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Summary.

An important premise underlying this study is the assumption that patient classification
systems are used for managing medical care in hospitals (chapter I).

There are two important prerequisites for setting up such patient classification systems.
Firstly, patients classified in the same category must from a recognizable group from the
medical perspective of the health care providers. At the same time patients must he
classified into the same category from an economic point of view if they make comparable
use of hospital resources. A number of patient classification systems developed in the
United States are described and compared with respect to. amongst others, the criteria of
medical and economic mcaningfulncss. One of the most well known systems is the
Diagnosis Related Groups (DRG) system which classifies patients on the basis of discharge
data such as diagnosis and surgical procedures plus the patient's age and discharge status. A
study of the literature has revealed that a number of DRG's leave much to be desired in
terms of economic homogeneity and moreover, that the clinical validity of these DRG's can
be improved (chapter 2).

This thesis intends to determine the factors that provide an explanation of differences in
costs of medical care for patients categorized according to the DRG system. The research
population has been restricted to patients who arc classified under the DRG's 'Acute
Myocardial Infarction' (AMI). The research population comprises a total of 464 non-
surgical AMI patients who were admitted to and discharged from the department of
Cardiology at the University Hospital Maastricht between January 1, 1987 and April 30,
1988.

It is hypothesized that the patient's severity of illness is the most important factor influencing
differences in costs. In addition, individual background characteristics, conlra-indications for
treatment, participation in a research protocol (clinical trials) and admission and discharge
criteria are also believed to be important in predicting differences in costs. Because of the
dynamic interaction that can be expected to exist between the patient's medical condition
and his/her treatment, the hospital stay has been divided into several periods (chapter 3).

For the research population, data were retrospectively collected from discharge abstracts,
ancillary service records and medical records (chapter 4).

The assessment of the costs of medical care given to a patient can be realized by linking a
cost-price per service to the empirically determined number of services. The procedure by
which the costs of ancillary departments (such as the clinical chemistry laboratory, the heart
function laboratory etc. are specified per service (such as blood tests, ECG's etc.) is
described in chapter 5. This chapter also deals with the way in which the severity of several
cardiac and cardiovascular deficiencies relevant to AMI patients is opcrationali/.cd. In
severity of illness three interrelated dimensions arc distinguished: the intensity, the extent,
and the location-related vulnerability of a deficiency.

In chapter 6 both, the empirically determined costs of medical care and the severity of
illness of the research population are described. The costs of medical care arc .specified as
diagnostic costs (heart catheterization, laboratory tests, ECG's, echocardiography and
exercise tests), treatment costs (thrombolytic therapy, PTCA and medication) and nursing
costs (CCU and length of stay). The severity of various cardiac and cardiovascular
deficiencies is measured by linking results from diagnostic tests (laboratory results,
catheterization results, ECG data, echocardiography and exercise tests), physical
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examination and medical history to severity weights for each deficiency a patient may have
during a specific period of hospitalization. The way these periodic severity scores are
combined, resulting in the measurement of a patient's medical deficiency over the entire
hospital stay, is also explained in chapter 6.

In the data analysis (chapter 7) a distinction is made between costs closely related to the
acute phase of hospitalization and costs related to the entire hospital stay.

During the acute phase of hospitalization, the decision to administer thrombolytic therapy is
made. Analysis has shown that the location of myocardial necrosis (anteroseptal or non-
antcroscptal). the extent of the myocardial ischemia and the presence of ischemic pain on
admission will influence the decision to administer thrombolytic therapy. Furthermore,
specific contraindications (ischemic pain for more than six hours, an age over 75 and being
in coma) arc also found to be important factors.
The costs of a(n) (acute) heart cathctcrization arc only partly explained by the severity of
illness on admission. In addition to the extent of myocardial ischemia, the administration of
thrombolytic therapy appears to be the most important factor influencing these costs:
severely ill patients arc more likely to need thrombolytic therapy and as a consequence of
this a cathclcrization is more likely to be performed.
During heart cathctcrization a PTCA (Dotter procedure) can be performed. For patients with
coronary stenosis in one coronary artery, the administration of thrombolytic therapy
decreases the likelihood of incurring costs for a PTCA. Conversely, the intensity of stenosis
and the location of myocardial necrosis increase the likelihood of getting a PTCA. These
effects, however, arc not found in patients with stenosis in two or three coronary artcnes.
Em/'/r /w.v/?/ra/ .vwy.
From the beginning of hospitalization, all AMI patients receive intensive nursing care in the
coronary care unit (CCU); following a CCU stay which may vary in length, patients arc
placed in a regular nursing ward. Differences in CCU stay (and thus costs) are largely
explained by the severity of several deficiencies. Factors such as anteroseptal ischemia in
the myocardium, extremely high enzyme release (CPK-rclcasc), abnormal wall motion in
the anteroseptal myocardium, specific rhythm and conduction disorders, heart failure and
pericarditis each significantly increase CCU costs.
Differences in the total length of stay of AMI patients arc explained by some of the same
severity indicators mentioned above: anteroseptal ischemia in the myocardium, specific
rhythm disorders, heart failure and pericarditis arc found to influence length of stay. In
addition to this, length of slay is substantially increased as a result of continuous ischemic
pain after three days, having a prc-collapsc during hospitalization and specific complications
such as mitral insufficiency and CVA/TIA.
Other costs of medical care arc largely related to length of stay. The severity of specific
cardiac and cardiovascular deficiencies hardly increases the costs for laboratory services,
ECG's and medication in a direct way.
The costs of exercise tests appear not to be influenced by severity of illness. These tests are
normally applied to all patients, with the exception of a few patients who have contra-
indications.
Next to severity of illness, background characteristics of patients (such as age and gender)
appear to have very little additional value for predicting costs. Older patients, for example,
score relatively high on several severity indicators, which accounts for their higher costs.
The death of a patient during the hospital stay, however, docs affect costs. In case of death, a
distinction must be made between patients who die acutely and patients who die after a
prolonged stay.
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The results of this study have been used to develop a severity of illness classification system
for patients with AMI. On the one hand, this system will guarantee medical validity and on
the other hand will group patients with a similar length of stay. On the basis of empirically
found severity indicators which influence the length of stay. 17 categories of patients have
been distinguished. This severity of illness classification (SIC) proves to offer a considerably
better explanation for differences in length of hospital stay in comparison to the DRG
classification of the same patients, even when corrections arc made for the number of
categories that arc used (chapter 8).

Finally, the most important conclusions of this study arc presented in more detail in chapter
9. These conclusions arc followed by a discussion of the results in the light of a number of
methodological issues that arc universally applicable to patient classification systems.

Insight into the complex relations between severity of illness and costs of medical care is an
essential prerequisite for the management of medical care within hospitals. Therefore
improved patient classification systems can be a vital management instrument.





&vnm va/fin g /77

Samenvatting.

Uitgangspunt van dit onderzoek is het gebruik van paliëni-classificaticsystcmen (er
besturing en beheersing van medische zorgverlening in ziekenhuizen (hoofdstuk 1).

Een belangrijk vereiste bij de op/et van zulke paticnt-classificaiicsysicmcn is dal patiënten
vanuil medisch oogpunt herkenbaar blijven voor zorgverleners. Daarnaast dienen patiënten
uit eenzelfde categorie vanuit een economisch perspectief een vergelijkbaar middclcnbcslag
te hebben. Een aantal beslaande patiënt-classificatiesystemen, alle ontwikkeld in de
Verenigde Staten, wordt besproken en vergeleken aan de hand van deze beide criteria. Een
van de meest bekende systemen is het zogenaamde Diagnosis Related Groups (DRG)-
systcem dat klinische patiënten classificeert op basis van ontslaggcgcvcns zoals de
diagnoses, aard van operaties, leeftijd en wijze van ontslag. Uil een literatuurstudie blijkt dal
niet alleen de economische homogeniteit van een aantal DRG's te wensen overlaat, maar dal
eveneens de klinische herkenbaarheid of validiteit van deze DRG's verbeterd kun worden
(hoofdstuk 2).

In dit proefschrift wordt nagegaan welke factoren een verklaring geven voor de verschillen
in de kosten van de klinische zorgverlening lussen de patiënten, ingedeeld volgens de DRG-
systcmatick. De onderzoekspopulatie is beperkt tol patiënten die zijn ingedeeld in de DRG's
'Acuut Myocard Infarct" (AMI). Het betreft in totaal 464 nicl-opcralicvc AMI-patiëntcn, die
opgenomen en ontslagen zijn bij de afdeling Cardiologie van het Academisch Ziekenhuis
Maastricht tussen 1 januari 1987 en 30 april 1988.
De belangrijkste factor voor kostenverschillen lussen patiënten is volgens menigeen hel
verschil in de ernst van hun aandoening. Daarnaast wordt verondersteld dat individuele
achtergrondkenmerken van de patiënt, contra-indicaties voor behandeling, deelname aan
bepaalde wetenschappelijk onderzoeken (medische 'trials') en opname- en ontslag-
kenmerken van belang kunnen zijn voor verschillen in kosten. Vanwege de te verwachten
dynamische interactie tussen de klinische toestand van de patiënt en zijn/haar behandeling is
het ziekenhuisverblijf van deze patiënten opgedeeld in diverse perioden (hoofdstuk 3).

Voor de onderzoekspopulatie zijn retrospectief ontslaggcgcvcns, vcrrichtingcngcgcvcns en
gegevens uit het medisch dossier verzameld (hoofdstuk 4).

Door een kostprijs per verrichting te combineren met het empirisch gevonden aantal
verrichtingen is het mogelijk de totale kosten voor de medische zorg aan een patiënt in beeld
te brengen. De procedure volgens welke de kosten van de ondersteunende afdelingen (zoals
laboratoria, hartfunctie afdeling, etc.) zijn verbijzonderd naar de diverse verrichtingen (zoals
bloedonderzoek, ECG, etc.) wordt in hoofdstuk 5 uiteengezet. In ditzelfde hoofdstuk wordt
ook ingegaan op welke wijze de ernst van de diverse hart- en vaataandocningen, die relevant
zijn voor AMI patiënten, wordt geoperationaliseerd. De ernst van elke aandoening wordt
onderscheiden naar drie dimensies: de intensiteit, de uitgebreidheid en de locatie-gebonden
kwetsbaarheid van de aandoening.

In hoofdstuk 6, passeren de empirische kosten voor de medische zorgverlening en de ernst
van de aandoening van de onderzoekspopulatie de revue. De kosten van de medische
zorgverlening zijn gespecificeerd naar kosten voor diagnostiek (hartcalhcterisatic,
laboratoriumtesten. ECG, echocardiografie en inspanningsonderzock), kosten voor
behandeling (thrombolytica, PTCA en medicatie) en kosten voor verpleging (CCU- en
verplecgduur). Daarnaast wordt de ernst van de diverse hart- en vaataandocningen gemeten
door resultaten van de diagnostiek (laboratoriumtesten, cathctcrisaticvcrslagcn, ECG-data,



cchocardiografic en inspanningsonderzuck), lichamelijk onderzoek en anamnesc te relateren
aan crnst-gcwichtcn. De emst-scores zijn gemeten gedurende diverse opname-perioden en
vervolgens samengevoegd tot de ernst van de aandoening over de gehele opname.

In de data-analysc (hoofdstuk 7) is een onderscheid gemaakt tussen kosten die samenhangen
met de acute periode van de opname en kosten die betrekking hebben op het totale
zickcnhuisverblijf
/U'u/*' /v r/mfe.
In de acute periode van een opname wordt besloten of een patiënt in aanmerking komt voor
het krijgen van een thrombolylicum (stolscl-oplosscnd middel). Uit de data-analyse blijkt
dat de locatie van necrose in het myocard (antcroscptaal of niet), de mate van uitgebreidheid
van ischemie in het myocard en de aanwezigheid van ischcmischc hartpijn bij opname een
grote invloed hebben op het toedienen van thrombolytica. Daarnaast blijkt dat specifieke
contra-indicaties eveneens van belang zijn (langer dan zes uur ischcmischc pijn, het ouder
zijn dan 75 jaar en het feit of patiënten in coma zijn).
De kosten van een (acute) hartcalhclcrisatic worden deels verklaard door de uitgebreidheid
van de ischemie in het myocard. Het toedienen van thrombolytica blijkt de belangrijkste
factor te zijn voor deze kostenverschillen: ernstig zieke patiënten hebben een hogere kans op
thrombolytica en als gevolg hiervan zal bij hen eerder een cathctcrisatic plaatsvinden.
Tijdens zo'n hartcalhctcrisatic kan een PTCA ('Dotter' procedure) worden toegepast. Bij
patiënten met een kransslagadcrvcrnauwing in één coronaire arterie verkleint het toedienen
van thrombolytica de kans op kosten voor een PTCA. De mate van stcnose en de locatie van
necrose in het myocard daarentegen verhogen de kans op kosten voor een PTCA. Bij
patiënten met een vernauwing m twee of drie coronaire artericn kunnen deze efïecien echter
niet worden aangetoond.

Vanaf het begin van het zickcnhuisvcrblijf vindt voor alle AMI patiënten een intensieve
verpleging plaats in de Coronary Care Unit (CCU); na kortere of langere tijd worden de
patiënten daarna verpleegd op de 'normale' vcrplccgafdcling. Verschillen in CCU-duur (en
dus kosten) worden grotendeels verklaard door de ernst van diverse aandoeningen. Factoren
zoals anteroscptalc ischemie in het myt>card, extreem hoge enzym-waarden ('CPK-release'),
abnormale wandbewcging in het anteroscptalc myocard, specifieke ritme- en geleidings-
stoornissen, pompfuncticstoornissen en pericarditis blijken elk een significant verhogend
effect te hebben op de CCU-kostcn.
De verschillen in totale vcrplccgduur bij AMI patiënten worden deels door dezelfde ernst-
indicatoren verklaard: anteroscptalc ischemie in het myocard, specifieke ritme-stoornissen,
pompfuncticstoornissen en pericarditis blijken eveneens van invloed te zijn op de
opnameduur. Daarnaast blijkt dat aanhoudende ischemische hartpijn na drie opnamedagen,
het hebben van een (prc)collaps gedurende de opname en specifieke complicaties zoals
miiraalinsufficicntic en CVA/TIA de vcrplccgduur substantieel verlengen.
De overige kosten voor medische zorgverlening blijken grotendeels geassocieerd met de
vcrplccgduur. De ernst van bepaalde hart- en vaataandocningen heeft nauwelijks een direct
verhogend effect op kosten voor laboratorium-onderzoek, ECG en medicatie.
De kosten voor inspanningsonderzock blijken eveneens nauwelijks beïnvloed te worden
door de ernst van de aandoening. Met uitzondering van enkele patiënten (met contra-
indicaties) blijkt dit onderzoek standaard bij elke patiënt plaats te vinden.
Naast de ernst van de aandoening, blijken achtergrondgegevens van de patiënt (zoals leeftijd
en geslacht) nauwelijks of geen voorspellende waarde te hebben voor kosten. Oudere
patiënten bijvoorbeeld scoren relatief gezien hoger op diverse cmst-indicatoren en vandaar
dat de leeftijd van de patiënt geen extra verklaring voor verschillen in kosten voor
zorgverlening verschaft.
Van wezenlijk belang voor de kosten is echter wel het overlijden van een patiënt in het
ziekenhuis waarbij cen onderscheid gemaakt moet worden tussen patiënten die acuut bij
opname overlijden en patiënten die overlijden na een ruim verblijf in het ziekenhuis.
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De onderzocksresullaten zijn gebruikt om cen emst-classificaticsystccm voor AMI patiënten
te ontwikkelen dat enerzijds de klinische herkenbaarheid zoveel mogelijk waarborgt en
anderzijds zo goed mogelijk de paticntcn classificeert die cen gelijke vcrplccgduur hebben
(hoofdstuk 8). Gebaseerd op de empirisch gevonden ernst-indicatoren die van invloed zijn
op de vcrplccgduur, worden 17 categorieën van patiënten onderscheiden. Deze ernst-
indcling (SIC) blijkt cen aanzienlijk betere verklaring te geven voor verschillen in
vcrplccgduur vergeleken met de DRG-indcling voor dezelfde patiënten, ook als gecorrigeerd
wordt voor het aantal categorieën dat gehanteerd wordt.

Tenslotte worden in hoofdstuk 9 de belangrijkste conclusies uit het onderzoek gedetailleerd
weergegeven. Tevens worden de resultaten van dit onderzoek ter discussie gesteld aan de
hand van enkele methodologische criteria die algemeen gelden bij patiënt-classificutic
systemen.

Inzicht in de complexe relaties tussen de ernst van de ziekte en kosten wordt verondersteld
een belangrijke voorwaarde te zijn bij de besturing en beheersing van medische zorg-
verlening in ziekenhuizen. Intrinsiek verbeterde palicnt-classificaticsystcmcn kunnen hierbij
een belangrijk hulpmiddel zijn.




