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SUMMARY a 

SAMENVA TTING 



Tissue that  is sampled or  exased at  an operation, is sent t o  the  pathollogy 
department, where it is  niicroscopicallly examined. A diagnosis on illness is 
rrrade, or the  presence o f  illniess is ruled out. As such, pathology is one  of the  
diagnostic departments (some will say: the diagnostic departmeart] in a hospital. 
Far making the  diagrrosis, pathology is s ~ ~ p p o r t e d  by the scientific discipline 
that bears the same name. 

The result of  a pathology exami~zation, either for scientific lor clinical 
reasons, is knowledge. In botlr environments, knowledge is meaningless 
without it being recorded and reported. The patient's physiciarr gains important 
i t i f~rmation from tlre pathologist's report so  that the treatment of  tlre illness 
can start or  continue. The report may later help the pathologist t o  determine 
tire course of a process o r  t o  assess new co~~d ida r r s  in the same patient, and to  
interpret similar patterras when these are  observed in another patient. 
Informatiorr from pathology examinations helps other scientists t o  d o  their 
s t ~ ~ d i e s .  

Pathology examinations are reported in a piece of text that describes the 
observations auld the conclusions. Despite d i e  medical 'milimbo-jumbo' in  it, it is 
said t o  bc in ncahrrd Sangwage. The international n-redical world is not  always 
helped witla this free format, so a system of well-defined terrns was developed: 
S N O U E D  [Systematized Nomenclature of Medicine). Any diagnaosis can be 
described irr it. Dictionaries are available t o  translate the SMQMED t~errns from 
one lalig~tage to  anotlier, whicln ~iuakes data illternationally exchangeable. 

Natural language almd SNOMED are used in parallel: the natural language 
report is clearer and easier for the  human reader, while the S N O M E D  

classification of tlie sanie case is very well suited t o  store and retrieve cases En a 
con3rputce database, a11d to  select groups of cases in the database. 

Ir is diflicult and burclle~~sonre for a patliologist to  write a good S N O M E D  

classification. The classification Sang~~agc  is vast: the Dnltch version has about 
16,0001 terlmrs. Errors occLlr - this Iras been slmown iaa literature (see chapter 2) - 
anc3 even if they rarcly occur, they decrease tlie value of the total database. 
DlfTe~~ent g~allrologisrs may classify a single case with different s ~ o ~ e o  terms, 
clcpending on claeir personal preferences. This elmdangers the idea of 
statrdardizatian. 

Autonratic classification has been coineel t o  solve these prob8errus. In Clmapaer 2, 
s t ~ ~ d i e s  are presented that attacked automatic classification by using language 
~node l s  t o  analyze text, or  by using tneclical knowledge rnodels t o  interpret 
reports, or by using dictionary-lookup of medical tetarus. These studies have not  
lec! t o  wiclespread LISQ for various reasons. 



The answer to this thesis"questio~r - 'is it possible to uarrtorrratics~l@ assigr~ 
class$cation codes to o diagnosis report &'flat is written in inahnral lang~rlrg~" was 
sought in a different approach i n  automatic text classitficatioru. l'lris niethod 
considers a new report against a large coiQectiolr of other repo~rts. If the 
collection contains another report that lioaks very similar t o  the new report, the 
classification of the older report may also apply to the uew report. Two 
conditions should be met: 
I .  you need a collection of reports that are already classified. Tlzis is no 

problem: most laboratories have used computer systems for a lo~rg time; 
2. you ~ ~ e e d  a nwasure of similarity (between two texts) that car1 predict the 

true medical si~milarity between two cases. 
Most of this thesis concentrates on the secoeid co~udition: tlze definition of text 
similarity, and evaluation. This approach of searc8iing a collection to rlassi@ 
new cases, is called the Nearest Neighbor method. It is born from metliocls in 
Pattern Recognition and E~uformation Retrieval. The appeal of the niethod is the 
separation between niethod and do~nain: yo41 can classify texts from another 
disciplliaie or language by using another callectio~~, and if tlie collection is kept 
up-to-date, gradual changes in reporting style or spelling preferelaces are 
automatically taken up. The Nearest Neiglabor. ~ ~ i e t l ~ o d  does not disti~igi~isli 
bemeen d i f i c ~ ~ l t  cases arid easy cases, altlaovgh it must be said that is easier t o  
find vely similar reports for common cases than for rarer cases. 

Ttre text similarity is ca3c~13ated by comiparing the words that are usecl in one 
report with the words in the other report. Words that are shared by both 
reports, raise the siniilarity measure, and words that occur in only one of the 
reports ulower the similarity !ileasure. Tlae result is normalizecl, so that exactly 
identical texts have a similarity = 1 ,  and entirely different texts have sin~ilarity 
= 0 ,  regardless of rlre length of clae texts. Words shauSd  rot contribulc e q ~ ~ a l l y  
to  the similarity measure: a rare medical terna that occilss in two reports says 
Inore about the true medical similarity tliari words s~1c1-1 as 'tlie', 'is* or 'to'. 
Weight schemes balance these differences. Chapter 3 presents  he details of the 
Nearest Neighbor method and gives the r e s ~ ~ l t  of a pilot experiment. 

Words that meon tlre sarnie may bok  different, so  that they lower the text 
similarity instead of raising it. Dutch laaigloage is notorisus for 'pastilaghortls 
together (e.g. 'vreemdlicbaaanreusce8carcinoo1mpje~Tlrlre syntactic co~itext [nay 
alter the looks of a ward (e.g. 'grijs' and 'grijze'), as do sl)eIling preferences 
I;phfl, ae/c, c/k) .  It was found that performance does irrcreasc when words are 
transformed into their base forms, b i ~ t  this i~npsovernerit was SO slight that it is 
hardly worth the trouble (see chapter 31). 

Other variations in the niodel and its application are treated in chapter 4. It 
was found that different laboratories may have different r epor t i~~g  styles: 
new reports often homed fbr rrearest neighbors that cani-ue from the same 



"mother'-lnboratorqr even when the  collection was mixed. Ef t he  nearest 
rreighbor was forced to came from the other laboratory, perforn-ranc-e was 
reduced. It was also found that a comparison with the whole report gave better 
results than cumgarison with only t he  'cconclusisns\ectian report. Performance 
gets better wit11 a larger archive, but  even ttw collection of  7,5100 reports did 
not: c m e r  the wide range of pathology. Finally, t he  initial choice of using words 
to form the basis of t he  si~nilarity computation was tested against an alternative 
of using letter n-grams (sequences of  rs letters that occur i l r  both rexts). Worlds 
proved t o  be better suited than ra-grams. 

In the  previous paragraphs, performance was referred ro without explaining how 
ewalksatiorr takes place. In evaluating thc experiments, the judgment of experts 
was assumed t o  be the  golden standard. A Barge scale experiment was run in 
which a group of 118 pathologists rated whether a suggested SNOMED 
classification line for a given case repart was well suited, less well suited o r  
poorly suited. These results indicated tlrat forjiust under 50% oFthe reports, t he  
method worked succesfullly (see chapter 5). Based on a number of arguments, it 
is: defended in this chapter that a success percentage of 66% gives a more 
realistic figure. Tliie expert evaluation pointed out a number olf weak spots in 
tlre metl;~od, notably concerning reports with multiple diagnoses, reparts that  
described skin t i s s ~ ~ e  and reports that contained specified key terms. 

Experts are not  always available for evaluation. Therefore an alternative 
evaluation method was developed, which is considered t o  be a silver stararrd~rd 
rather tharu a golden one. Diagnosis reports from the  laboratory, which are 
therefore supplied with a S N ~ M E D  classification tine [written by the pathologist 
on duty), can be ~ ~ s e d  as test reports in  simulations. Before the simulation, the 
classificatio~r line of a test  report is separated from t h e  tcxh. Suggestions for 
classifications are sought on  the basis af the text, and these st~ggestions are 
then evaluated by comparing them with the original classification of the test 
report. This Silver Standard was validared an the basis of the  expert ratings of  
tlie large-scale experiment (clrapter 53. This Silver Standard also 113arkes it 
possible t o  check whetl~ergood classificatio~~s were left behind irl tlre  collection^ 
when the Nearest Neighbor rnetll~od delivers only poor classificario~is - a 
situation in w11icl-1 the  method clearly fails. Tlrese sititatio~vs sl~ould be 
separated from the  cases w l ~ e r e  t h e  collection coilrains notliirrg but poor 
classifications. 

The silver standard was piit to  work in a large scale sinrulation (6,640 reports). 
On the basis of earlier observations, a nurirber of enhancements was developed 
and evaluated for the  rnet l~od,  notably t o  deal wrth 'ski~~"-reports, a1161 reports 
with key-terms ['leftP/'riglrt' etc). Clrapter 6 describes tlae outcomes: for about 
73% of the cases the collectioer contained a good classification. It could be 



f o ~ ~ n d  by the nearest neighbor method witllin the first five sluggestiolrls in about 
70% of tlaese cases. For about 9% of the rases, the collection contained a 
classification that was good or partly good; the nearesr neiglibor method was 
able to  include it in the first five suggestions in about 80% of the cases. 

With these figures, the boundaries of the basic nearest neighbor niethad llavr 
been determined, Improvement may be possible with the adoptiati of other 
weighting schemes and searching by clusters. Absolute petforrnai~ce should 
increase with a larger collection of reports. The figures that were found in the 
experiments indicate that the nearest laeigl-tbor method for text classificatioin is 
an good competitor for syntactical based, semantical based or index-based 
classification  neth hods as described in literature (see chapter 23. 

The question that was posed at  tlie beginning of this thesis can be cautiously 
confirmed. Automatic classification is possi'ble but rhe gap with perfect 
performance (also corrsidering the irnporta~rce of perfect performance) is still 
too high to consider autonornous automatic classification. 'The nearest neigltboa' 
method did show potential to support a pathologist in writing cliassifications. 
The conrrputet-assisted pathologist probably gives the best possibility for 
feeding the national archive with good classificatiions. Classificatio~ls tltat are 
correct, complete, consistent and concise. 



Weefsel dat bij onderzoek of een operatie wordt ~iitgenomen, wordt naar de 
patlioloigicr-afdeling gestuurd voor inicroscopische beoordeling. Daar wordt een 
cliagnose gesteld op cle aanwezigheid of afwezigheid vati aandoeningen. De 
pathoJogie-afdeli~ïg is daarom een vali de diagnoctisclse afdelingen /of volgens 
somnïigcii de diagnostische afdeling) in een ziekenhuis. De basis voor het 
stellen vair diagi-tostiek is de wetenschappelijke discipline die eveneens 
Pathol~gie heet. 

flet resullaat vaal een patlïologisclie beoordeling, zij het voor 
wetenschappelijke of cliniscl~e doeleinden, Js kennis. Kennis is zonder waarde 
als rappartage en opslag ervan achterwege blijft. De huisarts van de patient 
Iiaalt waardevolle informatie uit hIet verslag: van de  patholoog, waarna de 
Selzaridelii~g van de patient kaia aanvangen OF doorgaan. In een latere fase kan 
het rapport houvast bieden hij liet vaststellen Yail de loop van veranderingen bij 
dezelfde patient of het verklareii van nieuwe verscl?ijnselen; ook kan het helpen 
bij het beoordelen vaii een patierit inet vergelijkbare beelden. Parhologie- 
onderzoek verschaft wetenschappers uit aladere [rnedische) disciplines 
broodiiodige iiiformatie voor huia onderzoek. 

Pathologie onderzoek wordt gerapporteerd in een stuk tekst waarin de 
waariie~iiir~gen en cle concleisies beschreven zijru. Ondanks de medische vaktaal 
waarmee de tekst clocprspekt is, gaat laet onder de noeaiier 2iaattaurlijkc taal'. De 
iilternationale rnedische wereld heeft vaak niets aan dit vrije formaat; daarvoor 
wercl een systeem van nauw anischreven termen ontwikkeld: SNOMED 

(Syste~iiarizecl Noi~ieiiclature of Medicine). Elke diagnose kan erin beschreven 
worcleii. In beschikbare woosderiboeken is de vertaling liaar andere taleii van 
SNOMED termcfi voorzien, waardoor gegevens eenvoudig internationaal 
~~itwisselbaa~r worcleti. 

Naa~iurlijkie taai ei1 SNOMED w~rclefi gezan-acnlijk gebruikt: voor de inenseliijkc 
lezer is i.iiatniiirIijke taal helder en gemakkelijk, terwijl voor het opslaan vaii 
cliagiloses i11 een comiipiirer-systeem en het tenaghaieti envan de SNOMED 
classificatie meer nrogeplijkheden biedt. 

Het is ii~oeilijk en belasteird voor de pcerholoog ar11 een goede SNOMED 
classificatie te scltrijveiii bij eeii geval. De classificatietaal is zeer uitgebreid: de 
Mederlandsc versie van SNOMED bevat circa 16.000 termen. Bij het classificeren 
worden fouten geairaakt - dit wordt in de literatuur onderkend (zie Iroofdstisk 
2) - ei1 zelfs als foriteri zeidzaam zijir, verminderen ze de waarde van de hele 
database. Waiinieer verscluillende pathologen eenzelfde geval classificeren, dan 
is er een gerltl.de kalis dat, afliaiukelijk van persoonlijke voorkeuren, verschil- 
lende SNOMED tcrnien gebruikt worden. Dit brengt liet streven naar 
standaardisatie in1 gevaar. 



Als oplossjng voor de genoeinde problenzen is autoinatische classificatie aange- 
dragen. En hocafdszuk 2 wordt een aantal onderzoeken aangehaald waariii aitto- 
znatisch classificeren werd aangepakt nmiddels taalkundige aiiialyse van teksten, 
of het interpreteren van rapporteil via niedische nirodellen, of het opzoeken van 
medische trefuroorde~i. Om verschillende redeneii hebben dcze stiidies liiet 
geleid tot praktisch goed toepasbare systemen voor amtor~iatisctie classificatie. 

Voor de onderzoeksvraag die ceititraal staat iiz 1dPt proefscllirift - is hrt mogsfyk 
om automatisch c!assificatie-rok toe te keniren aar? rapporten die in natiiiirLijke taal 
opgesteld zijn - werd het antwoord gezocht in een andere bei~aderii~g. In deze 
inethode wordt een nieuw rapport beschouwd tegen de achtergroiid van eeii 
grote verzameling atidere rapporten. Als de verzameliilig esin ander rapport 
bevat dat sterk lijkt op het nieuwe rapport, dan kan de classificatie vaii het 
oudere rapport van toepassing zijn op het nieuwe rapport. Daarbij dient aan 
twee vooswaarden voldaan te zijn: 
l .  je moet kunnen beschikken over een verzaineliiig voorgecUassificeerde 

rapporten. Dit is geen probleein: de meeste laboratoria slaaii al siiids jaren 
rapporteiu op in hun compLitersysteen1; 

2. je moet een maat hebbeili waarmee je de gelijkeilis tussen teksteil meet zoda- 
nig dat dit de echte, inedische, vergelijkbaarheid tilissen gevallen voorspelt. 

Het grootste gedeelte van dit proefschrift draait orn de tweede voorwaarde: liet 
definiëren van een gelijkeizismaat en het evalueren ervan. De beiiadering 
waarbij een verzameling van oude teksten gebruikt wordt o111 nieuwe rapporteui 
te  classificeren, wordt 'Mearest Neighbor Metliodggeiioemd. Het stamt van 
inethoden uit PatroonIrerkenning en "nformationi Retrieval'. Een aantrekkelijke 
kant van de methode is de scheiding die bestaat tussen de iiieahode en het 
toepassiirgsdomein: door andere tekswerzanmeliiigen te nemen, kutinen teksteir 
uit andere disciplines of andere talen geclassificeerd worden, e11 als de tekst- 
verzamelierg ondergeIrouden wordt, worden geleidelijke veranderinrgen iii dc 
rapportagestijl en spel3irrgsvoorkeureii vanzelf opgepikt. De Neiarest Neiglrbor 
methode maakt geen onderscheid tussen iiiakkelijke en inoeilijke gevalleii, 
hoewel venneld moet worden dat het eeiivoudiger is armi sterk gelijkende 
rapporteii te vinden voor routim~egeva~len dan voor zeldzamere gewalleir. 

De gelijkei~is tussen twee teksten wordt berekend door de woord ei^ clie ini de 
ene tekst gebruikt warden te vergelijken inet die woorden iir de anidere tekst. 
Woorden die i r i  beide teksteri voorkornei~, verhogeti de gekijkeiiisanaat, 
woorden die uitsluitend iri eeii van de teksten voorkomne.ai, verlagcii cle maat. 
Het resultaat wordt genarnialiseerd zodaiiig dat identieke teksten eeii 
gelijkemis= l hebben, en compleet versclrillende teksten een gelijkenis-0, 
onafhairkelijk van de lengte van de teksten. Woorden dieneii niet allemaal 
evenveel bij te dragen aan de gelijkenisinaat: een zeldzame inediscl~e rernn die 



in beide rapl>lerrcen voorkomt, zegt meer over de echte, medische overeenkomst 
dan woorderr als 'de', 'is' af 'rner'. Daarvoor krijgen woorden een weegfador. 
Woofcjstwk 3 beschrbft details over de Nearest Neighbor methode en geeft de 
resultaten van een voierrstudie. 

Woordeir die hetzelfde betekenen, kunnen er verschillend uitzien zodat de 
aeksrgeljjkenis verlaagd in plaats vain verhoogd wordt. Dit kan worden 
veroorzaakt door I ~ e t  aan elkaar plakken van woorden (bijvoorbeeld 
'vreemdIi~haainireiuscelcarcinoompje~~ waarin de Nederlandse taal uitblinkt. 
Ook worden woorden veranderd door de grammaticale context (bijvoorbeeld 
'grijshei1 "rijze" en door speflingsvoorkeuren CghSjF; ae/e, c&). De prestatie van 
classifl ceren vertoonde enige verbeteriiig waniieer teksten via de basisworm vafl 
de woorden vergeleken werden, maar deze verbetering was dermate klein dat 
het niet opweegt tegen de moeite die het kost (zie hoofdstuk 3). 

Andere varianten van het model en toepassing ervan worden behandeld in 
hoofdstuk 4. Verschillende laboratoria vertoonden verschil in rapportagestijl; 
bij nieuwe rapporten werden archiefrapporten gevonden uit het eigen 
laboratolsiuipi lioewel de verzameling ook rapporten van elders bevatte. Als het 
zoeksir geforceerd gebeurde op rapporten van eeii ander Baboratori~im, dan 
verminderde de prestatie. Betere resultaten werden gewonde11 bij zoeken inet 
hele teksten ten opxiclrte van het zoeken met alleen de 'conc8usie"paragraaf 
vair rapporten. Bij het uitbreiden wan de archiefierzauneling verbetert de 
prestatie, waarbij zelfs een collectie van 7.500 rapporten het domein Pathologie 
niet geheel dekt. Een verdere test richtte zich op de basis va11 de 
tekstuergelijkingsmaat: de op woorden gebaseerde maat werd vergeleken met 
eeii maat die gebaseerd was op n-gmmrnen (tekstdelen van n letters die in beide 
teksten voorkomen). Woorden bleken beter geschikt dan n-grammen. 

En de vorige paragrafen werd gesproken over prestaties zonder dat nog 
verdiiiclelijkt werd Iuoe evaluatie plaats w031d. Bij eval~iatie wan de experimenten 
werd het oorcleel van experts gezien als een 'gouden standaard". In een 
grootschalig experiinent beoordeelde een groep van 18 pathologen of eeri 
aangereikte SNOMED classificatie-regel goed, minder goed of slecht van 
toepassii~g was bij het erbijgegeven rapport. Deze resultaten wezen 
aanvatlkelijk op een suksesvolle werking vaii de classificatiemethode in liet 
iriilicler daal 50% van de rapporten (zie Iioofdst~~k 5). Naar aanleiding van een 
aantal arguimlentemi werd beredeneerd dat eeii suksespercentage van 66% een 
realistiscluer beeld geefl. Via de experimentresultaten werden erikele zwakke 
plekken in de inethode blootgelegd, inet riame waar het rapporten betreft met 
ineewoudige diagnoses, rapporten over huidpreparaten en rapporten waarin 
specifieke sle~otelwoorden een grote rol spelen. 

Experts zijn niet altijd beschikbaar om experimentgevallen te beoordelen. 
Daarom werd eeii alternatieveevaluatiemethode ontwikkeld, die bescho~iwd kan 



worden als een 'Zii'veiren Standaard*". Iln siinulatie-expeririie11tei.i kan gebruik 
gemaakt worden van diagiiostiekrapporten uit  een Iabaratorivrni, die destijds 
door de dienstdoende patholloog van eer1 classificatie voorzien zijn. Voordat het 
rapport in de simulatie gebruikt wordt, wordt deze classificatieregei gesclleiden 
van de rest van het rapport en 'apart gelegd' oin later vergelekeru te worden met 
de aangereikte classificatieregels. De Zilveren Standaard werd gevalideerd op 
basis van de expert-oordeleri~~it het grootschalige experiment (hoofdstuk 5). Met 
de Zilveren Standaard is het eveneens naogelijk om na te gaan of er goede 
suggesties acliter gebleven zijn in de collectie in die gevallen dat de Nearest 
Meighbor methode lauter matige of slechte classificatieregels aairreikte (ei1 waar 
de methode dus faalde). Wanneer voor een gegeven geval alleeri maar skeclite 
suggesties aanwezig zijn in de collectile, dan treft de zoekaiuethode geen bllaaiii. 

In een1 grootsclialig simiilatie-experinie112 [niet 6.640 rapporteim) werol de 
zilveren standaard ingezet. Op basis van eerdere waai~uieminageni werd de  
methode aangevuld met een aantal imitbreidimigeni, niet iiaïrie om inet 'huid'-rap- 
posten en sleutelwoordeii rekening te houdeil. De tests op de methode - rnct 
en zonckcr uitbreidingen -worden i11 lioofdstuk 6 besclarcvcii: in oizgeveer 73% 
van de gevallen bevatte de verzameling een goede classificatie. In ongeveer 70% 
van deze gevallen was de Nearest Neiglibor iaiethode in staat o111 ze te plaatsen 
binnen de eerste vijf suggesties. In ongeveer 96% van de gevalleui bevatte de 
verzameling goede of deels goede classificaties; die werden door de Nearest 
Neigliloor metliode bij de eerste vijf suggesties gezet 313 80% van de gevalleoa. 

Met bovenstaande getallen zijn de greilizeti van de Nearcst Neigl~bor siiethode 
in kaart gebracht. Verdere verbeterii~g zoli mogelijk kuniien zijn door ai~clere 
weegfactor-berlekdngen te gebruiken ena door bij het zoeken een cluster- 
sti-~cktuur te halmteren. Dc absot~ire prestatie kan verhoogd worden door ecn 
grotere verzameling vali archiefrapporten ter beschikking te heb bei^. De 
getallen uit de experimienren duiden erop dat de  Nearesc Weiglibor inetbiadc 
kan conclIrreren met grarnunaticaal gebaseerde systemeai, senraiitiscli 
georieniteerde systenien of van classificatie-rnetlioder~ die werken met het 
zoeken van index-woorden (zie de literatu~orbesclurijviirg - hoofdct~ik 2). 

De vraag die aan het begin vacl dit proefschrift gesteld wercl, kali bevestigd 
worden, zij het met de nodige vaorxiclitigheid. Autoaliatisclie classificatie is 
iiliogelijk, maar de kloof  aar perfect presteren is nog te groot (zeker gezien het 
belang van perfect classificereii) oiii autononlie a~~tornatisclie classificatie te 
overwegen. De Nearest Neighibor methode bewees zich wel i n  staat oin een 
patholoog zinvolle ondersteuoiing te bieden bij het opstelleii van 
classificatieregels. Een door de eornputer ondersieuinde patholoog geeft 
waarschijnilijk de beste garantie om Iret landelijk archief te vioorzierii van goede 
classificaties. Classificaties die correct, compleet, consistent en bondig zijai. 






