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Samenvatting 

In dit proefschrift staat een infrastructuur voor kwaliteitsbewaking en —bevordering van 
intensive care (IC) geneeskunde centraal. 
In hoofdstuk 1 wordt de achtergrond en aanleiding van dit onderzoek toegelicht. Dit 
hoofdstuk beschrijft het ontstaan van intensive care geneeskunde eindjaren 50 en de snelle 
ontwikkeling van het vakgebied in de afgelopen decennia. Door de grote inzet van 
gespecialiseerd personeel en nieuwe technologische mogelijkheden kunnen ernstig zieke 
patiënten overleven, maar is IC ook een erg kostbare behandelingsvorm. Zowel nationaal als 
internationaal worden activiteiten geïnitieerd om de effectiviteit (de baten die een ernstig 
zieke patiënt van de IC behandeling ondervindt) en doelmatigheid (de baten gerelateerd aan 
de kosten) van IC te evalueren. Om ethische redenen is het niet mogelijk om dit te 
onderzoeken met een gerandomiseerde klinische studie waarin een groep ernstig zieke 
patiënten naar een gewone verpleegafdeling gaat en een andere groep naar de IC. Daarnaast 
doet het probleem zich voor dat ernstig zieke patiënten op een IC vaak vele therapieën 
simultaan toegediend krijgen die niet apart van elkaar te evalueren zijn. 
Om evaluatie onderzoek van de intensive care behandeling toch mogelijk te maken, worden 
in verschillende landen gegevens van IC opnames verzameld in regionale of landelijke 
databases. De uitkomsten van de IC behandeling, in dit proefschrift beperkt tot IC- en 
ziekenhuismortaliteit en behandelduur, kunnen vergeleken worden tussen verschillende 
intensive care units (ICUs) of tussen een individuele ICU en het landelijk gemiddelde. 
Voor het opzetten van een infrastructuur voor kwaliteitsbewaking en -bevordering, 
waarbinnen de landelijke database een centrale rol vervult, zijn in dit onderzoek instrumenten 
vanuit de klinische epidemiologie en medische informatiekunde ontwikkeld, 
geïmplementeerd en geëvalueerd. 

Dit proefschrift bestaat uit twee delen. Het eerste deel, hoofdstuk 2 tot en met 5, belicht 
instrumenten vanuit de klinische epidemiologie: scoring systemen en prognostische modellen 
voor het kwantificeren van de ernst van ziekte en het berekenen van voor ernst van ziekte 
gecorrigeerde sterftekansen. Tevens zijn de doelen en activiteiten van de stichting Nationale 
Intensive Care Evaluatie (NICE), houder van de nationale database intensive care, 
beschreven. 

Hoofdstuk 2 is een theoretische inleiding op prognostische modellen. In dit hoofdstuk staat 
beschreven hoe de discriminatie en calibratie van extern ontwikkelde modellen gevalideerd 
moeten worden alvorens de modellen gebruikt kunnen worden voor een andere populatie. 
Een gevalideerd model kan gebruikt worden om voor een patiëntenpopulatie een verwachte, 
voor ernst van ziekte gecorrigeerde, sterfte te berekenen. Deze kan vergeleken worden met de 
werkelijke mortaliteit in de veronderstelling dat een afwijking tussen werkelijke en verwachte 
mortaliteit een indicatie is voor de kwaliteit van de IC behandeling. 
Hoofdstuk 3 beschrijft hoe de stichting NICE in 1996 ontstaan is vanuit een project waarin 
Nederlandse ICUs gezamenlijk een set van specificaties voor informatiesystemen in intensive 
care definieerden. Een belangrijke specificatie was dat gegevens uit het IC informatiesysteem 
of Patient Data Management Systeem (PDMS) gebruikt konden worden voor een landelijke 
database intensive care. 
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Samenvatting 

Er is een minimale dataset gedefinieerd en deze is in een pilot fase (1997-1998) door 6 ICUs 
verzameld. Naar aanleiding van deze pilot fase zijn definities en procedures met betrekking 
tot het aanleveren van de gegevens aangescherpt. Tevens zijn er procedures voor het bewaken 
van de privacy van patiënten en ziekenhuizen en voor het bewaken van de kwaliteit van de 
gegevens geïmplementeerd. De deelnemende ICUs ontvangen ieder kwartaal een rapportage 
waarin overzichten over de eigen populatie en uitkomsten vergeleken worden met het 
landelijk gemiddelde. Deze rapportages dienen als uitgangspunt bij de halfjaarlijkse 
discussiebijeenkomsten. NICE richt zich niet alleen op het inzichtelijk maken van verschillen 
in uitkomsten maar zal in de nabije toekomst met name projecten opzetten voor het 
achterhalen van de oorzaken van deze verschillen, bijvoorbeeld verschillen in organisatie 
en/of behandelmethoden. Op deze manier kan de kwaliteit van IC geneeskunde in Nederland 
verbeterd worden. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de evaluatie van de performance van enkele veel gebruikte 
prognostische IC modellen zoals APACHE II, SAPS II, MPM0M H en LODS voor een 
Nederlandse populatie IC patiënten. Voor deze studie zijn gegevens van 5 ICUs uit 3 
Nederlandse ziekenhuizen gebruikt. De discriminatie, gekwantificeerd met de oppervlakte 
onder de ROC curve, van alle modellen was goed, met name voor APACHE II en SAPS II 
(0.82, 0.81 respectievelijk). De Hosmer Lemeshow Chi-kwadraat, toonde dat alle modellen 
slecht pasten op deze Nederlandse populatie. Dit werd met name veroorzaakt door ziekenhuis 
B welke een significant lagere mortaliteit had dan volgens de modellen berekend was. 
Vanwege de slechte calibratie is een recalibratie van het SAPS II model uitgevoerd, dat wil 
zeggen dat de coëfficiënten van de variabelen uit het SAPS II model met logistische regressie 
op een nieuwe dataset berekend zijn. Dit nieuwe model vertoonde op een onafhankelijke test-
dataset een uitstekende discriminatie en calibratie. Tevens bleek dat ziekenhuis B nog steeds 
een lagere werkelijke mortaliteit had dan verwacht werd volgens het nieuwe model, maar dit 
verschil was niet meer statistisch significant. NICE heeft inmiddels (1-12-1999) 10 
deelnemende ICUs en de belangstelling vanuit andere ICUs is groot. Daarom zal deze studie 
herhaald worden zodra we beschikken over meer gegevens van meer ziekenhuizen. 

Hoofdstuk 5 beschrijft een studie naar de toegevoegde waarde van diagnostische informatie 
in prognostische modellen voor het voorspellen van sterftekansen voor volwassen IC 
patiënten. De huidige prognostische modellen gebruiken met name fysiologische variabelen 
voor het verklaren van de mortaliteit. De APACHE II en III zijn de enige modellen die de 
opnamereden gebruiken als verklarende variabele. Voor deze studie is gebruik gemaakt van 
een dataset van 8057 opnamen van het Britse ICNARC Case Mix Program. Deze dataset 
bevatte alle variabelen voor het berekenen van de UK APACHE II score, gerecalibreerd in 
1992-1993 voor de UK, en de IC opnamereden. De IC opnamereden was gecodeerd met 
behulp van de ICNARC Coding Method, een vijf-niveau's tellend coderingsysteem, 
bestaande uit (1) wel of niet chirurgisch opnamereden; (2) tractus; (3) anatomische locatie; 
(4) pathofysiologisch proces en (5) conditie/ einddiagnose. Deze diagnostische informatie is 
gebruikt in logistische regressieanalyses. De hieruit voortkomende modellen zijn qua 
performance vergeleken met het UK APACHE II model, welke als referentie diende. Tegen 
onze verwachting in bleek een model waarin de 53 APACHE II diagnosegroepen vervangen 
werden door 9 tractussen een betere discriminatie en calibratie te hebben dan de UK 
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APACHE II. Het toevoegen van verdere diagnostische informatie (anatomische locatie of 
pathofysiologische proces) leidde niet tot een betere performance van de modellen. 

Deel twee van dit proefschrift, hoofdstuk 6 tot en met 10, beschouwt instrumenten voor het 
verzamelen en bewerken van gegevens voor de kwaliteitsbewaking van intensive care vanuit 
een medische informatiekundig perspectief. 

Hoofdstuk 6 beschrijft een evaluatie van Patiënt Data Management Systemen (PDMS) in 7 
Nederlandse ICUs. In deze evaluatie is nagegaan in hoeverre bestaande PDMS- configuraties 
overeenkwamen met de in 1992-1994 opgestelde Nederlandse specificaties voor 
informatiesystemen in intensive care. Tijdens deze evaluatie is speciale aandacht besteed aan 
het gebruik van het PDMS voor het extraheren van de minimale dataset voor de landelijke 
database intensive care. De meeste systemen ondersteunden verpleegkundige activiteiten en 
de automatische bedlijst, dat wil zeggen de koppeling met alle apparatuur rondom het IC bed 
zoals monitor, beademingsmachine enz. De ondersteuning van het medisch handelen, 
zorgprotocollen en beslissingsondersteuning waren onderontwikkeld. Het gebruik van het 
PDMS voor de extractie van de minimale dataset was ten tijde van de evaluatie niet optimaal. 
Dit werd veroorzaakt door het gebrek aan gestructureerde dataverzameling, bijvoorbeeld een 
terminologiesysteem voor gestructureerde diagnosenregistratie, en het gebrek aan 
gebruikersvriendelijke data-extractiefaciliteiten. Inmiddels leveren 2 ziekenhuizen de dataset 
aan vanuit hun PDMS. 

In hoofdstuk 7 en 8 wordt een raamwerk voor het "begrijpen" van terminologiesystemen 
beschreven. De hoofdstukken beschrijven onze ervaringen met dit raamwerk bij het toepassen 
op een vijftal bekende terminologiesystemen: ICD-10, NHS Clinical Terms, SNOMED, 
UMLS, GALEN en een terminologiesysteem voor Intensive Care opnameredenen, de 
ICNARC Coding Method. In hoofdstuk 7 zijn het taalgebruik rond en een typologie van 
terminologiesystemen gedefinieerd. Deze typology is zoveel mogelijk gebaseerd op eerder 
werk van de standaardisatieorganisaties ISO en CEN. Hun werk heeft geresulteerd in een 
droge opsomming van definities op dit gebied. Wij achten dit werk belangrijk maar niet 
voldoende. Daarom is in hoofdstuk 7 deze materie uitgebreid met voorbeelden en zijn de 
definities met elkaar in verband gebracht. Tevens zijn de 6 terminologiesystemen volgens de 
typologie benoemd tot "terminologie", "thesaurus", "classificatie", "nomenclatuur" en/of 
"vocabulaire". 
In hoofdstuk 8 is een formalisme beschreven voor het representeren van de structuur van 
terminologiesystemen. Dit formalisme bestaat uit een conceptuele (Entity Relation Diagram) 
en een formele (First Order Logic) component. Met behulp van het formalisme zijn de 
criteria voor terminologiesystemen, opgesteld door Cimino et al en Campbell et al, 
geconceptualiseerd en geformaliseerd. Tevens is het representatieformalisme toegepast om de 
structuur van de zes eerder genoemde terminologiesystemen in kaart te brengen. Deze 
exercitie, het vergelijken van de geconceptualiseerde en geformaliseerde criteria met de 
beschreven structuren van de terminologiesystemen, gaf ons inzicht in de sterke en zwakke 
punten van de bestaande terminologiesystemen. 

Omdat geen van de bestaande terminologiesystemen volledig aan de opgestelde criteria 
voldeed en ook niet voldoende door ons aanpasbaar was, hebben we een nieuw 
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Samenvatting 

terminologiesysteem voor IC diagnosen ontwikkeld. Het ontwerp van dit systeem is volgens 
het in hoofdstuk 8 beschreven formalisme uitgewerkt in hoofdstuk 9. Het nieuwe 
terminologie systeem moet door de artsen en verpleegkundigen gebruikt kunnen worden 
tijdens het dagelijks behandelproces. Tevens moet het geschikt zijn om onderzoekers en 
managers te ondersteunen in het aggregeren van patiëntengroepen op basis van diagnostische 
informatie. Het ontwerp bestaat uit drie gedeelten: een meta-model, een domeinmodel en een 
IC-domein model. Het meta-model beschrijft concepten, hun relaties en termen in algemene 
zin zoals "een concept wordt door 1 of meer termen beschreven". Het domein model 
beschrijft algemene concepten en hun relaties in het IC- domein, bijvoorbeeld een 
"gezondheidsprobleem is gelokaliseerd in een anatomische lokatie". Het IC-domeinmodel 
wordt gevormd door de invulling van het domeinmodel, bijvoorbeeld "virale hepatitis" met 
haar definities in de vocabulaire, bijvoorbeeld "virale hepatitis is gelokaliseerd in de lever en 
heeft verwekker virus". Het bevat tevens een nomenclatuur voor het gecontroleerd 
samenstellen van nieuwe concepten, bijvoorbeeld "virale hepatitis wordt veroorzaakt door 
{hepatitis virus of Epstein Barr virus of Cytomegalo virus}. 

Hoofdstuk 10 beschrijft een evaluatie van DICE (Diagnosen voor Intensive Care Evaluatie), 
de implementatie van het ontwerp uit hoofdstuk 9. Gedurende 4 weken werden 
opnameredenen op papier verzameld en vervolgens met behulp van de DICE- applicatie 
geregistreerd door twee intensivisten. Uit deze evaluatie bleek dat zowel de modelleur, 
degene die verantwoordelijk is voor het vullen en onderhouden van het domein- en IC-
domeinmodel, als de intensivisten, degenen die diagnosen vastleggen en opvragen, DICE als 
veelbelovend bestempelen. 70% van de diagnosen kon gemakkelijk worden vastgelegd. Het 
registreren van de overige diagnosen verliep moeizamer omdat soms synoniemen ontbraken, 
soms een stukje kennis over het IC-domein niet juist of onvolledig gedefinieerd was. Verder 
bleek dat het gebruikersinterface voor de intensivisten niet intuïtief was bij het registreren 
van een opname na een meervoudige operatieve verrichting, bijvoorbeeld "monitoring na 
CABG en aortaklep vervanging". 
De uit de evaluatie naar voren gekomen problemen worden momenteel opgelost zodat DICE 
op korte termijn in de PDMSen geïntegreerd kan worden. 

Hoofdstuk 11 bediscussieert de bevindingen in dit onderzoek en beschrijft enkele punten voor 
nader onderzoek. 
De uitbreiding van het aantal deelnemende ICUs aan NICE biedt nieuwe mogelijkheden en 
uitdagingen. Meer deelnemers betekent een betere dekking van de Nederlandse intensive care 
geneeskunde en daarmee krijgt het landelijk gemiddelde meer betekenis als benchmark. De 
inclusie van nieuwe deelnemers betekent echter ook dat extra aandacht besteed moet worden 
aan het bewaken van de kwaliteit van de gegevens. De nieuwe deelnemers zijn immers niet 
betrokken geweest bij het definiëren van de minimale dataset. 
Op dit moment zijn de uitkomstmaten binnen NICE beperkt tot IC- en ziekenhuis- mortaliteit 
en ligduur, maar de komende jaren zal ook naar de mortaliteit 1 jaar na IC- ontslag gekeken 
worden. Deze is in tegenstelling tot IC en ziekenhuis mortaliteit niet gevoelig voor 
verschillen in ontslagbeleid. Tevens zullen de uitkomstmaten uitgebreid worden met kosten 
en met kwaliteit van leven. Het opzetten van projecten voor het achterhalen van de oorzaken 
voor de verschillen in uitkomsten in ICUs is een essentiële stap om van de huidige 
kwaliteitsme/z'ng uit te groeien naar kwaliteitsbevordering. 
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Uit hoofdstuk 5 bleek dat het toevoegen van de tractus, anatomische component of 
pathofysiologie van de opnamereden geen toegevoegde waarde had op het voorspellend 
vermogen van de UK APACHE II. Uit verder onderzoek moet blijken of er andere 
verklarende variabelen of specifieke diagnostische categorieën te identificeren zijn die het 
voorspellend vermogen van de prognostische modellen kunnen vergroten. 
DICE zal op korte termijn in gebruik genomen worden zodat de minimale dataset uitgebreid 
kan worden met gedetailleerde en gestructureerde opnameredenen en complicaties. Deze 
informatie is belangrijk voor het inzichtelijk maken en stratificeren van de IC 
patiëntenpopulatie. 

Kwaliteitsbewaking en -bevordering van intensive care is niet eenvoudig door de grote 
diversiteit in opnameredenen, ernst van ziekte en de simultaan toegediende therapieën om de 
ernstig zieke patiënten te behandelen. Gevalideerde prognostische modellen voor het 
voorspellen van een voor ernst van ziekte gecorrigeerde sterftekans en een terminologie
systeem voor het beschrijven van opnameredenen en complicaties zijn belangrijke onderdelen 
van een infrastructuur voor kwaliteitsbewaking en —bevordering van de Nederlandse 
intensive care geneeskunde. 
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