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SUMMARY

Outcome prediction models play an invaluable role in the evaluation and improvement of 
modern trauma care. Trauma registries underlying these outcome prediction models need to 
be accurate, complete and consistent. This thesis focused on the opportunities and limitations 
of trauma registries and outcome prediction models for trauma patients incorporating the 
following objectives:

1. The validation of outcome prediction models in subgroups of trauma patients
2. The analysis of case-mix and benchmarking issues
3. The improvement of trauma registries. 

In this summary, the main findings of the studies assembled in this thesis are presented and 
discussed.

Part I. Outcome prediction models for trauma patients
The first part of this thesis validated the Trauma and Injury Severity Score (TRISS) in various 
subgroups of trauma patients and investigated case-mix and benchmarking issues. The 
TRISS was originally developed in North-America and the Major Trauma Outcome Study 
(MTOS) reference database constitutes of 80,544 North-American trauma patients. However, 
the majority of the world’s fatalities caused by injuries occurs in countries with low and middle 
BNP. Studies on the validity of the TRISS methodology in these countries is scarce. Chapter 
2 prospectively evaluated the outcome of 97 severely injured (ISS ≥16) trauma patients 
in a level II trauma center in Jakarta, Indonesia using the TRISS methodology. Ninety-five 
patients (98%) sustained blunt trauma. The observed mortality was 29%, while the expected 
mortality based on the TRISS method was 14%. This resulted in a Z statistic of 7.87, which 
indicates significantly more deaths than expected. The majority of patients suffered traumatic 
brain injuries (74% with AIS head ≥ 4). Compared to the MTOS, the studied patients had 
more severe injuries (higher ISS) and worse physiologic parameters (lower RTS). Various 
institution-bound factors and limitations in the TRISS methodology accounted for the 
difference in observed and expected mortality. Chapter 3 focused on patients with traumatic 
brain injury (TBI) in the same institution in Jakarta. Patient characteristics and outcome of 49 
consecutive patients with an AIS head of ≥ 4 or an AIS head of ≥ 3 combined with an AIS of ≥ 
2 in any other body region were analyzed. Eighteen patients died (37%), none of the patients 
remained in a permanent vegetative state, and 8 (16%) were discharged with severe disability. 
The expected mortality as calculated with the TRISS method was 10%. Outcome-based 
evaluation using the TRISS method revealed 12 unexpected deaths and no unexpected 
survivors, with a misclassification rate of 25%. In the previous study (Chapter 2), with a ‘mixed’ 
trauma population, the misclassification rate was 16%. This finding illustrates the limitation of 
TRISS in predicting outcome in TBI patients. In univariate analysis, death was significantly 
associated with GCS and abnormal pupil reaction. Given the clinical setting in developing 
countries, these are valuable outcome predictors.

The MTOS has long served as a global reference population for outcome comparison using 
the TRISS methodology. The TRISS provides a method to examine the similarity in match in 
the mix of injury severity in the observed data, compared with the reference database. This 
method is called the M statistic. In Chapter 4 we investigated the hypothesis that databases 
outside North-America would not be well matched to the MTOS population and thus the 
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TRISS methodology would not accurately predict outcome in these populations. We reviewed 
all studies between 1990-2003 that performed TRISS analysis using MTOS coefficients. The 
M statistic was either cited in the text or could be calculated from the data presented in the 
article. The median M statistic for Europe was 0.65, compared with 0.88 for Asian/African 
databases, and 0.90 for North-American studies. The lower M statistics outside North-America 
demonstrates the need for the development of regional trauma databases and modified 
TRISS coefficients.

The inclusion or exclusion of certain specific patients groups in trauma databases (e.g. 
patients with isolated hip fractures) is subject to debate. Chapter 5 tested the hypothesis 
that specific injuries are associated with increased mortality and that differences in case-
mix of these injuries influence outcome comparison. Hip fractures, minor pelvic fractures, 
femur fractures, and minor thoracic injuries were significantly associated with mortality when 
corrected for age, sex, and physiologic derangement in patients with a low injury severity. 
Odds ratios ranged from 2.42 to 2.92. The Ws statistic for comparison with MTOS and NTDB 
databases significantly improved after these patients were excluded. The case-mix with 
respect to above-mentioned injuries should be taken into account when interpreting the results 
of comparative outcome analysis based on trauma registries.

The EMTRAS is intended to be an easy-to-compute scoring system for the emergency room 
based on a limited number of clinical predictors that are commonly and early available.
It obviates the need for classification of anatomical injuries. In Chapter 6 the first external 
validation of the EMTRAS was performed in two academic level-1 trauma centers. A database 
with 4418 consecutive patients was used for validation of the EMTRAS. For patients with an 
ISS of 16 or higher, the calibration and discrimination of the EMTRAS were excellent. Thus, 
the EMTRAS is suitable for early mortality risk assessment in this group of patients. The 
EMTRAS is less suitable for outcome prediction of the entire group of trauma patients treated 
in the trauma resuscitation room because calibration diminished markedly for patients with an 
ISS below 16.

Part II. How to improve trauma registry and how to improve trauma care through a trauma 
registry?
The second part of this thesis described methods improving quality of data and trauma 
registry as a whole. In addition, two examples were given of how a (regional) trauma registry 
can improve trauma care to brain injury patients. Chapter 7 analyzed the influence of a 
dedicated training course on the ability to assign correct codes as well as on inter-observer 
agreement using the Abbreviated Injury Scale (AIS). Twelve participants coded 47 injuries 
before (pre-test), during (test) and six weeks after (post-test) a one-day instructional course. 
The median percentage of correct unique codes improved significantly for test compared 
to pre-test (86% versus 73%). The median percentage of correct severity codes improved 
significantly from 86% to 91%. Inter-observer agreement, calculated as Fleiss’s kappa’s, fell 
within the substantial to almost perfect range and improved significantly during and after the 
course compared to the pre-test values. To assure reliability in injury coding it is advised that 
all who are involved in injury coding using the AIS are trained by a dedicated course. 

Chapter 8 described the results of a study surveying the entire process of trauma registry in 
a regional trauma network. We sent a questionnaire to twenty-three people involved in the 
trauma registry of nine hospitals. They also took part in a structured interview. We identified  

11



148

Chapter 11

methods that could further improve completeness, reliability and consistency of regional 
trauma registries. These methods involve monitoring of inclusion criteria and missing data, 
development of uniform definitions, introduction of registry manuals, limitation of inter- and 
intra-observer variation in injury coding and innovations in information technology. 

Data of a Level I trauma center trauma registry were used in Chapter 9 to analyze the effect 
of the introduction of an all-in workflow concept that includes CT-scanning in the trauma room 
on mortality and functional outcome of severe TBI patients. This concept is referred to as 
the Amsterdam Trauma Workflow concept (ATW). A total of 59 patients were included in a 
cohort prior to introduction of this concept, and 49 patients were included in a cohort after this 
concept was introduced. There was a significant difference of 23% TBI-related mortality in 
favor of the cohort after introduction of the ATW concept. No significant difference was found 
in secondary outcomes. However, for acute neurosurgical interventions, time until intervention 
tended to be shorter. Functional outcome based on the Extended Glasgow Outcome Scale 
was higher.

In Chapter 10 we retrieved data from the trauma registry to study the influence of transfer 
from a Level II to a Level I on outcome and time intervals in TBI patients. Eighty consecutive 
patients who required a neurosurgical interventions within 6 hours after admission to a Level 
I trauma center were included for analysis. Twenty-four transferred patients had a better GCS 
on scene but a higher 30-day mortality compared with patients who were primarily presented 
to the level-1 trauma center (33% vs 27%; p = 0.553). In the transfer group, time to operation 
was significantly longer (304 vs 151 minutes). The biggest delay occurred during the initial 
trauma evaluation and the interval between the first CT and the transfer ambulance departure 
at the referring hospital. Therefore, time to definitive neurosurgical care may be shortened and  
patient care subsequently improved by better on-scene triage and, in case of a secondary 
transfer, by standardized procedures.

CONCLUSIONS

Outcome prediction models are used to predict survival of an individual patient, to assess the 
performance of an individual institution compared with a reference norm, to evaluate quality 
improvement programs in individual institutions and to benchmark institutional performance. 
However, to judge outcome prediction models based on their usefulness and practical value, 
the basis and limitations of these models should be well understood. Using the TRISS 
method to evaluate trauma care, an observed mortality that exceeds the expected mortality 
would indicate that the studied institution underperforms compared with the reference norm. 
Does the excess mortality reflect inadequacy of care, or does it reflect the inadequacy of the 
outcome prediction model? This thesis illustrates that various factors should be considered 
before such conclusions can be drawn.

Generally, it can be stated that the validity of a prediction model is optimal in the population for 
which the prediction model was developed. In case of the TRISS methodology this accounts 
for the reference database that was used to derive TRISS coefficients. Trauma populations 
in developing countries differ in various aspects from the Western trauma populations that 
are commonly used as reference population. Regional factors that hamper the validity of the 
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TRISS methodology in developing countries include the level of prehospital care, geographical 
distribution of the population and the epidemiology of trauma. 

The validity of TRISS is also limited for specific groups of trauma patients within trauma 
populations that are comparable to its reference population. TRISS tends to underestimate 
mortality for traumatic brain injury patients, and the percentage of these patients should 
therefore be considered carefully. Other specific injuries, e.g. hip fractures, femur fractures, 
minor pelvic fractures, and minor thoracic injuries are associated with a 2 to 3-fold increased 
mortality risk, even after correction for age. Therefore, case-mix with respect to these specific 
injuries should be taken into account as well. 

The distribution of injury severity of European trauma populations, as indicated by the M 
statistic, significantly differs from the MTOS population. This finding is relevant for interpreting 
the Z statistic (the statistical significance of difference between the observed and expected 
mortality). Nowadays, the Ws statistic (or standardized W score) is frequently used and the 
problem of injury severity match has been partly solved. The reference norm, the database 
that has been used to derive the TRISS coefficients, should reflect the current standard of 
care and coefficients should be updated frequently. 

The anatomical component of the TRISS cannot be estimated during the initial resuscitation 
phase, and therefore the TRISS is not suitable for early outcome prediction. The EMTRAS, 
an outcome prediction model based on clinical parameters that are commonly and early 
available, is specifically designed for early outcome prediction. External validation of the 
EMTRAS shows excellent results, especially in severely injured patients. The next step will 
be to determine the role of EMTRAS in clinical decision-making, e.g. selecting patients for 
damage control surgery.   

Trauma registries are the key components of quality improvement in trauma care. The 
quality of the collected data determines the accurateness and reliability of all conclusions 
that are drawn from a trauma registry. Ideally, a trauma registry should be population-based 
to assure generalizability of conclusions. Both quality of data and coverage of registries are 
subject to improvement. Scrutiny of data collection problems, completion of missing data, 
and a thorough process of data cleaning should precede data analysis. Particular attention 
should be paid to missing values for physiologic parameters; respiratory rate, systolic blood 
pressure and Glasgow Coma Scale. Reliability of injury coding using the AIS benefits from 
dedicated training courses for those who are involved in injury coding. Systematic differences 
in coding practices may result in apparent differences between hospitals. Random checks are 
necessary to assess data quality and to assure that all relevant patients are included in the 
trauma registry. 

FUTURE PERSPECTIVES FOR TRAUMA CENTERS

The role of trauma registry and outcome prediction models will continue to evolve as 
quality improvement programs and benchmarking are becoming increasingly important in 
modern trauma care. Trauma registry is the starting point of the ‘cycle of improvement’; risk-
adjustment modelling to ‘level the playing field’, followed by feedback to trauma centers, 
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and finally identification and implementation of changes are key components in this cycle. 
Academic level I trauma centers, as well as rural level III trauma centers will need to 
participate in this approach. 

We will have to strive for the ‘ideal’ outcome prediction model. The ‘ideal’ model for 
population-based studies should predict survival as accurately as possible, for as many 
trauma patients as possible, by using a minimum of reliable, easily obtainable, parameters. 
It is of great importance that we choose the appropriate reference standard. We will have to 
critically assess whether the reference standard reflects the current level of trauma care, and 
whether the reference standard is comparable with the population under study. 

A national, contemporary, population-based trauma registry will enable benchmarking 
outcome against a national as well as to a regional comparison group. The Dutch 
nationwide trauma registry offers great opportunity for population-based studies. Ongoing 
professionalization, education and training within the organizations that maintain and 
monitor the data collection process will result in complete, accurate and reliable databases. 
Identification of a core dataset necessary for calculation of most outcome prediction 
models and consensus on inclusion criteria will make it possible to aggregate national 
databases. Again, one condition should be that trauma populations under study have enough 
resemblances. For Europe, this will likely evolve towards the creation of a European trauma 
registry, and allow for benchmarking performance using a European population-based trauma 
registry in the future. 

Trauma registry and outcome prediction models offer great potential for evaluation and 
subsequent improvement of trauma care. Eventually, the entire trauma system will benefit, 
and ultimately, the trauma patient as well. 
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SAMENVATTING

Uitkomstvoorspellende modellen spelen een onschatbare rol in de evaluatie en verbetering 
van moderne traumazorg. De registratie van traumapatiënten, die deze uitkomstvoorspellende 
modellen ondersteunt, dient nauwkeurig, compleet en consistent te zijn. In dit proefschrift 
staan de mogelijkheden en beperkingen van traumaregistratie en uitkomstvoorspellende 
modellen ten behoeve van traumapatiënten centraal. Het proefschrift bespreekt de volgende 
drie doelstellingen:

1.  Het valideren van uitkomstvoorspellende modellen met betrekking tot subgroepen van 
traumapatiënten. 

2. Het onderzoeken van case-mix (zorgzwaarte) en benchmarking (maatstaven) 
vraagstukken.

3.  Het verbeteren van de traumaregistratie. 

In deze samenvatting worden de belangrijkste resultaten van de studies, verricht voor dit 
proefschrift, gepresenteerd en besproken. 

Deel I. Uitkomstvoorspellende modellen voor traumapatiënten.
Het eerste deel van dit proefschrift valideert de Trauma and Injury Severity Score (TRISS) 
in verschillende subgroepen van traumapatiënten en onderzoekt case-mix en benchmarking 
vraagstukken. De TRISS werd oorspronkelijk in Noord-Amerika ontwikkeld en de Major 
Trauma Outcome Study (MTOS) referentie database omvat 80.544 Noord-Amerikaanse 
traumapatiënten. Echter, wereldwijd wordt de meerderheid van overlijdensgevallen tengevolge 
van verwondingen, gevonden in lage- en middeninkomens landen, terwijl studies over de 
validiteit van de TRISS methode voor deze landen schaars zijn. 

In Hoofdstuk 2 wordt TRISS methode gebruikt om de uitkomst van 97 ernstig gewonde 
traumapatiënten (ISS > 16) in een level II trauma centrum in Jakarta, Indonesië, te evalueren. 
Vijfennegentig patiënten (98%) waren slachtoffer van een stomp letsel mechanisme. 
De waargenomen mortaliteit was 29%, terwijl de verwachte mortaliteit gebaseerd op de 
TRISS methode, 14% was. Dit resulteerde in een Z statistiek van 7,87, wat een significant 
hogere sterfte impliceert dan verwacht. De meerderheid van de patiënten leed aan ernstig 
schedelhersenletsel (74% met AIS hoofd ≥ 4). In vergelijking met de MTOS hadden de 
patiënten in deze studie ernstigere verwondingen (hogere ISS) en slechtere fysiologische 
parameters (lagere RTS). Verschillende instituut-gebonden factoren en beperkingen in de 
TRISS methode verklaren het verschil tussen de waargenomen en verwachte mortaliteit. 

Hoofdstuk 3 richt zich op patiënten met ernstig traumatisch schedelhersenletsel (SHL) 
afkomstig van hetzelfde instituut in Jakarta. Een totaal van 49 opeenvolgende patiënten 
met een hoofd AIS ≥ 4 of een hoofd AIS of ≥ 3, gecombineerd met een AIS ≥ 2 in een 
ander lichaamsdeel, werden geanalyseerd op patiëntkarakteristieken en uitkomst. Achttien 
patiënten overleden (mortaliteit 37%), geen van de patiënten bleef in een permanent 
vegetatieve toestand en 8 patiënten (16%) werden ontslagen met ernstige invaliditeit. 
De verwachte mortaliteit, zoals berekend met de TRISS methode, was 10%. De uitkomst 
evaluatie, gebruikmakend van de TRISS methode, onthulde 12 onverwachte doden en 
geen onverwachte overlevenden, met een miskwalificatie van 25%. In de vorige studie 
met een gemengde traumapopulatie (Hoofdstuk 2), was de miskwalificatie 16%. Deze 
bevinding illustreert de beperkte validiteit van de TRISS voor het voorspellen van uitkomst 
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in een populatie van patiënten met SHL. In een univariate analyse was sterfte significant 
geassocieerd met Glasgow Coma Scale (GCS) en een abnormale pupilreactie. Gegeven 
de omstandigheden in ontwikkelingslanden zijn dit waardevolle voorspellers van het klinisch 
resultaat.

De MTOS heeft wereldwijd lang gediend als een referentie database voor uitkomst 
voorspelling met behulp van de TRISS methode. Met de M statistiek verschaft de TRISS een 
maat om de overeenkomst in letselernst van de studie populatie en de referentie database uit 
te drukken. Een M waarde van 1 indiceert een perfecte overeenkomst in letselernst, terwijl M 
waarden onder de 0,88 beschouwd worden als onacceptabel voor het vergelijken van actuele 
versus voorspelde overleving. 

In Hoofdstuk 4 wordt de hypothese onderzocht dat databases buiten Noord-Amerika niet 
goed overeenstemmen met de MTOS populatie, gemeten naar de M waarde. Wat impliceert 
dat de TRISS methode in deze databases overleving niet accuraat kan voorspellen. Wij 
beoordeelden alle studies tussen 1990-2003 die TRISS analyse uitvoerden, gebruikmakend 
van MTOS coëfficiënten. De M statistiek werd geciteerd in de tekst of kon worden berekend 
uit de data verstrekt in het artikel. De mediane M statistiek voor Europa was 0,65, vergeleken 
met 0,88 voor Aziatisch/Afrikaanse databases, en 0,90 voor Noord-Amerikaanse studies. 
Daarmee is de noodzaak aangetoond van de ontwikkeling van regionale traumadatabases en 
gemodificeerde TRISS coëfficiënten. 

De inclusie of exclusie van bepaalde specifieke patiëntengroepen in traumaregistraties 
(bijvoorbeeld patiënten met alleen heupfracturen) is onderwerp van debat. In Hoofdstuk 5 
wordt de hypothese getoetst of specifieke letsels geassocieerd zijn met verhoogde mortaliteit, 
en of verschillen in de case-mix van deze letsels de uitkomst vergelijking beïnvloeden. 
Heupfracturen, femurschachtfracturen, minder ernstige bekkenfracturen, en minder ernstige 
thoraxletsels waren significant geassocieerd met mortaliteit, gecorrigeerd voor leeftijd, 
geslacht, en fysiologische ontregeling bij patiënten met een lage ernst van letselgraad 
(ISS <11). Odds ratios varieerden van 2,42 tot 2,92. De Ws statistiek, als referentie de 
MTOS en NTDB databases, verbeterde significant na de exclusie van patiënten met deze 
verwondingen. Hieruit blijkt dat met de case-mix ten aanzien van bovengenoemde letsels 
rekening moet worden gehouden, wanneer men de resultaten interpreteert van vergelijkende 
uitkomst analyse. 

De Emergency Trauma Score (EMTRAS) is bedoeld als uitkomst voorspellend model dat 
toepasbaar is in de vroege fase van de behandeling van traumapatiënten. Het model is 
gebaseerd op een 4-tal klinische voorspellers, die gemakkelijk en vroeg beschikbaar zijn, en 
die in het algemeen bepaald worden tijdens de opvang in de traumakamer. Dit voorkomt de 
noodzaak om anatomische verwondingen te classificeren, waarvan pas een volledig overzicht 
beschikbaar is in de loop van het behandeltraject. In Hoofdstuk 6 wordt de eerste externe 
validatie van de EMTRAS beschreven. De validatie werd uitgevoerd in een database met 
4.418 consecutieve patiënten afkomstig uit twee academische level I trauma centra. Voor 
patiënten met een ISS van 16 of hoger waren calibratie en discriminatie uitstekend. Daarmee 
is toepasbaarheid van de EMTRAS aangetoond als uitkomst voorspellend model bij deze 
groep patiënten. De EMTRAS is minder geschikt om uitkomst te voorspellen in de gehele 
groep van traumapatiënten die behandeld werd in de trauma kamer, omdat voor patiënten met 
een ISS beneden 16, de calibratie zichtbaar afnam. 
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Deel II. Hoe de traumaregistratie te verbeteren en hoe de traumazorg te verbeteren door 
traumaregistratie?
In het tweede deel van dit proefschrift worden methoden beschreven hoe de kwaliteit van 
data en de traumaregistratie als geheel te verbeteren. In aanvulling worden twee voorbeelden 
gegeven hoe een (regionale) traumaregistratie de zorg voor patiënten met traumatisch 
schedelhersenletsel kan verbeteren. 

In Hoofdstuk 7 wordt de invloed onderzocht van een ééndaagse trainingscursus op de 
vaardigheid om correcte codes toe te wijzen en op de inter-waarnemer overeenkomst, 
gebruikmakend van de Abbreviated Injury Scale (AIS). Twaalf deelnemers codeerden 47 
letsels op drie meetmomenten; voorafgaand aan , tijdens en zes weken na de cursus. Het 
mediane percentage correcte unieke 7-cijferige AIS codes verbeterde significant tijdens 
de cursus vergeleken met vòòr de cursus (86% tegenover 73%). Het mediane percentage 
correcte AIS ernst codes verbeterde significant van 86% naar 91%. De inter-waarnemer 
overeenkomst, berekend als Fleiss’ kappa’s, viel binnen een substantieel tot bijna perfect 
bereik en verbeterde significant gedurende en na de cursus, vergeleken met voor de cursus. 
Om de betrouwbaarheid van letselcodering te garanderen, is het aanbevolen dat allen die 
de AIS gebruiken voor het coderen van letsels, door middel van een speciale cursus daarin 
getraind worden. 

Hoofdstuk 8 beschrijft de resultaten van een studie die het gehele proces van 
traumaregistratie evalueert in een regionaal traumanetwerk. Drieëntwintig personen betrokken 
bij de traumaregistratie in 9 ziekenhuizen ontvingen een vragenlijst en namen deel aan 
een gestructureerd interview. Maatregelen werden geïdentificeerd die de volledigheid, 
betrouwbaarheid en consistentie van regionale traumaregistratie verder kunnen verbeteren. 
Deze maatregelen omvatten controle mechanismen op inclusies, exclusies en missende 
gegevens, ontwikkeling van uniforme definities, introductie van een handboek registratie, 
beperking van inter- en intra-waarnemer variatie in letselcodering en innovaties in 
informatietechnologie.

In Hoofdstuk 9 wordt het effect geanalyseerd van de introductie van een allesomvattend 
workflow concept dat de toepassing van een CT-scan op de traumakamer omvat, op 
mortaliteit en functionele uitkomst van traumapatiënten met ernstig SHL. Dit concept wordt 
aangeduid als het Amsterdam Trauma Workflow (ATW) concept. Uit de traumaregistratie van 
het level I ziekenhuis waar het ATW concept werd geïntroduceerd, werd een cohort van 59 
patiënten geïdentificeerd voorafgaand aan de introductie van het ATW concept, en een cohort 
van 49 patiënten na de introductie. Er was een significant verschil van 23% in ernstig SHL 
gerelateerde mortaliteit ten gunste van het cohort na de introductie van het ATW concept. In 
de secundaire uitkomstmaten werd geen significant verschil geconstateerd. Echter, bij acute 
neurochirurgische ingrepen was de tijd tot interventie korter in het cohort na introductie van 
het ATW concept. De functionele uitkomst gemeten met de Extended Glasgow Outcome 
Scale was eveneens beter. 

In Hoofdstuk 10 worden gegevens uit de traumaregistratie benut om de invloed van 
overplaatsing op overleving en tijdsintervallen bij ernstige SHL patiënten te onderzoeken. 
Tachtig opeenvolgende patiënten die een neurochirurgische ingreep ondergingen binnen 6 
uur na overplaatsing naar een level I traumacentrum werden geanalyseerd. Vierentwintig 
patiënten die overgeplaatst werden hadden pre-hospitaal een betere GCS, maar een hogere 
30- dagen mortaliteit, vergeleken met patiënten die direct naar een level I trauma centrum 
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werden gebracht (33% vs 27%; p = 0.553). Voor de overgeplaatste patiënten was de tijd tot de 
operatie significant langer (304 versus 151 minuten). De meeste vertraging trad op gedurende 
de initiële trauma evaluatie, en tussen de eerste CT-scan en het ambulancevervoer 
vanaf het betreffende ziekenhuis. Het lijkt er daarom op dat tijdsduur tot een definitieve 
neurochirurgische behandeling bekort kan worden, en daarmee patiëntenzorg verbeterd kan 
worden, door betere triage op de plaats van het ongeval, én gestandaardiseerde procedures 
bij overplaatsing. 

CONCLUSIES

Uitkomstvoorspellende modellen worden gebruikt om de overlevingskans van een individuele 
trauma patiënt te voorspellen, om de prestaties van ziekenhuizen te vergelijken met een 
referentienorm, binnen ziekenhuizen de invloed van kwaliteitsverbeteringen te meten, en 
om de uitkomst van traumazorg van ziekenhuizen onderling te vergelijken. Echter, om 
uitkomstvoorspellende modellen te beoordelen op hun validiteit en praktische waarde, moet 
men de basis en beperkingen van deze modellen goed begrijpen. Maakt men voor het 
evalueren van traumazorg gebruik van een uitkomst voorspellend model zoals de TRISS 
methode, dan indiceert een waargenomen mortaliteit die de verwachte mortaliteit overschrijdt, 
dat het instituut in kwestie minder presteert dan de referentienorm. De vraag is echter, of 
de te hoge mortaliteit tekortkoming van zorg impliceert, of tekortkoming van het uitkomst 
voorspellend model? Dit proefschrift laat zien, dat verschillende factoren in ogenschouw 
moeten worden genomen, voordat conclusies getrokken kunnen worden. 

In het algemeen kan gesteld worden dat de validiteit van een voorspellend model optimaal 
is voor de populatie waarin het model ontwikkeld is. In geval van de TRISS methode betreft 
dit de referentie database die werd gebruikt om de TRISS coëfficiënten af te leiden. Trauma 
populaties in ontwikkelingslanden verschillen in diverse aspecten van de Westerse trauma 
populaties, die als referentie populatie worden gebruikt. Regionale factoren, die de validiteit 
van de TRISS methode in ontwikkelingslanden belemmeren, omvatten het niveau van pre-
hospitale zorg, de geografische verdeling van de bevolking en de epidemiologie van het 
trauma. Maar ook binnen trauma populaties die vergelijkbaar zijn met de referentie populatie, 
is de validiteit van de TRISS beperkt voor specifieke groepen traumapatiënten. TRISS heeft 
de neiging mortaliteit van patiënten met traumatisch schedelhersenletsel te onderschatten 
en daarom moet het aandeel van deze patiënten in de populatie in ogenschouw worden 
genomen. Bij patiënten met een lage ernst van letselgraad zijn andere letsels, zoals 
heupfracturen, femurschachtfracturen, minder ernstige bekkenfracturen en minder ernstige 
thoraxletsels geassocieerd met een 2 tot 3 maal verhoogd mortaliteitsrisico, zelfs na correctie 
voor leeftijd. Daarom is het van vitaal belang óók de case-mix met betrekking tot deze 
specifieke letsels in acht te nemen. 

De verdeling naar ernst van traumapatiënten binnen de Europese trauma populaties, zoals 
gemeten met de M statistiek, verschilt significant van de MTOS populatie. Deze uitkomst 
is relevant voor de interpretatie van de Z statistiek (de statistische significantie van het 
verschil tussen de waargenomen en verwachte mortaliteit). Momenteel wordt de Ws statistiek, 
ook wel genoemd de gestandaardiseerde W score, veelal gebruikt en daarmee is deze 
discussie goeddeels opgelost. De referentienorm, de database die gebruikt is om de TRISS 
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coëfficiënten te berekenen, moet de huidige zorgstandaard reflecteren en de coëfficiënten 
moeten daarom frequent bijgewerkt worden. 

De anatomische component van de TRISS kan niet worden berekend gedurende de vroege 
fase in de trauma opvang, en daarom is de TRISS niet geschikt voor vroege uitkomst 
voorspelling bij traumapatiënten. De EMTRAS, een voorspellend model gebaseerd op 
klinische parameters, die algemeen en vroeg beschikbaar zijn, is ontworpen voor vroege 
uitkomst voorspelling. Externe validatie van de EMTRAS laat uitstekende resultaten zien, in 
het bijzonder voor ernstige traumapatiënten (ISS groter of gelijk aan 16). De rol van EMTRAS 
in klinische besluitvorming, bijvoorbeeld om patiënten te selecteren voor damage control 
behandeling, moet nader bepaald worden. 

Traumaregistratie is een cruciaal element in de kwaliteitsverbetering van traumazorg. 
De kwaliteit van de data verzameld in een traumaregistratie bepaalt de validiteit en 
betrouwbaarheid van conclusies die getrokken worden op basis van die traumaregistratie. 
Idealiter, zou traumaregistratie populatie-breed moeten plaatsvinden, om de 
generaliseerbaarheid van conclusies te garanderen. Beide factoren, kwaliteit van de data en 
dekking van de registratie zijn onderwerp van verbetering. Verificatie van data verzameling, 
aanvulling van missende gegevens, en een grondig data validatieproces, moeten aan de 
data verwerking vooraf gaan. Bijzondere aandacht moet besteed worden aan missende 
waarden van fysiologische parameters, zoals ademhalingsfrequentie, systolische bloeddruk, 
en  Glasgow Coma Scale. Specifieke training van diegenen betrokken bij letselcodering, 
verhoogt de betrouwbaarheid van het AIS coderingssysteem. Systematische verschillen 
in coderingspraktijken kunnen resulteren in aanwijsbare verschillen tussen ziekenhuizen. 
Steekproefsgewijze controles zijn noodzakelijk om de kwaliteit van data te bepalen en te 
verzekeren dat alle relevante patiënten gevat worden in de traumaregistratie. 

TOEKOMST PERSPECTIEVEN VOOR TRAUMACENTRA

De invloed van traumaregistratie en uitkomstvoorspellende modellen zal zich blijven 
ontwikkelen omdat kwaliteitsverbeteringsprogramma’s en kwaliteitsvergelijking een steeds 
belangrijkere rol spelen in moderne traumazorg. Traumaregistratie is het startpunt voor de 
“verbeteringscyclus”; risicogewogen modellering van uitkomsten voor het gelijkwaardig maken 
van het speelveld, gevolgd door terugkoppeling naar de traumacentra en tenslotte identificatie 
en implementatie van de veranderingen. Zowel academische level I trauma centra, als 
perifere level III centra zullen moeten deelnemen aan dit proces.

We zullen moeten streven naar een “ideaal” uitkomst voorspellend model. Het “ideale” 
model voor populatiebrede studies moet overleving zo nauwkeurig mogelijk voorspellen 
voor zo veel mogelijk traumapatiënten, met een minimum aan betrouwbare, gemakkelijk 
verkrijgbare parameters. Het is van groot belang dat we de geschikte referentiestandaard 
kiezen. We moeten ons daarbij afvragen of de referentiestandaard het huidige niveau van 
traumazorg reflecteert, en of de referentiestandaard past bij de bestudeerde populatie. 
Hedendaagse nationale populatiebrede traumaregistratie maakt vergelijking van resultaten 
mogelijk, zowel tegenover een nationale als een regionale referentiegroep. De Nederlands 
nationale traumaregistratie biedt grote mogelijkheden voor populatiebrede studies. 

11
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Voortgaande professionalisering, opleiding en training binnen de organisaties die het data 
acquisitieproces onderhouden en monitoren, zal resulteren in complete, nauwkeurige en 
betrouwbare databases. Identificatie van de kern dataset noodzakelijk voor de berekening van 
de uitkomstvoorspellende modellen en consensus over de inclusie criteria, zal het mogelijk 
maken nationale databases samen te voegen. Wederom is het een voorwaarde dat de 
trauma populaties in kwestie voldoende gelijkenis hebben. Voor Europa zal dit waarschijnlijk 
resulteren in de verwezenlijking van een Europese traumaregistratie en uitkomst vergelijking 
op basis van een Europees populatiebrede traumaregistratie in de toekomst. 

Traumaregistratie en uitkomstvoorspellende modellen bieden een groot potentieel vòòr de 
evaluatie van traumazorg en daaropvolgend, verbetering van traumazorg. Uiteindelijk zal het 
gehele traumasysteem en bovenal de traumapatiënt hier voordeel van hebben. 


