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Een toename van het belang van klinische beslissingsondersteunende systemen in de 
toekomst lijkt waarschijnlijk. Er wordt tegenwoordig van artsen verwacht dat ze zorg 
leveren gebaseerd op de allerlaatste stand van zaken. Artsen krijgen bovendien te 
maken met steeds grotere hoeveelheden patiëntgegevens. Klinische 
beslissingsondersteunende systemen kunnen medische professionals helpen door hen 
te voorzien van specifieke informatie die van pas komt bij het oplossen van problemen, 
of door belangrijke patronen te ontdekken in data, die door een mens gemist zouden 
kunnen worden vanwege de grote hoeveelheid ervan. Dit proefschrift richt zich op twee 
vormen van beslissingsondersteuning: de vorm die gebaseerd is op herkenning van 
interessante patronen en de vorm die beslissingsondersteuning biedt in de context van 
een telemedicine systeem. 
 
In het onderzoek dat wordt beschreven in het eerste deel van dit proefschrift ligt de 
nadruk op het toepassen van het Patient Rule Induction Method (PRIM) algoritme in het 
domein van de Intensive Care. PRIM is een algoritme dat zoekt naar subgroepen van 
patiënten, of subgroepen van afzonderlijke metingen, die sterk afwijken van de 
gemiddelde patiënt of meting. Kennis van het bestaan van subgroepen kan medische 
professionals en managers mogelijk ondersteunen in het verbeteren van de verleende 
zorg. Voorbeelden van het gebruik van subgroepen in het domein van de Intensive Care 
zijn bijvoorbeeld het verfijnen van richtlijnen die worden gebruikt om bloedglucose 
binnen de normale grenzen te reguleren, of voor het aanpassen van beleid ten aanzien 
van de beslissing met betrekking tot het geven van een bepaalde therapie. 
 
PRIM is ontwikkeld door Friedman en Fisher en wordt vaak een “Bump hunting” (heuvel 
zoek) algoritme genoemd. Bump hunting algoritmes zoeken naar gedeelten in de invoer 
ruimte (gevormd door patiënt karakteristieken zoals bijvoorbeeld leeftijd of geslacht) 
waar een bepaalde uitkomst erg hoog is (vandaar de term heuvel), of erg laag is 
vergeleken met de gemiddelde uitkomst. PRIM beschrijft deze gebieden door 
combinaties van condities van de invoer variabelen, bijvoorbeeld “lichaamstemperatuur 
> 80 EN patiënt heeft diabetes”. Een belangrijke eigenschap van PRIM is dat het een 
‘geduldig’ algoritme is, dit in tegenstelling tot “gulzige” algoritmen zoals bijvoorbeeld het 
bekende Classification And Regression Tree (CART) algoritme. Een andere belangrijke 
eigenschap van PRIM is dat het een non-parametrisch model oplevert, dit in 
tegenstelling tot het populaire (parametrische) Simplified Acute Physiology Score 
(SAPS) model, dat veel gebruikt wordt in de ICU. Er is nog weinig bekend over de 
toepasbaarheid van PRIM in het domein van de geneeskunde, en hoe PRIM zich laat 
vergelijken met het CART algoritme en logistische regressie modellen zoals SAPS. In 
het eerste gedeelte van dit proefschrift wordt de toepasbaarheid van PRIM in het ICU 
domein onderzocht, en vergelijken we PRIM met CART en SAPS. 
 
In Hoofdstuk 2 passen we PRIM toe om subgroepen te vinden van zeer oude patiënten 
met een hoog risico op overlijden. Dit soort subgroepen zijn om verschillende redenen 
belangrijk. Ten eerste zouden deze subgroepen inzicht kunnen verschaffen in de 
onderliggende oorzaken van sterfte, zodat mogelijk kan worden ingegrepen om de kans 
op overleving te vergroten. Ten tweede zijn subgroepen van patiënten met een hoog 
risico op overlijden nodig voor het verrichten van onderzoek naar de doeltreffendheid en 
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efficiency van therapeutische ingrepen. Ten derde kunnen dergelijke subgroepen helpen 
om case-mix correcties mogelijk te maken, waardoor de kwaliteit van zorg van 
verschillende intensive care units met elkaar vergeleken kunnen worden. Ten vierde kan 
informatie over overlevingskansen naar patiënten en hun familieleden worden 
gecommuniceerd om hen te helpen bij het nemen van beslissingen over toekomstige 
medische behandelingen. Ten laatste kunnen dergelijke subgroepen worden gebruikt 
om over opname van patiënten te beslissen. (Wanneer een bepaalde subgroep 
bijvoorbeeld een extreem hoge kans op overlijden heeft wanneer een bepaald type 
chirurgische ingreep wordt uitgevoerd, kan men mogelijk beslissen de patiënt de ingreep 
te onthouden, en kan men zich bovendien afvragen of een dergelijke ingreep überhaupt 
bij dergelijke patiënten moet worden uitgevoerd). 
 
We hebben subgroepen gezocht in een dataset van 6617 ICU patiënten met een leeftijd 
van tenminste 80 jaar die waren opgenomen in ICUs in Nederland die participeerden in 
het Nationaal Intensive Care Evaluatie (NICE) initiatief. Naast PRIM hebben we ook een 
(geijkt) SAPS II model toegepast. SAPS II wordt veel gebruikt om de sterfte van 
Intensive Care patiënten te voorspellen. Met behulp van een onafhankelijke willekeurig 
gekozen testset zijn PRIM en SAPS II met elkaar vergeleken. 
 
De prestaties van PRIM en SAPS II bleken vergelijkbaar maar de PRIM subgroepen 
vereisten minder data, en de samenstelling van deze subgroepen was homogener. 
Hierdoor zijn de PRIM subgroepen waarschijnlijk bruikbaarder voor beslissingnemers. 
 
In Hoofdstuk 3 passen we PRIM toe om subgroepen met een relatief hoog 
bloedglucose gehalte te vinden bij ICU patiënten. Ondanks behandeling met Intensieve 
Insuline Therapie (IIT), komt hyperglykemie nog veel voor bij patiënten op de ICU. In 
tegenstelling tot het onderzoek in hoofdstuk 2 is de invoer data in deze toepassing 
geordend in de tijd (lichaamstemperatuur wordt bijvoorbeeld meerdere keren na elkaar 
gemeten gedurende een dag) en een ander verschil is dat de uitkomst continu is (en niet 
binair zoals in het geval van mortaliteit). Meestal wordt hyperglykemie op de ICU 
veroorzaakt doordat operaties of trauma’s vaak een sterk ontregelde homeostase als 
gevolg hebben. De meeste richtlijnen voor het managen van bloedglucose maken, om 
tot een advies te komen, gebruik van de laatst gemeten bloedglucose waarde en soms 
van de trend in bloedglucose waarden of van voedingsgegevens, en negeren daarbij 
andere beschikbare klinische data. 
 
Het doel van dit onderzoek is het ontdekken van subgroepen met een hoog 
bloedglucose gehalte, om op basis hiervan, potentiële determinanten van hyperglykemie 
op de ICU te bepalen. Vervolgonderzoek zal mogelijk leiden tot verbetering van de 
richtlijnen voor het managen van de bloedglucose, en mogelijke tot een afname van 
mortaliteit en morbiditeit. 
 
De gegevens die voor dit onderzoek zijn gebruikt zijn verzameld in een gemengde 
generieke/chirurgische ICU met 18 bedden in een algemeen ziekenhuis. Bij iedere 
patiënt waren metingen van verschillende variabelen, meerdere keren op één dag 
gemeten, beschikbaar. We hebben alleen metingen uit de eerste 24 uur van de opname 
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bestudeerd, aangezien dit de periode is waarin normoglykemie zou moeten worden 
bereikt, hoewel hyperglykemie nog wel veel voorkomt. 
 
Voordat PRIM is toegepast, is de literatuur geraadpleegd om bekende determinanten 
van hyperglykemie te bepalen. Toepassing van PRIM leidde tot de ontdekking van een 
aantal subgroepen met een hoog bloedglucose gehalte, welke ook konden worden 
gevalideerd in de onafhankelijke testset. Behalve bekende determinanten (bijvoorbeeld 
het laatst gemeten bloedglucose gehalte) ontdekten we ook potentiële determinanten 
waarvan de relatie met bloedglucose minder duidelijk is. Vervolgonderzoek is nodig om 
te bepalen of deze potentiële determinanten kunnen helpen bij het verbeteren van 
bloedglucose management richtlijnen. 
 
In Hoofdstuk 4 vergelijken we PRIM met het Classification And Regression Tree 
(CART) algoritme door deze toe te passen op een grote sterk multi-dimensionale 
dataset. In dit onderzoek zochten we naar mogelijke omstandigheden waarin het PRIM 
algoritme in het nadeel is. De dataset die in dit onderzoek is gebruikt komt van meerdere 
ICUs en bestaat uit 41183 records van intensive care patiënten, en omvatte 86 invoer 
variabelen en mortaliteit (overleving of sterfte) als de uitkomstvariabele. 
 
Omdat bepaalde factoren het onmogelijk maken om PRIM en CART rechtstreeks met 
elkaar te vergelijken, is een uitgebreide analyse uitgevoerd, gebruikmakend van een 
tiental scenarios. De algoritmen zijn vergeleken op basis van de uitkomstmaten odds-
ratio en coverage. Om schattingen en betrouwbaarheidsintervallen te verkrijgen is 
gebruik gemaakt van bootstrapping (met Laplace smoothing). 
 
CART bleek PRIM in veel gevallen significant te overtreffen. Verdere analyse maakte 
duidelijk dat dit grotendeels kan worden verklaard door het onvermogen van PRIM om 
een bepaalde grote aaneengesloten subgroep te vinden, die wel meteen door CART 
was gevonden. PRIM blijkt moeite te hebben om een “peeling” operatie te verrichten bij 
een geordende discrete variabele waarvan de modus nabij de maximum waarde van 
deze variabele ligt. Omdat dergelijke variabelen veel voorkomen in het domein van de 
geneeskunde, raden we aan om PRIM uit te breiden met een backtracking mechanisme 
(zoals bijvoorbeeld beam-search), en gebruik te maken van globale informatie bij het 
uitvoeren van een “peeling” operatie bij een variabele. 
 
Het tweede gedeelte van dit proefschrift richt zich op klinische beslissingsondersteunde 
systemen in de context van een telemedicine systeem. In dit proefschrift gebruiken we 
de term Decision Support Telemedicine System (DSTS) om een dergelijk systeem aan 
te duiden. DSTSs zullen waarschijnlijk steeds meer worden ingezet om medische 
informatie te allen tijde en op alle plaatsen toegankelijk te maken, en medische 
professionals te ondersteunen in het op de hoogte blijven van nieuwe medische kennis, 
en in de omgang met grote hoeveelheden klinische data waar ze mee in aanraking 
komen. 
 
Hoewel er veel onderzoek is gericht op CDSSs en telemedicine als afzonderlijke 
onderzoeksgebieden, is dat niet het geval voor het snijvlak van deze gebieden. 
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Gebaseerd op systematisch literatuur onderzoek, waarbij gebruik is gemaakt van 
zoektermen gerelateerd aan CDSS en telemedicine, creëren we een bruikbare 
conceptualisatie van DSTSs, waarbij extra aandacht wordt besteed aan zaken die 
relevant zijn voor DSTSs. 
 
Gedurende de literatuurstudie over DSTSs werd het duidelijk dat de beschrijvingen van 
dergelijke systemen vaak incompleet of onduidelijk zijn, omdat belangrijke 
eigenschappen van dit soort systemen vaak niet worden beschreven (bijvoorbeeld het 
niet rapporteren van de redeneermethode van een CDSS component). In Hoofdstuk 5 
presenteren we een verzameling van attributen die gebruikt kunnen worden om een 
DSTS te karakteriseren. De verzameling bestaat uit 14 attributen die kunnen worden 
gebruikt om DSTSs te beschrijven of te clusteren. De attributen zijn onderverdeeld in 
drie categorieën: de probleem dimensie (gerelateerd aan het medische probleem en de 
omgeving waar een DSTS wordt ingezet), de proces dimensie (gerelateerd aan gedrag 
en dynamische aspecten) en de systeem dimensie (attributen gerelateerd aan het 
daadwerkelijke systeem). Voorbeelden van attributen van de probleem dimensie zijn 
bijvoorbeeld wat het doel is van een DSTS, welke menselijke actoren bij het systeem 
zijn betrokken, en wat voor soort medische taak worden ondersteund. Voorbeelden van 
attributen van de proces dimensie zijn bijvoorbeeld of het proces een synchroon of 
asynchroon karakter heeft. Voorbeelden van attributen van de systeem dimensie zijn 
bijvoorbeeld wat voor soort redeneermechanisme het systeem gebruikt en wat voor 
soort data door het systeem wordt verwerkt. Onverwacht werden uiteindelijk geen 
attributen in de literatuur gevonden die uniek zijn voor DSTSs. 
 
In Hoofdstuk 6 stellen we een definitie voor DSTSs voor. Deze definitie is een 
combinatie en harmonisatie van afzonderlijk definities voor telemedicine en CDSSs uit 
de literatuur. Daarnaast stellen we ook een algemeen conceptueel DSTS raamwerk voor 
en presenteren we een aantal sjablonen (templates) die gebruikt kunnen worden bij het 
uitvoeren van een vereisten analyse of bij de verdere ontwikkeling van een DSTS. Om 
de sjablonen te creëren is gebruikt gemaakt van de Unified Modeling Language (UML). 
 
In Hoofdstuk 7 geven we een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van dit 
proefschrift. De grootste bijdrage van dit proefschrift is een beter begrip van CDSSs te 
bevorderen. Daarbij besteden we zowel aandacht aan een toepassing (toepassen van 
het PRIM algoritme) als aan het formuleren van een conceptueel raamwerk om begrip 
van CDSSs in een telemedicine omgeving te bevorderen. 
 
 
  




