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Als je maar een beetje dom en willekeurig aanrommelt
en al je mislukkingen door iedereen vergeten worden,
kom je toch heel slim over.

Bas Haring - Kaas en de Evolutietheorie
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Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van verscheidene methoden voor
toetsing van de kwaliteit van medische terminologiesystemen. Terminologiesys-
temen zijn stelsels (bijvoorbeeld lijsten of hiërarchieën) van termen uit een
bepaald domein. Zo bevatten medische terminologiesystemen termen uit het
medisch domein, zoals diagnosen, maar ook bijvoorbeeld lichaamsdelen, doods-
oorzaken, of operatieve verrichtingen. De jongste generatie systemen relateren
de termen aan concepten (ofwel begrippen), waarmee het mogelijk wordt een
concept met meer dan één (synonieme) term te beschrijven. In sommige van
deze systemen wordt de betekenis van concepten expliciet gegeven, in vrije tekst,
op formele wijze, of beide. Het formeel definiëren van concepten maakt het mo-
gelijk om aan de hand van de gedefinieerde kenmerken concepten te selecteren,
te aggregeren, of de juistheid van de definities te verifiëren.

In toenemende mate worden (patiënt-)gegevens op elektronische wijze vast-
gelegd, in plaats van op papier. Dit maakt het mogelijk de gegevens voor velerlei
doeleinden te gebruiken. Hiervoor is het echter wel van belang dat de gegevens
op eenduidige wijze zijn vastgelegd. Stel bijvoorbeeld dat in een zorgcentrum de
ene huisarts suikerziekte registreert als “diabetes mellitus type II”, terwijl een
andere huisarts het vastlegt als “DM type 2”. Als wordt gezocht aan de hand
van de term “diabetes mellitus”, dan zullen niet alle patiënten met suikerziekte
worden gevonden. Een alarmerings- of waarschuwingssysteem dat wordt geac-
tiveerd op basis van een bepaalde term, zal ten onrechte inactief blijven wanneer
een synonieme term wordt gebruikt. Voor al dergelijke toepassingen biedt het
vastleggen aan de hand van concepten in plaats van termen grote voordelen.

Een terminologiesysteem maakt het mogelijk om in plaats van de verschil-
lende synonieme termen, de door de termen beschreven concepten te gebruiken
voor het vastleggen van (patiënt-)gegevens. Deze gegevens kunnen vervolgens
voor diverse doeleinden worden gebruikt, zoals beslissingondersteuning, evalu-
atie van zorg, en epidemiologisch onderzoek. Om het juiste terminologiesysteem
optimaal te kunnen inzetten in de (klinische) praktijk, is het allereerst van be-
lang dat deze systemen goed begrepen en vergeleken kunnen worden. Essentieel
hierbij is dat in het systeem alle voor het beoogde domein relevante concepten
op de juiste wijze gerepresenteerd zijn. Bijvoorbeeld, in een systeem dat wordt
gebruikt om de reden van opname van een patiënt op de intensive care te re-
gistreren dienen zoveel mogelijk van deze opnameredenen gerepresenteerd te
zijn. Dit wordt aangeduid met de term “domein compleetheid”. Om, gebruik
makend van een terminologiesysteem, geregistreerde gegevens verder te kun-
nen analyseren, is het van belang dat concepten correct en zo volledig mogelijk
gedefinieerd zijn. Dit proefschrift focust op deze kwaliteitsaspecten, en meer
specifiek op methoden om te kunnen toetsen in hoeverre medische terminolo-
giesystemen aan deze kwaliteitsaspecten voldoen.

In Hoofdstuk 1 wordt de context gepresenteerd van medische kennisrepre-
sentatie, een terrein dat reeds zo’n 2500 jaar bestaat. Daarnaast wordt kort
ingegaan op formele representatie van kennis op basis van “description logics”,
een familie van formele talen op basis waarvan het mogelijk is te redeneren met
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gerepresenteerde kennis. Ten slotte wordt in dit hoofdstuk het begrip kwaliteits-
toetsing kort gëıntroduceerd.

Hoofdstuk 2 presenteert onderzoek naar een manier voor een gestructureerde
beschrijving van terminologiesystemen. De grote variatie aan terminologiesys-
temen, toepassingen daarvan en klinische domeinen waarin ze kunnen worden
toegepast maakt dat het begrip “terminologiesysteem” complex en soms ver-
warrend is. Een eenduidige wijze van beschrijving van dergelijke systemen ont-
breekt, waardoor het moeilijk is meer inzicht te krijgen in deze systemen, hun
overeenkomsten en verschillen, en hun toepassingsmogelijkheden.

Om tot een dergelijke eenduidige wijze van beschrijving te komen is een
raamwerk ontwikkeld voor karakterisering van terminologiesystemen. Uit lite-
ratuur waarin eisen aan en functionaliteit van terminologiesystemen is beschreven
zijn relevante aandachtspunten met betrekking tot terminologiesystemen afgeleid.
Aan de hand van deze aandachtspunten zijn kenmerken bepaald en nader gespeci-
ficeerd. Vervolgens zijn categorieën gedefinieerd en zijn de kenmerken aan de
hand van deze categorieën ingedeeld om tot een bruikbare indeling te komen.

Het raamwerk maakt onderscheid tussen toepassingsafhankelijke en -onaf-
hankelijke kenmerken van terminologiesystemen. Het hoofdstuk presenteert
definities voor diverse maten voor “content coverage”, het enige kenmerk dat
toepassingsafhankelijk is. De toepassingsonafhankelijke kenmerken worden inge-
deeld langs twee assen: het aan het kenmerk gerelateerde type terminologiesys-
teem en het onderdeel van dat systeem, te weten het formalisme, de inhoud,
of de functionaliteit. Voor elk kenmerk is een expliciete vraag gedefinieerd,
waarvoor het antwoord in een kenmerk-waarde resulteert. Het raamwerk is
toegepast op SNOMED CT en de CLUE browser. Wanneer het raamwerk ook
wordt toegepast op andere terminologiesystemen, zal dit resulteren in een geor-
dende verzameling van toepassingsonafhankelijke kenmerken, en in herbruikbare
bepalingen van content coverage. Hierdoor wordt de beter mogelijk terminolo-
giesystemen te vergelijken, bijvoorbeeld om het meest geschikte systeem voor
een bepaalde toepassing te bepalen. Ook kan het raamwerk gebruikt worden bij
de (verdere) ontwikkeling van terminologiesystemen.

Hoofdstuk 3 beschrijft een literatuurstudie naar de diverse aspecten van de
inhoud van terminologiesystemen en naar methoden voor evaluatie van de in-
houd. Deze methoden worden met elkaar vergeleken om te bepalen in hoeverre
deze elkaar overlappen of aanvullen.

In Medline-gëındexeerde literatuur is gezocht naar methoden voor evaluatie
van terminologiesystemen. Op basis van de in de literatuur gevonden metho-
den zijn evaluatiematen opgesteld en van definities voorzien. Drie van de in
de literatuur gevonden methoden zijn in een casestudy toegepast op het lokaal
ontwikkelde terminologiesysteem DICE (Diagnosen voor Intensive Care Evalu-
atie). Deze methoden zijn: (1) Concept matching (concept vergelijking), waar-
bij twee steekproeven zijn genomen van concepten betreffende respectievelijk
(a) geregistreerde redenen voor opname op intensive care en (b) voor onder-
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zoek geaggregeerde patiëntengroepen. De content coverage van het terminolo-
giesysteem wordt bepaald door te onderzoeken of concepten uit de steekproeven
gepresenteerd zijn in het terminologiesysteem. (2) Formele evaluatie, waarbij
geredeneerd wordt over de formeel gerepresenteerde inhoud (op basis van de-
scription logic) om inconsistenties op te sporen; en (3) Beoordeling door experts,
waarbij een willekeurige steekproef van concepten uit het terminologiesysteem
wordt gecontroleerd op onjuiste of incomplete termen en relaties.

Geen van de methoden uit de casestudy belichtte alle aspecten van de inhoud
van een terminologiesysteem. De concept matching methode resulteerde voor de
twee steekproeven in verschillende een content coverage, wat laat zien dat deze
maat inderdaad toepassingsafhankelijk is. De beoordeling door experts was tijd-
rovend, maar bracht een veel grotere hoeveelheid fouten en onvolkomenheden
aan het licht dan de formele evaluatie. Aangezien formele evaluatie mogelijkhe-
den biedt om de hoeveelheid handmatig werk te beperken, is verder onderzoek
nodig om dit daadwerkelijk te realiseren.

Hoofdstuk 4 beschrijft een verdere uitwerking van de formele evaluatie. De
steeds toenemende omvang en complexiteit van terminologiesystemen brengt
de noodzaak met zich mee methoden te ontwikkelen voor kwaliteitstoetsing
van deze systemen, waarbij de toetsing zoveel mogelijk geautomatiseerd kan
worden. Deze kwaliteitstoetsing betreft het controleren en behouden van (logi-
sche) consistentie en (semantische) juistheid van hun inhoud. Dit is van belang
zowel voor het onderhoud van terminologiesystemen als voor het verschaffen van
vertrouwen in hun inhoud. Formele methoden hebben de potentie om een be-
langrijke rol te spelen in de kwaliteitstoetsing van terminologiesystemen, maar
er zijn slechts weinig empirische studies waarin de meerwaarde van deze metho-
den wordt onderzocht. In dit hoofdstuk wordt een methode voor kwaliteitstoet-
sing van terminologiesystemen voorgesteld, gebaseerd op description logic (DL).
Deze methode gaat uit van het migreren van een medisch terminologiesysteem
van een frames-gebaseerde naar een DL-gebaseerde representatie. In deze mi-
gratie worden in eerste instantie strikte aannames gedaan over de conceptdefini-
ties. Deze aannames maken het mogelijk om concepten en relaties te vinden die
een bron van logische inconsistentie kunnen zijn. Wanneer de aannames juist
zijn, zullen de definities aangepast moeten worden om de inconsistentie op te
heffen, anders dienen de aannames te worden herzien.

Om de bruikbaarheid van de methode in een praktijkvoorbeeld te demon-
streren, is de methode toegepast op DICE, en worden de aannames en beslissin-
gen die samenhangen met het realiseren van een DL-gebaseerde representatie
bediscussieerd. Deze casestudy laat zien dat bepaalde typen inconsistenties
inderdaad kunnen worden opgespoord door de methode toe te passen op een
medisch terminologiesysteem.

De meerwaarde van de methode is dat deze een middel biedt om op formele
wijze te evalueren in hoeverre een terminologiesysteem voldoet aan een aan-
tal algemene modelleringsprincipes. De methode brengt potentiële modelleer-
inconsistenties aan het licht, en draagt daarmee bij aan de toetsing (en waar
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mogelijk verbetering) van de kwaliteit van medische terminologiesystemen. Op
deze wijze helpt toepassing van de methode om vertrouwen te scheppen in de
inhoud van terminologiesystemen.

Bovenstaande methode brengt weliswaar mogelijke inconsistenties tussen con-
ceptdefinities aan het licht, maar zij verschaft weinig inzicht in benodigde aan-
passingen om deze inconsistenties te verhelpen. In Hoofdstuk 5 wordt daarom
een aanpak gepresenteerd voor het debuggen van description logic-gebaseerde
systemen. Deze aanpak is gebaseerd op de diagnose-theorie van Reiter. Onze
aanpak richt zich op het bepalen welke concepten leiden tot grotere aantallen
logisch onvervulbare concepten (die duiden op aanwezigheid van inconsistente
definities), en op het uitleggen van onvervulbaarheid.

Een aantal algemeen bruikbare technieken, die hun grondslag vinden in
model-gebaseerde diagnose, wordt beschreven en toegepast voor DL-gebaseerde
terminologiesystemen. Daarnaast wordt een aantal heuristieken gëıntroduceerd
als leidraad voor het debugging proces.

Om te kunnen beoordelen of de aanpak haalbaar is in de praktijk, is deze
gëımplementeerd voor het debuggen van zogeheten “unfoldable” terminologiesys-
temen (dat wil zeggen dat concepten slechts één definitie hebben, en dat in de
definitie van een concept niet naar het concept zelf wordt gerefereerd), gebaseerd
op de relatief expressieve description logic ALC. Deze implementatie is gebruikt
voor het debuggen van diverse terminologiesystemen.

Gebruik van de implementatie voor het debuggen van terminologiesystemen
laat zien dat de voor het debuggen benodigde berekeningen in het algemeen in
enkele minuten worden gedaan. De verkregen uitleg verschaft relevante infor-
matie over modelleerfouten.

Hoofdstuk 6 beschrijft de ontwikkeling van een methode voor kwaliteitstoet-
sing die zich richt op concepten met gelijke definities. Deze methode is bedoeld
om twee belangrijke problemen te bestrijden: (1) Redundantie, in welk geval
één concept meermaals is gerepresenteerd in een terminologiesysteem, en (2)
Onderspecificatie, wat inhoudt dat verschillende concepten op dezelfde manier
gerepresenteerd zijn, en daardoor niet op basis van hun definitie van elkaar te
onderscheiden zijn.

Ook deze methode voor kwaliteitstoetsing is toepasbaar op terminologiesys-
temen die gerepresenteerd zijn op basis van een description logic. De methode
behelst de aanname dat concepten gedefinieerd zijn aan de hand van voorwaar-
den die zowel noodzakelijk als voldoende zijn. Terwijl deze aanname voor veel
definities onterecht zal zijn, faciliteert deze het opsporen van verzamelingen
van logisch equivalente concepten met behulp van een description-logic rede-
neerapplicatie. In deze verzamelingen zitten concepten die meer dan eens zijn
gedefinieerd, dan wel concepten die ondergespecificeerd zijn. Analyse van deze
verzamelingen geeft inzicht in de kwaliteit van de definities van concepten en
geeft aanwijzingen voor het verbeteren van een terminologiesysteem.

Deze methode is toegepast op DICE. Naast vier concepten die tweemaal
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waren gedefinieerd werden er 100 verzamelingen gevonden die samen meer dan
300 ondergespecificeerde concepten bevatten. Nadere analyse wees uit dat veel
concepten completer gedefinieerd konden worden, het zij door bestaande relaties
toe te voegen aan de definitie, dan wel door nieuwe relaties aan het DICE toe
te voegen.

De methode bleek bruikbaar en nuttig voor de kwaliteitstoetsing van DICE.
Het redeneren, om equivalente conceptdefinities te vinden, kon volledig wor-
den geautomatiseerd. De verzamelingen van equivalente concepten maakten
inzichtelijk welke conceptdefinities konden worden herzien, en op welke wijze.

Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit het on-
derzoek, plaatst deze in de context van eerder onderzoek, en blikt vooruit op
nader onderzoek.

De belangrijkste bijdragen van het in dit proefschrift beschreven onder-
zoek zijn het raamwerk voor karakterisering van medische terminologiesystemen,
alsmede de methoden voor evaluatie en kwaliteitstoetsing van deze systemen.

Het raamwerk draagt bij tot een beter begrip van terminologiesystemen, wat
noodzakelijk is om ze te kunnen vergelijken, toepassen, en (verder) ontwikkelen.

Methoden om de content coverage te evalueren, te weten ‘concept match-
ing’, ‘formele evaluatie’ en ’beoordeling door experts’, zijn vergeleken. Deze
vergelijking liet zien dat de methoden elkaar aanvullen.

De methoden voor kwaliteitstoetsing bieden een manier om vertrouwen in
de inhoud van terminologiesystemen te scheppen, door de consistentie en de
volledigheid van de conceptdefinities in deze systemen te bepalen.

Het nut en de bruikbaarheid van de diverse methoden werden gedemon-
streerd door de methoden toe te passen op terminologiesystemen uit het medisch
domein.

Samenvattend is de meerwaarde van de methoden:

• betere vergelijkbaarheid van terminologiesystemen, door middel van het
raamwerk.

• verbeterde reproduceerbaarheid van de content coverage bepalingen, door
gebruik te maken van goed gedefinieerde maten.

• verbeterde meting van content coverage door drie complementaire metho-
den.

• systematisering van het proces van kwaliteitstoetsing, middels goed be-
grepen redeneermechanismen.

• reductie van ambigüıteit in conceptdefinities, door mogelijkheden tot ver-
betering op te sporen.

• verschuiving van het werk van kwaliteitstoetsing van mens naar machine.
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Het onderzoek dat in dit proefschrift is beschreven is uitgevoerd binnen een
groter project, getiteld “Making semantics explicit: supporting terminology for
Computer Patient Record users”. Ten tijde van de start van het project bestond
er nog veel onduidelijkheid over terminologiesystemen, hun structuur, hun in-
houd, en de manier waarop deze konden worden beschreven en geëvalueerd.
De beschreven methoden zijn het resultaat van de zoektocht met als doel het
beter begrijpen van terminologiesystemen. Dit begrip is essentieel om de moge-
lijkheden van terminologiesystemen volledig uit te kunnen buiten. Onzes inziens
zullen de beschreven methoden bijdragen aan het vergroten van dit begrip, en
aan het verschaffen van vertrouwen in terminologiesystemen. We hopen dat
dit de weg zal vrijmaken naar een succesvol gebruik van terminologiesystemen
in de gezondheidszorg, wat zal bijdragen aan elektronische patiëntendossiers
die begrijpelijke en eenduidige patiëntinformatie bevatten. Deze informatie zal
van vitaal belang zijn voor klinisch en epidemiologisch onderzoek, en voor het
verbeteren van de patiëntenzorg.




