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Medee als gevolg van toenemende financiële beperkingen, veranderingen in 
ziektekostenn verzekeringen en professionele ambities komt evaluatie van de 
kwaliteitt van geleverde gezongheidszorg steeds meer in de aandacht. Om 
evaluatiee van zorg mogelijk te maken zijn gegevens nodig. Diverse initiatieven 
hebbenn er daarom toe geleid dat medische registraties zijn opgezet. De waarde 
vann dergelijke registraties wordt in grote mate bepaald door kwaliteit van de 
gegevenss die er in zijn vastgelegd. Het algemene doel van het onderzoek 
beschrevenn in dit proefschrift betreft de evaluatie en de waarborging van 
gegevensvastleggingg in medische registraties en van de verwerking van deze 
gegevenss tot waardevolle informatie voor het toetsen van de zorg. 

Inn dit proefschrift richten we ons specifiek op de evaluatie van de kwaliteit van 
intensivee care geneeskunde. Gedurende het onderzoek hebben we daarom 
regelmatigg case studies uitgevoerd bij de Nederlandse Nationale Intensive Care 
Evaluatiee (NICE) registratie en het terminologie system Diagnosen voor 
Intensivee Care Evaluatie (DICE). Met betrekking tot de verwerking van de 
gegevenss tot informatie over de kwaliteit van zorg hebben we gekeken naar 
score-systemenn en prognostische modellen die specifiek voor de intensive care 
populatiee werden ontwikkeld. 

Hoofdstukk 2 beschrijft de ontwikkeling van een raamwerk met procedures die 
zijnn gericht op de waarborging van de kwaliteit van gegevens in medische 
registraties.. Het raamwerk werd gebaseerd op een literatuur studie en een case 
studiee naar gegevens kwaliteit in de NICE registratie. De procedures in het 
raamwerkk zijn onderverdeeld in procedures voor het coördinatie centrum van de 
registratiee (centraal) en procedures voor de centra waar de gegevens worden 
verzameldd (lokaal). Deze centrale en lokale procedures werden verder 
onderverdeeldd in (a) preventieve procedures, die slechte gegevens kwaliteit 
voorkomen,, (b) procedures die onjuiste gegevens opsporen en (c) procedures 
diee er op zijn gericht onjuiste gegevens te verbeteren. Het ontwikkelde 
raamwerkk kan worden gebruikt bij het opzetten van nieuwe registraties. 
Daarnaastt kan het bij bestaande registraties worden gebruikt voor het selecteren 
vann de meest geschikte procedures ter bevordering van de gegevenskwaliteit. 

Inn hoofdstuk 3 evalueerden we het effect op gegevenskwaliteit van een van de 
proceduress in het raamwerk van hoofdstuk 2: het trainen van de 
gegevensverzamelaarss in het hanteren van definities en richtlijnen voor 
gegevensvastlegging.. Eenendertig intensive care artsen verzamelden 
voorafgaandd aan en na afloop van de training gegevens van drie patient 
casussen.. Een controle-groep van tien artsen verzamelde de gegevens eveneens 
tweee maal, maar zonder tussentijdse training. Bij de groep artsen die werd 
getraindd nam het gemiddelde percentage juiste gegevens toe na training (+7% 
(95%% BI: 5-10)). Het percentage onjuiste gegevens veroorzaakt door het niet 
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volgenn van de definities nam na training af met 3,5 procent. De kwaliteit van de 
gegevenss in de controle groep was niet verschillend voor de twee rondes en was 
gelijkk aan de gegevenskwaliteit van interventie groep na training. Uit de 
resultatenn concludeerden we dat trainen in het hanteren van definities en 
richtlijnenn voor gegevensverzameling een effectieve manier is om 
gegevenskwaliteitt te bevorderen. 

Inn hoofdstuk 4 werd de gegevenskwaliteit in de NICE registratie bepaald, na 
implementatiee van kwaliteitsbevorderende maatregelen. Bij negen deelnemende 
ziekenhuizenn werden de gegevens van een aantal willekeurige opnames 
opnieuww geëxtraheerd uit het papieren of het electronisch patiënten dossier en 
vergelekenn met de gegevens in de registratie. De opnieuw geëxtraheerde data 
werdd beschouwd als gouden standaard. De gemiddelde percentages onjuiste en 
incompletee gegevens in de registratie waren respectievelijk 6,1%  4,4 (Stdev) 
enn 2,7%  4,4 (Stdev). De verschillen in scores en in voorspelde sterftekansen 
tussenn de registratie en de gouden standaard waren zeer klein. Uit de resultaten 
concludeerdenn we dat op dit moment de gegevens in de NICE registratie van 
voldoendee kwaliteit zijn om te worden gebruikt in de evaluatie van intensive 
caree geneeskunde. Dit positieve resultaat kan worden verkaard door de 
kwaliteitsbevorderendee maatregelen die werden genomen. 

Hoofdstukk 5 beschrijft de analyse van de juistheid en betrouwbaarheid van de 
Sequentiall  Organ Failure Assessment (SOFA) score. Twintig intensive care 
artsenn berekenden ieder voor 15 patiënten de SOFA score. De 'intraclass 
correlationn coefficient' was 0,889 voor de totale SOFA score. Betreffende de 
SOFAA scores per orgaansysteem was de gewogen kappa middelmatig (0,552) 
voorr het centraal zenuwstelsel, goed (0,634) voor het ademhalingssysteem en 
bijnaa perfect (>0,8) voor de andere orgaansystemen. Voor analyse van de 
juistheidd werden de scores van de artsen vergeleken met een gouden standaard, 
diee was gebaseerd op consesnsus tussen twee experts. De totale SOFA scores 
vann de artsen waren juist in 53% (n=158) van de gevallen. Het gemiddelde 
absolutee verschil tussen de scores van de artsen en de gouden standaard scores 
wass 0,82 punten. Veel voorkomende oorzaken van fouten waren 
onoplettendheid,, rekenfouten en misinterpretatie van score-regels. De resultaten 
vann deze studie laten zien dat berekening van SOFA scores door artsen 
voldoendee betrouwbaar en juist is. Desondanks werden aanbevelingen om de 
betrouwbaarheidd en juistheid verder te bevorderen. 

Inn hoofdstuk 6 werd met behulp van literatuur een overzicht gegenereerd van 
aspectenn gerelateerd aan de kennisinhoud van terminologiesystemen en van 
methodenn om deze kennisinhoud te evalueren. Drie methoden werden 
geselecteerdd en gebruikt in een case studie bij het terminologiesysteem DICE. 
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Dee drie methoden waren (1) 'gelijke concepten zoeken', waarbij voor twee 
groepenn concepten die ieder een gebruiksdoel representeren werd gekeken of ze 
inn het terminologie systeem voorkomen, (2) 'formele algorithmische evaluatie', 
waarbijj  inconsistenties werden gezocht door te redeneren met formeel 
(Descriptionn logies) gerepresenteerde kennis en (3) handmatige controle door 
domeinn experts. Geen van deze drie methoden bleek voldoende. De resultaten 
vann het zoeken naar gelijke concepten verschilden voor de twee gebruiksdoelen 
(63%% versus 52% exact gelijken). De controle door de domein experts 
openbaardee veel meer onjuistheden en onvolledigheden dan de formele 
algorithmischee evaluatie. Uit de resultaten concludeerden we dat om goed 
inzichtt te krijgen in de kwaliteit van de inhoud van een terminologiesysteem een 
combinatiee van verschillende methoden wenselijk is. 

Hoofdstukk 7 beschrijft de validatie van vier prognostische modellen (SAPS II, 
APACHEE II, MPM0 II and MPM24 II) voor de NICE populatie en een analyse 
vann het effect van de groote van een dataset op de resultaten van externe 
validatie.. Voor ieder model werden discriminatie (Area Under the Curve) en 
accuraatheidd (mean squared error (MSE) en cross-entropy) statistieken en drie 
calibratiee statistieken (Hosmer-Lemeshow H and C, and Copas Z) gemeten op 
basiss van gegevens van 41.239 opnames. Het validatie process werd eveneens 
gesimuleerdd met kleinere datasets (n= 100, 250, 500, 750, 1000, 2500, 5000) 
diee willekeurig werden gegenereeerd uit de grote database. Het genereren van 
dee datasets en het valideren van de modellen op deze datasets werden voor 
iederee dataset-grootte 500 maal herhaald. Verschillen in uitkomsten tussen de 
modellen,, behalve MPM0 II , waren klein. De AUC, MSE en cross-entropy 
vertoondenn grote variatie bij kleine datasets. De gemiddelden van deze 
statistiekenn werden niet beinvloed door de grootte van de dataset. De calibratie 
statistiekenn lieten wel afhankelijkheid van de grootte van de dataset zien. Bij 
grotee datasets werden calibratie statistieken groter en bleek vaker dat het model 
onvoldoendee calibreert. Welke van de vier modellen het beter doet dan de 
anderenn bleek bij kleine datasets vooral een kwestie van toeval te zijn. Op basis 
vann de resultaten kan validatie van prognostische modellen beter niet worden 
uitgevoerdd met datasets die minder van 2500 observaties bevatten. 

Inn hoofdstuk 8 worden de belangrijkste resultaten en hun implicaties, alsmede 
aanbevelingenn voor toekomstig onderzoek besproken. Het raamwerk voor de 
waarborgingg van gegevenskwaliteit biedt een goede referentie vor bestaande en 
voorr nieuw op te zetten registraties. Echter, de werkelijke waarde van het 
raamwerkk moet nog worden bewezen. Voortdurende kwaliteitscontrole is ook 
belangrijkk voor de inhoud van terminologiesystemen. De in de case studie 
toegepastee methoden voor evaluatie van terminologiesystemen kunnen het beste 
inn combinatie met elkaar worden gebruikt. Andere evaluatiemethoden, die niet 

136 6 



Samenvatting g 

werdenn toegepast in onze case studie, moeten echter nog worden geanalyseerd. 
Betrouwbaarheidd van de evaluatie van geleverde zorg wordt niet alleen bepaald 
doorr de juistheid en compleetheid van gegevens, maar ook door de validiteit 
vann de methoden om gegevens om te zetten in informatie. Onze studie biedt 
waardevollee aanbevelingen voor toekomstige studies naar de validatie van 
prognostischee modellen. 
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