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Samenvatting

Belangrijkste doel van het onderzoek, beschreven in dit proefschrift, was een bij-
drage te leveren aan het tot stand komen van surveillance van ziekenhuisinfecties 
(ZI). We hebben dit gedaan door een elektronisch ondersteund surveillance systeem 
te ontwerpen, te ontwikkelen en vervolgens in de praktijk te brengen. We startten 
met de volgende veronderstellingen: computerondersteund kan surveillance veel 
doelmatiger worden uitgevoerd dan op traditionele handmatige wijze, computer-
ondersteund kan men daardoor veel vaker ziekenhuis-brede puntprevalentiemet-
ingen uitvoeren en de gegevens uit al die metingen zou zeer nuttige informatie op 
kunnen leveren over het voorkomen van ZI en over trends in het voorkomen van ZI. 

Tussen 2006 en heden zijn 3 fasen doorlopen om bovenstaande veronderstellingen 
te toetsen. In deel 1 Ontwerp en ontwikkeling beschrijven we hoe het algoritme, 
dat gebruikt wordt in een computerondersteunde puntprevalentie meting (COPPM), 
is ontwikkeld. Het algoritme is de belangrijkste selectieve stap in reductie van de 
werklast van de DIP, doordat het geautomatiseerd een onderscheid maakt tussen 
patienten die op de dag van de meting  ‘wel’ of ‘niet’ verdacht worden van het 
doormaken van een ziekenhuisinfectie. We noemen dit algoritme de nosocomiale 
infectie index (Nii). Intussen is de Nii een algoritme ontwikkeld tot een uitgebreide 
set van regels die een voor elke in het ziekenhis opgenomen patient dagelijks een 
Nii score oplevert op basis van verschillende variabelen (zoals klinisch chemische 
parameters, antibiotica voorschriften en microbiologische testuitslagen).  Voor 
iedere variabele wordt in het algoritme een aantal punten toegekend die bij elkaar 
opgeteld de Nii score voor die dag geven. Bijvoorbeeld wanneer op een dag de 
leukocytenwaarde van een patient is bepaald wordt de Nii (die in beginsel 0 is) met 
1 punt verhoogd. De deskundige infectieprevent (DIP) beoordeelt alleen de pati-
enten die op basis van de Nii score automatisch zijn geselecteerd en in de categorie 
patiënten met mogelijk een ZI zijn gerangschikt. De tweede doelmatigheidsstap 
wordt gemaakt door de DIP met software te ondersteunen in de besluitvorming 
de voorgeslecteerde patiënten wel of geen ZI hebben. In hoofdstuk 3  bestuderen 
we verschillende combinaties van variabelen die de selectieve algoritmen vor-
men die uiteindelijk de basis zijn voor de Nii. In deze fase van de ontwikkeling 
werden alle variabelen nog handmatig (of deels geautomatiseerd) verzameld uit 
de verschillende bronnen van het ziekenhuis informatie systeem en de algoritmen 
werden met SPPS uitgevoerd. De sensitiviteit en specificiteit van zowel traditioneel 
uitgevoerde puntprevalentiemeting (n=534) als de geautomatiseerde voorselectie 
door het algoritme werden in deze studies vergeleken met de resultaten van de 
traditionele handmatige surveillance. Traditionele surveillance had een sensitiviteit 
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van 86.3% (76.3-92.6 95% betrouwbaarheidsinterval (BI)) en een specificiteit van 
100% (99.9-100 95% BI ). De sensitiviteit van de automatische voorselectie was 
met 86.3% (76.3-92.6 95% BI ) goed vergelijkbaar met de traditionele methode, 
maar de specificiteit van het algoritme was lager, 86.3% (82.8-89.3 95% BI).

Ten behoeve van de tweede studie in dit hoofdstuk werd er software ontwikkeld 
(e-surveillance) waarmee automatisch de klinische en laboratorium variabelen uit 
de verschillende ziekenhuis informatiesysteem bronnen werden geëxtraheerd en 
de Nii automatisch werd berekend. Automatisch voorselectie door het Nii algoritme 
had een sensitiviteit van 92.9% (75-98.8 95% BI) en een specificiteit van 86.4% 
(80.9-90.5 95% BI). De sensitiviteit van de traditionele meting kwam in deze studie 
lager uit op 78,6%. Dankzij de automatische voorselectie hoefde slechts 23 % van 
de ziekenhuispopulatie door de DIP beoordeeld te worden.

De beoordeling van de geselecteerde patiënten wordt ondersteund door software 
die alle klinische en laboratorium gegevens (inclusief radiologie verslagen, start 
en stop datum van antibiotica, temperatuur registratie, kweekuitslagen, enzovoort) 
chronologisch ordent op een tijdlijn op een beeldscherm van een computer. In het 
laatste gedeelte van hoofdstuk 3 wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van 
de verschillende onderdelen van de e-surveillance software en hoe de software de 
verschillende stappen in de punt prevalentie meting ondersteunt.

In deel ii validatie, zijn drie klinische studies opgenomen waarin de sensitiviteit 
van een computerondersteunde puntprevalentie meting en de werklast reductie 
wordt geëvalueerd in verschillende ziekenhuizen. In hoofdstuk 4 wordt in 2 studies 
in het academische ziekenhuis aangetoond dat de sensitiviteit van de elektronische 
surveillancemethode 85% en 91% was, in, respectievelijk een chirurgische en in 
een ziekenhuis-brede populatie. In de eerste studie concludeerden we dat door een 
hoge negatief voorspellende waarde van 98% bijna driekwart (74%) van de popu-
latie niet beoordeeld hoefde te worden door de DIP terwijl er toch een betrouwbare 
puntprevalentie van ZI bepaald kon worden. In de tweede studie werd getoetst of 
de sensitiviteit van het selectieve algoritme wel gelijk was door de jaren heen. In 
een cohort van 5.206 patiënten verdeeld over 9 opeenvolgende puntprevalentie-
metingen in hetzelfde academische ziekenhuis werd bepaald dat er geen signifi-
cante variatie in de sensitiviteit van het selectieve algoritme waarneembaar was. 
Dit gold zowel voor alle typen ziekenhuisinfecties bij elkaar, als voor wondinfecties, 
lijninfecties, urineweginfecties, longinfecties en overige ZI afzonderlijk. Bovendien 
bleek, dat door toepassen van het computerondersteunde surveillancesysteem een 
significante werklast reductie van 70% tot 74% gerealiseerd kan worden.
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In hoofdstuk 5 hebben we vervolgens de e-surveillance software en het algoritme 
gevalideerd in een ander ziekenhuis, een 754 bedden groot algemeen opleidings-
ziekenhuis. De sensitiviteit van de computerondersteunde surveillance was in dat 
ziekenhuis 91% en de werklast reductie 83% gemeten over een serie van 13 seri-
ele puntprevalentiemetingen. Een meting kostte ongeveer 3 uur. Externe validatie 
door de landelijke PREZIES-organisatie liet een negatief voorspellende waarde van 
99,1% zien.

Sinds 2011 werd e-surveillance in de praktijk van het Erasmus universitair medisch 
centrum gebruikt en in deel iii, implementatie, hoofdstuk 6, worden de resultaten 
van 77 computer ondersteunde puntprevalentiemetingen die van 2013 tot 2014 
in dat centrum uitgevoerd zijn gepresenteerd. Er was een duidelijke variatie in 
het voorkomen van ZI van meting en naar meting. Met behulp van een logistische 
regressie model werd gekeken of er significante trends in de prevalentie van alle 
typen ziekenhuisinfecties en de verschillende typen afzonderlijk waarneembaar 
was. Verschillende trends werden zo gedetecteerd. Vervolgens werd berekend in 
welke mate de gevoeligheid van de seriële prevalentiemeting om deze trends te 
detecteren afhing van de frequentie van de meting. De gevoeligheid daalde van 
90% bij één prevalentiemeting per week naar onder de 10% bij een prevalen-
tiemeting per 6 weken. We concludeerden dat een surveillance systeem op basis 
van wekelijkse computerondersteunde puntprevalentiemetingen heel gevoelig 
is voor het detecteren van trends in het voorkomen van ZI, dat de informatie uit 
het computerondersteunde surveillancesysteem goed kunnen worden gebruiken 
om de effecten van interventies te meten. In dezelfde studie werd daarnaast de 
mogelijkheid verkend of het discriminerend vermogen van de Nii score verhoogd 
kan worden op basis van de dynamiek in de dagelijkse Nii score per patiënt. Daartoe 
werd de dynamiek in de dagelijkse Nii scores van 3 groepen patiënten met elkaar 
vergeleken: 1] Patiënten die op basis van een Nii ≥ 8 geselecteerd waren en inder-
daad een ZI bleken te hebben; 2] Patiënten die op basis van een Nii ≥ 8 geselecteerd 
waren, maar toch geen ZI hadden; en 3] Patiënten die nooit een Nii P ≥ 8 hadden en 
daarom als vrij van ZI waren aangemerkt . Het bleek dat de dynamiek tussen groep 1, 
2 en 3 significant van elkaar verschilde . In de toekomst kan mogelijk deze dynamiek 
van de Nii meegewogen worden bij de automatische selectie ‘wel’ of ‘geen’ ZI, zodat 
de te beoordelen groep patiënten nog kleiner wordt.

In hoofdstuk 7, is de e-surveillance software en de gefaseerde aanpak (eerst selec-
tie door een algoritme gevolgd door een beoordeling van de geselecteerde gevallen 
door een deskundige, ondersteund door software) gebruikt om een surveillance uit 
te voeren naar de kwantiteit en kwaliteit van het antibioticagebruik in een acade-
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misch ziekenhuis. Specifiek voor dit doel zijn nieuwe selectie algoritmen ontwikkeld 
en geprogrammeerd. Op twee dagen in 2013 zijn op basis van deze algoritmen eerst 
patiënten die op die dagen antibiotica kregen geselecteerd en vervolgens door een 
medisch specialist (in opleiding tot) arts-microbioloog of internist-infectioloog 
dokter beoordeeld. We concludeerden dat de meting op efficiënte wijze veel inzicht 
gaf in de kwantiteit en kwaliteit van het antibioticagebruik in het ziekenhuis en dat 
in dit ziekenhuis bij 29,3% van de voorgeschreven antibioticakuren ruimte voor 
verbetering was.

Surveillance kost de DIP nog steeds tot 51% van hun tijd 1-3 en hoewel de studies 
in dit onderzoeksveld juist gericht zijn op het verminderen hiervan door automa-
tisering bleek uit een systematische review dat minder dan 20% van de studies 
daadwerkelijk de tijdswinst beschreef. Verder viel op dat er maar weinig systemen 
zijn die ziekenhuis-breed alle soorten ZI meten. Het lijkt erop dat de oude generatie 
ziekenhuis informatie systemen niet of nauwelijks in staat zijn om surveillance van 
ZI te ondersteunen. Daarmee staat elektronische surveillance nog in de kinder-
schoenen. En om tot volle wasdom te komen zal er gewerkt moeten worden aan 
een lerend gezondheidszorgsysteem met een goede digitale infrastructuur waarop 
de nieuwe generatie informatiesystemen kunnen worden gebouwd 4 . Dit kan 
alleen door samen te werken en de verantwoordelijkheid te nemen, clinici, artsen-
microbioloog, deskundigen infectiepreventie en medische informatie specialisten.5

toekomst

De volgende stap in de evolutie van geautomatiseerde surveillance systemen zou 
kunnen zijn dat de confirmatie stap niet meer nodig is en dat volledig elektronisch 
surveillance van ZI mogelijk wordt. De resultaten kunnen dan direct, ‘real time’, ge-
bruikt worden. Maar voor het zover is zal aan onderstaande punten gewerkt moeten 
worden.

Goede ‘registratie aan de bron’, vastlegging in het EPD
Gestandaardiseerde, en geaccepteerde definities voor ziekenhuisinfecties zijn 
beschikbaar. Dit zijn feitelijk ook algoritmen die automatisch kunnen worden uitge-
voerd als de variabelen beschikbaar zijn in het elektronisch patiënten dossier (EPD). 
Op het moment dat artsen en verpleegkundigen gemakkelijk, als onderdeel van hun 
routine werkzaamheden, de gegevens kunnen invoeren is het mogelijk de definities 
automatisch toe te passen in de vorm van elektronische surveillance. Het ziet ernaar 
uit dat de kwaliteit van de ingevoerde data goed is, als men samen de verantwoor-
delijkheid er voor neemt 6,7. Toekomstige studies zouden moeten beginnen met 
een inventarisatie van welke gegevens van patiënten er beschikbaar zijn in het EPD. 
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Als bijvoorbeeld de beoordeling van chirurgische wonden gestandaardiseerd wordt 
en de gegevens van dergelijke beoordelingen automatisch en op standaard wijze 
ingevoerd worden in het EPD dat zou dit elektronische surveillance van wondinfec-
ties sterk faciliteren

Standaardisatie van diagnostiek en vastlegging van laboratorium resultaten in het 
EPD
Of de resultaten van microbiologische en andere laboratorium onderzoeken beschik-
baar zijn in het EPD hangt voor een belangrijk deel samen met de beschikbaarheid 
van een laboratoriumdienst en het opvolgen van de protocollen. De aanwezigheid 
van de testuitslagen in het EPD alleen is echter niet voldoende, deze gegevens 
moeten ook gebruikt kunnen worden in een algoritme. Microbiologie uitslagen zijn 
met regelmaat platte ‘tekst’, althans ten dele. Een belangrijke voorwaarde is daarom 
standaardisatie van laboratorium codes. Op dit moment wordt er in Nederland aan 
standaardisatie van laboratorium codes gewerkt en zullen de internationale LOINC, 
SNOMED CT en UCUM codes gebruikt gaan worden zodat op afzienbare termijn deze 
‘Nederlandse labcodeset’ als zorginformatiebouwsteen erkend wordt.

Regelgeving
Een belangrijke rol is daarnaast weggelegd voor de overheid, die door middel van 
het definiëren van een duidelijke set aan voorwaarden voor ziekenhuisbestuurders 
en EPD bouwers de basis kan leggen voor een duurzaam zorginformatiestelsel, waar-
mee ook aan de voorwaarden voor automatische surveillance van ziekenhuisinfectie 
wordt voldaan. De Nederlandse overheid werkt hieraan met beleid en verschillende 
landelijke e-health en standaardisatie programma’s, die door het Informatieberaad 
Zorg en het expertise centrum e-Health (Nictiz) in opdracht van het ministerie van 
VWS worden geïnitieerd en begeleid.

Toekomstig onderzoek
Tot slot zouden toekomstige studies zich moeten richten op validatie van bestaande 
algoritmen en de reproduceerbaarheid in verschillende ziekenhuizen moeten be-
studeren. Hierbij moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van standaarden. 
Een belangrijke uitkomstmaat moet zijn doelmatigheid, kosten en baten. Daarnaast 
zullen we de waarde van surveillance moeten blijven benadrukken. Zo kunnen de 
zorgprofessionals en raden van bestuur overtuigd worden te investeren in elektroni-
sche surveillance van ziekenhuisinfecties, de toekomst van infectiepreventie.
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