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Stellingenn behorende bij het proefschrift 

Informationn for Intensive Care Evaluation 
Methodss to assess and improve data quality and data processing 

Dee gewenste eigenschappen van gegevens worden vooral bepaald door het 
beoogdee gebruik van gegevens. (Dit proefschrift) 

Sommigee variabelen, waarvan reeds is bewezen dat ze een grote bron van 
variabiliteitt vormen, zullen desondanks nog regelmatig worden gebruikt in 
scoree systemen voor de ernst van ziekte van intensive care patiënten 

(Dit(Dit proefschrift) 

Alss gevolg van de continue ontwikkelingen in de medische wetenschap is 
'domeinn volledigheid', gedefinieerd als de mate waarin de inhoud van een 
medischh terminologiesysteem het beoogde domein dekt, nauwelijks 
meetbaarr of kwantificeerbaar. (Ditproefschrift) 

Hoee kleiner het aantal observaties in de dataset die wordt gebruikt voor de 
externee validatie van prognostische modellen, des te willekeuriger is de 
bepalingg van het model dat het beste voorspelt. (Dit proefschrift) 

Goedee gegevenskwaliteit biedt geen garantie voor goed onderzoek, maar 
slechtee gegevenskwaliteit is gegarandeerd een bedreiging voor goed 
onderzoek. . 

Eenn toename in het gebruik van de NICE gegevens door de deelnemende 
intensivee care afdelingen zal het besef van het belang van gegevenskwaliteit 
enn daarmee de feitelijke gegevenskwaliteit in de NICE registratie ten goede 
komen. . 

Kwaliteitsbeheersingg is een continu, spiraalvormig proces, want 
streefdoelenn worden meestal niet in één ronde bereikt; bovendien moet men 
kwaliteitseisenn en streefdoelen periodiek heroverwegen, mede op grond van 
veranderingen. . 

All ee goede wetenschappelijke publicaties hebben een conclusie gemeen: er 
iss verder onderzoek vereist. 

Daniellee Arts 
Amsterdam,, 24 mei 2005 




