkomst 
( meer doden dan verwacht). Voor 22 IC’s konden de ‘extra’ doden gevonden worden met 
de authentieke subgroepen. Het subgroep detectie algoritme is in staat om patiënten te 
vinden die verantwoordelijk zijn voor de slechte uitkomsten van individuele IC’s. Echter is 
de sensitiviteit van deze methode onbekend omdat er geen vergelijking is gedaan met een 
referentie standaard. 

 

Hoofdstuk 7 onderzoekt eerst wat de performance is van het gerecalibreerde APACHE IV 
model in het voorspellen van de ziekenhuismortaliteit van heropgenomen IC patiënten. De 
volgende stap is om het originele APACHE IV model dusdanig aan te passen zodat ook de 
ziekenhuismortaliteit voorspeld kan worden. Volgens verscheidene calibratie maten was de 
performance van het oorspronkelijke gerecalibreerde APACHE IV model acceptabel. Het 
aangepaste APACHE IV model gebruikte twee extra variabelen namelijk heropgenomen 
(ja/nee) en aantal keer heropgenomen. Met het aangepaste model werd vervolgens de case-
mix aangepaste ziekenhuismortaliteit vergeleken tussen heropgenomen en niet 
heropgenomen patiënten. De studie liet zien dat de heropgenomen patiënten een 20% lagere 
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aangepaste ziekenhuismortaliteit hadden (odds ratio = 0.80 [0.73-0.88]) vergeleken met niet 
heropgenomen patiënten met dezelfde fysiologische en diagnostische karakteristieken. De 
ziekenhuismortaliteit daalde daarnaast nog met 17% (odds ratio = 0.83 [0.76-0.88]) met het 
aantal keer dat een patiënt was heropgenomen. Met het aangepaste APACHE IV model is 
het nu mogelijk om heropgenomen IC patiënten te includeren in de benchmark rapporten 
van de NICE registratie. IC’s kunnen vervolgens KA uitvoeren voor hun heropgenomen IC 
patiënten, daarbij gebruik makend van de case-mix aangepaste ziekenhuismortaliteit. 

 

Hoofdstuk 8 heeft als eerste doel om te onderzoeken of IAZ gevallen van de 
huisartspeilstationsregistratie gereflecteerd zijn in de IC patiënten met een respiratoire 
infectie (geregistreerd in de NICE registratie). Het tweede doel is om te beoordelen of met 
IC gegevens de influenza epidemieën voorspeld kunnen worden. Beide data bronnen 
werden gekoppeld voor de periode 2003-2011. Om de tijdsverschuiving tussen de IAZ 
incidentie en percentage IC opnamen met een respiratoire infectie te bepalen, werd er een 
additieve Poisson regressie analyse uitgevoerd. Er werd ook een tweede regressie model 
gemaakt om IAZ incidentie te voorspellen met IC respiratoire infectie data. De studie 
vergeleek de door IC data voorspelde start en eind van de influenza epidemieën met de start 
en eind data van de IAZ incidentie. Gemiddeld genomen was er een tijdsverschuiving van 
twee dagen tussen de percentage IC opnamen met een respiratoire infectie en de IAZ 
incidentie. Dit impliceerde dat verhogingen in de IC data eerder aanwezig waren. Het 
voorspellen van influenza epidemieën met IC respiratoire infectie data resulteerde in 
positief voorspellende waarden van 0.52 tot 0.78. De sensitiviteit was tussen de 0.34 en 
0.51. IC respiratoire infectie data is geassocieerd met IAZ incidentie data, maar het 
voorspellen van influenza epidemieën met IC data is onnauwkeurig. Dit betekent dat de 
huidige IAZ surveillance met huisartsdata niet kan worden vervangen door IC data en dat 
het ook de snelheid waarmee epidemieën worden geconstateerd niet kan verhogen. 


