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Chprer I I  

The puqos&: of thjs thesis is to give a scientific discourse of the research into the 

fiell~d of diagnosrric decision support for Cenewl Practitioners (GI%). Information 

Tecb logy  (IT) in primary care decision support and thyroid disorder decision making in 

p rhmy  care are the two m i n  areas of research dealt with. Sn detail, the thesis repom of 

the research into: 

a the feasibility of computer-based decision support in primary care, i.e. the 

application of IT to support the decision process of GPs, and 
* the stmeturing of medical knawledge concerning the medical damin  of thyroid 

disorders for decision, support purposes, i.e. the development of (computer-based) 

prediction instruments for thyroid disorders with which GPs can determine 

Thyroid-Stimulating Hormone (TSH) test adequacy in patient cases. 

Background information a h u t  the research, the principal research questions, and 

the structure of the thesis are described in chapter 1. The research was actuated by a 

survey among GPs which theoretically had shown that GPs had a need for decision 

support by means of Decision. S u p p a  Systems (DSSs), &at both active and passive 

support were required in many instances, and that the medical domain of thyroid 

dlsarders was a problem area in which decision support was welcome. The principal 

research queszions of the IT research were: 
a M a t  is fhe stale of the art of GP information systems and DSSs? 

Con she quality of registered diagnoses a d  the completeness of medim! records be 
enhanced by DSSs? 

0 With which ope  of decision suppost - aaive or pasive - provided by DSSs are GPs 
most satisfled? 

* %'hat is the GPs'level of knowledge regarding the medical &main of thyroid 
disorders rdzert compared to the knowledge stored in the models of a DSS? 

The principal research questions of the thyroid disorder howledge research were: 

Con prediction instrurnen.mts balrased on signs an$ symproonrs be developed which 

indicate wheoher a TSH rest i s  adequare? 
* HOW many patients with thyroid disease far whom GPs do mot request a TSH test 

ore detecred in kospiral; where are hey detected; ians why are they no? detected in 
primary care? 

Mereas chapters 1, 2, and 16 describe both research areas, chapters 3 and 5 through 7 

deal wit$ the IT research and chapters 4, 8, and 9 cover the thyroid disorder knowledge 

research" 
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Chapter 2 contains the results of a literature review, and is connpiowd of tltsee 

parts. The GP Idomation Systems pant describes findings in literamre relating to the 

evolution of primary care systems, the development, (dis)advamages, md ~qlniements 
for a proper function of primary care patient infomation systems, and to the present 

situation of computer and other tool usage by EPs in The Netherlands. The Decision 

Support for GPs part deals with findings in litemture relating to the evolution of system 

types. DSS development a d  implementation, DSS evaluation, and the medical impact of 

DSSs. The Medical Knowledge of Thyroid Disorders part deals wmth findings in literamre 

relating to the test ordering of GPs and to past and present tools for diagnosing thyroid 

disorders. 

In chapter 3, the fully integrated GP Infomation and Research System HEOS and 

DSS HIOS+ are described. The systems were developed using the Phased Development 

Methodology (PDM). HIOS consists of six modules, has all the characteristics of a 

medical registration system to support CPs in daily practice activities, and offers research 

facilities. It was hpiemented at a general practice md a health centre, and evaluated 
positively. fEIOS+ consists of HIOS and seven decision support modulleslDSSs. Er assists 

GPs in (diagnostic) decision making by presenting textbook infomation, generating 

advice and wmings, creating models, generating reports, and evaluating krrawledge for 

educational purposes. All evaluations of HIOS+ modules by GPs had positive results. 
The full integration of a medical registration system with DSSs, and the use of a model 

base separately from the software are advantageous. It was concluded that WTOS and 

HIOS+ offer diagnostic and disease management assistance, and can be used lo screen 
d monitor patient populations. 

Chapter 4 describs the design of the prospective patient-osientd study of thyroid 

disorder prediction insmtmnts. Data were acquired using general procedlnrcs for TSH 

and Free Thyroxine (ETJ test ordering by GPs and test outcome hteqreltation, smdy- 

specific procedures for inclusion criteria application and guesticmmaire handling, and 

created and validated patient and GP questiomaires and the Diagnostic Coordinating 

Cenwe (DCC) document. From 1 September 1993 until 1 July 31994, $0 Maastricht region 

GPs requested a TSH test for 668 new patients (37 clinical hyperthyroid, 21 subclinical 

hypehyrojld, 8 clinical hypothyroid, 37 subclinical hypothyroid, and 565 euhyroidl 

patients). Their data were analysed concerning data quality .in terms of completeness and 

correctness. The data entry and data base quality was monitored witb the registration 



sysrern TNWmD. In data analysis for imrmmnt creation, Phe data were analysed 

univ;asia&ly, bivarially , and multivariatdy (factor and stepwise logistic regression 

zamlyses), In immrnent evaluation, the Grouped I a c W f e  Method was used. 

In chapter 5 ,  an IT experiment B described wMch concerned the usefulness of the 

DSS Formal Interpreter (FI) in the validation of Internationall Classification of Primaryi 

Care [ICPC) codes during data registration using free-text Enternational Classification of 

Heal& Problems in Primary Care (1CHPPC)-IH-Defined criteria. Computer-processable 

queries were created with the DSS Free-text: Formalizer $or 101 ICPC codes. and were 

validated by an independent national il;P panel. In the experiment, three equally large GP 

groups, given no, FI's passive decision support (criteria presentation), m d  F'S's active 

decision support ((advice and wamings based on query processing with medical record 

data) respectively, were presented case descriptions for which diagnoses and justifying 

data had to be registered. These data were validated by a GP and am independent GP 

panel, and analysed, also regarding statistically significant group differences (the Mam- 

Whitney test), by the researcher wirln respect to FIk impact. It was concluded that active 

decision support results in a higher diagnostic correctness and confidence, and a more 

complete medical record; that free-text criteria can not be sitraightf~rwardly translated into 

queries; and that the Arden Syntax for Medical Logic Modules is flexible in query 

creation. 

Chapter 6 deals with an IT experiment of assessing user satisfaction with FI. In a 

laboratory test, three equally large GP groups, given no decision support (group I), 
passive support (group 111, and active support (group 111) respectively, were asked to enter 

case description data. User satisfaction was assessed with an adapted Bailey questionnaire. 

'Slightly sacisfactasy'aawrcrage and normalized group scores were computed regarding 

functionality, perfarmame, flexibility, the users* feeling of participation, and Fl's 

integration with HTQS. Group I11 GPs were more satisfied than f ie ,  other GPs; group I1 

a P s  were least satisfied. A staitistjlc;ally significant difference [determined with the two 

sanlple c test) existed between groups II and 111, but not between groups I and 111; FIns 

questioning of group 111 GPs presumably was not a problem. Free-discussion questions 

showed that the EPs considered active and passive support generally useful. would have 

liked to receive both types of support, and expected a variety of advantages from &ern. In 

a field test, FI was applied by GPs in a rural general practice for thee  months. 'Quite 

satisfactory' average and normalized scores were assessed using the adapted Bailey 
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questionnaire. It was concluded from the experiment that Flk very satisfa~1~tory test results 

gave good h o p  that medical DSSs in future would be used by GPs. 

In chapter 7, an IT experiment is described which concerned Ihe DSS EYabtor  

(EVI and its function of testing medical bowledge and giving decision support in case of 

knowledge gaps. In the experiment, 17 GPs applied EW to assess their knowledge of 

thyroid disorders using case descriptions. A GP had to specify relations between a 

(sub)diagnosis and gender or age, and to select knowiedge items (e.g. signs/symptoms, 

and laboratory tests and test result ranges) which should be present in the case description 

patient. EV coxlnputed a case description scare using existing thyroid disorder indices and 

gave advice on the suitability of the (sub)diagnosis in the patient's case. If: Piae score was 

below a preset theshold, the GP was given decision support with a knowledge item list. 

When the GP had evaluated all case descriiptlons, EW presented a user mean score. The 

researcher compared nndividual user mean scores with the user popularion's average mean 

score. The experiment showed that the GPs had a reasonably well knowledge of thyroid 

disorders; that there were differences in scores between rum1 and urban GPs and GPs 

with different degrees of work experience; and that the indices could be applied as a basis 

in the prospective study. The GPs' indications led to the conclusion that EV can give 
decision support to GPs in daily practice and can very well be used in education and GI? 
refresher courses. 

Chapter 8 and its addleadm cover the results of the prospective patient-oriented 

study of the development of prediction btmments for hyperthyroidism and 

bypothyrolidisn. With an instrument, a predictive score can be obtained for a patient for 

whom a GP wants to request a TSM test. This score can be transfamedl into a pretest 

probability. If the  probability exceeds a certain probability rhheshold, a T513 test is 

adequate. The m s t  important results were that Instruments could be created for 

clinical/subclinLcal hyperthyroidism and clinical hyperthyroidism using the 

neahex3sStecJmlques for data aquistion md analysis and the patient population described 

in chapter 4; that investigated items (signslsymptoms) for hyperthyroidism had relatively 

law raw odds ratios; that initially in the prospective study too few clinical hypothyroid 

patients were detected for instrument creation, and because of this data acqaisit~on was 

continued concerning new clinical hyperthyroid and clinical hypothyroid patients from 1 

Jiuly 1984 until 1 November 1996; that an instrument for c lnni~l  hypoayroidism could be 

created using the earlier mentioned melhds/tecMgues and the cumulative popuhtion of 
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779 patients (87 clinical hypedyroid, 22 subclinical h ~ d y r o i d ,  48 clinical 

hypothyroid, 46 subclinjcal hypothyroid, and 576 eurhyraid patients): that the additional 

data did nor result in a modification of the instrument for clinical hyperthyroidism; that 

all the hypothyroid patients experienced fatigue (fatigue b applied as a prerequisite for 

imtmrnent use); tkat the selective data! acquisition had consequences for logistic 

reflession; that the imtmenzsQest ckiaracterisfics could be determined at various 

probataillity thresholds; and that the instruments could be evaluated with the Grouped 

Jackknife Method. For daily use, one threshold per hmrne3nt should be recomeruded m 

work pmcedures, and the instruments can be incorporated in medical DSSs. Their clinical 

implications and the related cuts in test-ordering expenditure led to the canclusian that the 

prediction instruments are capable of giving decision support about TSH rest request 

adequacy and of stimulating a rational TSH test request behaviour at low probability 

thresholds. 

Chapter 9 deals with the retrospective patient-oriented study of thyroid disorder 

diagnoses in hospital, which was initiated because the prospective study had suggested 

that d l n e  GPs had diagnostically missed a number of new clinical thyroid patients. The 

aims were to investigate: the nondetection rate by the GPs (i.e. the hospital detection rate) 

in the initial data acquisition period, whether the GPs could have diagnosed the patients, 

and how and where the patients were diagnosed in hospital. Use was made of the 

laboratory information system (case finding), medical records, discharge letters, and GPs" 

referral letters. An internist was consulted to assess the GPs3 diagnostic (in)adequacy. 

Results were that the GPs had a high norvdetectian rare; that 46% of the outpatients in 

Internal Medicine or Csdiology clinics, 67% of the outpatients in Newology, 

Dermatology, brthopaedics, and TkroacJNoselEhr clinics, 39% of the inpatients in the 

Internal Medicine clinic, and 29% of the inpatients in Cardiology, Pulwonology, Intensive 

Care. and Dermatology clinics had pretest probiabiilities of hqpperthyl-oidisrn or 

hypothyroidism which justified TSH and FT4 tests; that most pathems were referred by 

GPs for nonthyroid diseases; and hat  some hosphl diagnoses were famitous. Reasons 

for the nondetectian of thyroid patients by the GPs (e-g. insufficiently clear clinical 

pictures) could not be assessed conclusively; a prospective study might be mare suitable. 

Chapter 10 comprises conclusions and a general discussion of the research as well 

as related findings in literature. All principal research questions could be answered an the: 

basis of research resullts: 
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* literatare provided insight inter the state of rhe art of GP infomation systems and 

DSSs. 
Active support fbr checking the adequacy of a! diagnosis in a patient's case using 

criteria belonging to that diagnosis was found to enhance the quality of registered 

diagnoses and medical record completeness. 

GFs proved to be more satisfied with active decision support provided by s DSS 

regarding the interpretation of diagnostic criteria than with the DSS's passive 

decision support regarding unsolicited criteria presentation. 
* GPs were found to have a reasormbly good knowledge of the medical domain of 

thyroid disorders when compared to the hawledge stored in che models of a DSS. 
Prediction Instments which indicate TSH test adequacy on the basis of 

signslsymptorns indeed could be developed. 
* Eighty-seven patients ~ 5 t h  thyroid disease for whom GPs had not requested a TSN 

test were detected in hospital during a ten-manth period against 45 in primary 

care. Of the 87 paf ents, 55 were detected in outpatient and 32 in inpatient clinics. 

It has not become clear from the retrospective study with its limited possibilities 

why rhe GPs had not considered a thyroid diagnosis in these patients before 

referral. 

Research results and findings in literamre can have consequences concerning DSS 

development and evaluation, data registration, guideline modification and stipulation 

regarding thyroid disorders, the TSH and FT, test-ordering behaviour of GPs and related 

cuts in test-ordering expenditure, prediction instrument creation, evaluation, and 

validation (particularly though a primary care pilot study), and the application and 

stipulation of probability tJ~esProlds. Recamendaxions for future research concern: 
r a hrther evaluation of the prediction instmrnents in general practices, 

0 a prospective study of patients who ate referred to hospital for nonthyroid diseases 

and for whom abnormal TSH and FT, outcomes are determined in hospital but for 

whom no TSH tests atc: previously requested by GGPs, 
* a further investigation of data entry methods for data srrguisition in the form of 

skandudked tleminology repired for use in DSSs, and 
* an identification of other medical domains in which GPs need support on the basis 

of epidemiological data. 
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Met dit prwfxh-ift wordt beoogd een wetenschapplU,ke verhandeling te geven 

van het onderzoek ap het gebied van diagnostische beslisshgsonde~steLuring vwr  

huisartsen. IniomatleTechnolagie ( I n  binnen ~sliss~gsonde~steuninig in de eerste lijn en 

besluiitvoming in de eerste lijn intake schildklierziekten zijn de twee haofdgebieden van 

onderzoek die behandeld worden. In detail aal het proefschrift rapporteren over het 

onderzoek mar: 

de geschiktheid van computergebaserde kslisslngsonrier~t~unhg in de eerste lijn, 

d.w.z. de toepassing van IT ter o n d e r s t m g  van het beslissingspraces van 

huisartsen, en 

de stmcturerírrg van medische kennis op het gebied van s c ~ ~ i e a i e k t e n  voor 

beslisshgsonderwteunende doeleinden, d.w.z. de ontwikkeling van (computergeba- 

seerde) ~oorspell~pigsrnoddlen voor schildkiierzielcten w a m e e  huisartsen de 

toepasselijkheid van de ThyroPd-StimuLathg Mormone (TSW)-test in medische 

gevallen kan bepalen. 

Achtergrondirrfonnatie over het onderzoek, de belangrijkste onderzoeksvragen, en 

de opbouw van hei; proefschift worden beschreven in hoofdstuk 1. Aanleiding tot het 

ondenaek was een enquête onder huisartsen die in hearie had aangetoond dat deze 

inderdaad behoefte hadden aan beslissjngsondersreuning door BeslissingsQndeasteunende 

Systemen (BOSkn), dat zowel actieve als passieve ondersteuning benodigd was in weel 

simaties, en dat het medisch gebied van schildklierziekten een probleemgebied vormde 

waarin beslissingsonderstembg welkom was. De belangrijkste onderzoeksvragen in hen 

IT-ondeaoek waren: 
0 Wat is de stand van zaken op het gebied van k ~ i s a m ~ f o m r i e ~ y s t e n e n  en 

BbS'en? 
Kan de kuldi~eit van gerega'srreerde diagnosen en de compketheid van her medisch 
dassies worden verbeterd doioor BOS 'en 3 

Met welk Qpe beslissingsonde~ste~3~~1'ng - actieve of passieve - dat door BOS2n 

wordt aangeboden, zi j f l  Auisamen het meest tevreden? 
Ho@ b het gesteld mes de kennis van huisansen inzake her medische gebied van 

sc/liE&Eiemiekten in vergelìjking met de kennis die opgeslagen is in de modellen 
van een BOS? 

De belangrijkste onderzaeksvragen in her schildkdierkensris-ondenmk waren: 

@ Kttvmen voorspellingsmodeIEen gebaseerd op khchten en .symptomen wo~den 
omtkkeld &e aangeven of een TSH-rest toepasselijk Is ? 
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* Hoeveel schiSdkIie~asi&nsen voor wie Ebuisamen geen TSH-test mn1)mgenS worden 

gedesecreerd in hhet ziekenhuis; waar worden ze gtxìetecreeid; en  warom om worden 

ze nier gedetecteerd iila de eersre lijn.? 

Terwijl de hoofdstukken 1, 2, en 10 beide onderzoehgebieden beschijveni, wordt het IT- 
onderzoek behandeld in de hwMsm&en 3 en 5 tot en met "n brengen de hoofdstukken 

4, 8, en 9 verslag uit over het schildklierke~s-onderzoek. 

Hoofdstuk 2 bevat de resultaten van een literatuurstudie, en is opgebouwd uit drie 

onderdelen. ]Het onderdeel over h~s~sinfonmatiesyste~~a.en besMjft  bevindkgen in de 

literatuur kmeffende de evolutie in eerste-lijnssystemen, de ontwi&elintig;, voor- en 

nadelen, en vereisten voor e n  goed knctioneren van patl&ntiinhmatiesyste~.nen h de 

eerste lijn, eiai de huidige situatie h Nederland betreffende het gebruik van computers en 

andere hulipmiddelen door huisansenn. Het onderdeel over besllssingsondersteuning voor 

huisartsen behandelt bevindingen in litewtuur betreffende de evolutie in systeemtypen, de 

ontwikkeling een implementatie v m  BIOS'en, hun evaluatie, en hun medische invloed. Het. 

onderdeel over de medische kennis inzake schildklierziehen brengt verslag uit over 

bevindingen in literatuur betreffende het aanvragen wan laboramriumtesten door huisartsen 

en vroegere en huidige hulpmiddelen in het diagwsitlseren van schildklierziekten. 

In hoofdstuik 3 worden het volledig ge-Wegreerde HuisartsInformatie- en Onder- 

zoeksSysteem HIcPS en BOS HIOSf  beschreven. De systemen zijn ontwikkeld met 

behulp van de Phased Development Methlodology (PDM). HIOS bestaat uit zes modulen, 

heeft al de eigemchaippen van een medisch registratiesysteem eet ondersteuning van 

huismen Yn de dagelijkse pr&~ijkactiwiteiten~ en biedt: faciliteiten voor het uiwoeren van 

omrdeszaek. Hlea werd geïmplementeerd in een huisampraiPrtîjk en een gezorildlieidscentrun, 

en werd positief geïivalueerd. 1E3210S+ bestaat uit HIOS en zeven beslissingsondetsteunen- 

die: modieledBOS'en. Het helpt huisartsen bij de (diagnostische) beesluitvorrnjing door het 

presenteren vain itebtboekinfomatiei, het genereren van adviezen en waarschuwingen, het 

creëisen van modellen, hen opstellen van rapporten, en het evalueren van kennlis voor 

ondenvijsdwleinden. Nle evaluaaies van MIO1S-k-modulen door huisaniren hadden 

positieve resultaten. De volledige integratie van een medisch registratiesysteem met 

BOSkn en het gebruik van e n  mo~dellenbestand los van de software biedt voordelen. De 

conclmie was dat H051 en HlOS+ andersteunhg kunnen bieden in de diagnostiek en de 

IcxeWieling van ziekten, en gebruikt kunnen worden voor het screenen en het toezicht 

hauden op patutlPntenpopularPes. 
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IFiwuFdstuh 4 bHeschrí~A de opriet van de prospectieve patilentgebanden studie nam 
~o~rsgePlinigsmodellea vmr scrchildkdkjllerziekten. Gegevens werden verkregen met behulp 

van algemene procedures woar hei aanvragen van "H- en Pree Thyroxine (FTJ)-testen 

door huisartsen en voor het interpreteren van tesmemltLtten, studie-specifieke prmedures 

vmr her toepassen vm de inclusiecriteria en voor het h n t e ~ e n  van de enqu&tefonnulieren, 

en geeregerde en gevalideerde pati2nt- en huisartsenqut!tes en het formulier van her 

Diagnostiseh Cobrdinerend Centmm (DCC). Van 1 september 11993 tot en met 1 juli 1994 

werd door 80 huisartsen uit Maastricht e.o. een TSH-test aangevraagd voor 668 nieuwe 

pariikten (37 klinische hyper-, 21 subklinische hyper-, 8 klinische hypo-, 37 subklinische 

hypo-, en 565 e~2hyreoïdiqatiiënten)~ Hun gegevens werden geanalyseerd betreffende 

gegevenskwallitelt in de zin van compleetheid en correctheid. De kwaliteit van de. 

gegeveminvoer en de gegevensbank werd gecontroleerd met kir regismiesysteem 

TEZYPRED. h de gegevensanailyse voor het crdren van voorspellingsmcKiellen weden de 

gegevens univariaar, bivariaat, en mltivariaat (factoranalysen en stapsgewijze logiséische- 

regressie-analysen) geanalyseerd. Voor het evalueren van de voonpellingsmodellen werd 

de Grouped Jackknife MetPiod toegepast. 

In hoofdstuk 5 is een IT-experiment beschreven dat de bruikbaarheid van het BOS 

Forrnal Interprerer (FI) betrof in de validatie van International Classiflcation of Prirnary 

Care (ICPC)-codes gedurende gegevensregistratie, gebruknakend van Idemtionail 

Classification of EIealth Problems in Primary Care 0CNPPC)-H-Defmed-criteria In urije- 

tekstformaat. Met her BOS Free-text Fomalizer (FF) werden voor 101 ICPCcodes voor 

de computer verwerkbare queries (vraagstrucniren) gecreeerd, die werden gevalideerd 

door een omia.fhiadcelijk natiomal huisartsenpanel. In het experiment werden casussen 

voorgelegd aan drie huisartsengroepen van gelijke grootte, die respectievelijk geen, pas- 
sieve beslissingsondersteuning (~riteriapresentatie)~ en actieve k s l i s s ingsonden te~~g  

(adviezen en waairs~huwingeni gebaseerd op het verwerken van queries met gegevens uit 

het medisch dossier) van EI ontvingen. Inzake de casussen mmsten de huisartsen diagno- 

sen en diagnose-ondersteunende gegevens registreren. Deze werden gevalideerd door een 

huisarts en een arnfhankelijk huisartsenpanel, en werden geazualyseerd, ook betreffende 

het statis.tisch significant zijn van verschillen tussen de greepen (de Mam-Wi'hitney test), 

door de onderzoeker met betrekkiing tot de invloed van Fl. Er werd geconcludeerd dat 

actieve beslisslngsondersteu~g resulteert in mn hogere diagnostische correctheid, een 

groter diagmostisch vernauwen, en een completer medisch dossier; dat vrije-tekstcriteria 

niet rechtstreeks vertaald kunnen worden in queries; en dat de Arden Syntm for Medica1 
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h g i c  Mdules een flexibel hulpmiddel is in de creatie van qineries 

Haafdstntk d behandelt een 1"-experiment voor het bepalen van de gebmikersie- 
vredenheid met FI. h een lrthrorat<~riums~iud1e werden drie gelijkgrok huisaflsengrcsepn, 

die respectievelijk geen bs9iisshgsondessteuning (groep I). gassiewe -ondersteuning, (gr~nep 

II), en actieve -ondersteuning (groep III) ontvingen, gevraagd am gegevens inzake casw- 

sen te registreren. De gebruikerstevredenheid werd bepaald met een aangepast Baileg- 

enquCtefomuiier. Gemiddelde en genonna8iseerde groepscores werden berekend: de 

gebmikers bleken 'enigszins' tevreden te zijn met het hc t iamren ,  de prestatie, de 

flexibiliteit, en de gebnnikersbetrokkenheid van FI, alsmede de integratie van F1 met 

W0S. Huisainasen In groep 111 waren tevredener dan de anderen; hujisanwn in groep I1 

waren gier minst tevreden. Een statjlstisch significanit verschil (bepaald met de wo-sample- 

t-test) bestond er tussen de groepen I1 en 111, maar niet tussen de grmpen I en III; her 

additioneel stellen van vragen aan huismen in groep IU door F1 werd blijkbaar niet als 

storend ervaren. Open vragen toonden aan dat de huisartsen actleve en passieve onder- 
steuning algemeen bruikbaar achtten, dat ze graag beide typen beslissingsondersteuning 

gehuad zouden willen hebben, en dat ze een grote verscheidenheid aan voordelen verwacht- 

ten van deze typen. In een veldstudie werd F1 gedurende drie maanden doar huisartsen 

gebrulkt in een pllattelandshu~sal~spr&1jk. Gemiddelde en gitmannaliseerde greepscares 

werden bepaald, gebruikmakend van het aangepaste Bailey-enqulerefomulier; de gebrul- 

kers bleken keer' tevreden te zijn met FI. @ grond van het experiment werd geconcJu- 

deerd dat die zeer tevredenstellende testresdtaten van FI goede hoop gaven dat medische 

BOS'en in de twkomsr doar huisartsen gebrnikt zouden gaan warden. 

In Ibioafàstuk 7 is een IT-experiment beschreven dar het BOS EVaLator (EV) 

bentlof en zijn fauicaie betreffende bet resten van medische kennis en het geven wan 

ks l i s s ingsonde r sk~g  bij kennlshia~en. En het experiment werd EV gebruikt door l7 

huisafisen ter bepaling van h u  kennis van schildkllieirzieklen op grond van Casussen. Een 
huìsaxts moest re8atiies aangeven tussen een (sub)diagnose en geslacht af Iieeflljd, en 

kennis-items @.v. klachtenJsymptomen, en laboratorimtestcn en bun tesniitslaggremen) 
selecteren die aanwezig swden moeten zijn in de casuspdiliznt. EV berekende een 

casusscore? gebruihakend van bestaande Indices voor schiidMicmiekten~ en gaf advies 

beueffende de toepasselijkheid van de (subSdiagnose h dit specifieke geval. Indien de 

score lager was d m  een vooraf vastgestelde drempel, werd onidersreusring gegeven aan de 
huisarts h n,de een lijst van kennis-items. Wameer de huisarts alle casussen had 
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geëvalueerd, presenteerde EV een gemiddelde core  voor de gebruiker. De onderzoeker 

vergeleek de gemiddelde scores van alle individuele gebruikers met de gemiddelde score 

van de gehele populatie. Her experiment toonde ;aan dat dk huisartsen een redelijk goede 

kennis bdden van sc~ldklierziekten; dat er venclnlllen waren in scores tussen plam1;ands- 

en stadshuisansen en tussen huisartsen met een verschillende mate van werkealuraing; en 

dat de indices zoden kunnen warden gebrnikt als basis In de prospectieve studie. Op 

grond van de indicaties van de huisartsen werd geconcludeerd dat EV in staat is beslis- 

sulgsonders~u~ng te geven aan huisartsen in de dagelijkse praktgboerimg en dat het zeer 

goed gebruikt kan worden in onderwijs en opfriscursussen aan huisartsen. 

Hoofdstuk $ en het bijbehorend addendam brengen verslag uit van de resultaten 

van de prospectieve patientgebonden studie naar de ontwikkeling van voorspellingsmodel- 

len voor hyper- en hypothyreoïdie. Met een voorspePlingsmcdeY kan een voorspellende 

waasde worden verkregen voor een patiënt voor wie een huisarts een TSH-test wil 

aanvragen. Deze waarde kan worden omgezet In een pretestkam. Indien deze een 

bepaalde kansdrempel overschrijdt, is een TSH-test toepasselijk. De belaingrqkste 

resultaten waren dai voorspellingsmodellen gecreëerd konden worden voor ]klinischelsub- 

klinische hyper- en Minische hrperthyreoïdie, gebmikmakend van de methdenltechnjiekeni 

voor gegevensacquisitie en -analyse en de patientenpopulatie 'laescheven in hoofdstuk 4: 

dar onderzochte items (klachten/spptornen) voor hyperthyreoydie relatief lage odds rarios 

hadden; dat aanrvangs in de prospectieve studie te weinig klinische hypothyrmIdiepatiEnten 

wuen gedetecteerd voor modelicreatie, en dat derhalve van 1 juli 1994 tot en met 1 

november 19596 werd doorgegaan met de gegevensacquisitie betreffende nieuwe klinische 

hyper- en Minische hypatliyreoEdjiepatiënten; dat een voorspellingsmodel voor klinische 

hyponhyseoidie kon worden gelcrekerdi, gebmlknnakend van de eerder genoemde metho- 

derútechnieken en de cumulaitieve palilintenpopulatje van 779 patlienten C87 klinische 

hyper-, 22 subklinische hyper-, 48 klinische h p - ,  46 subklinische hypo-, en 576 euthy- 

reaïdiepacBnten); dat de additionele gegevens niet leidden tolt aanpassing van het v~oorspel- 

lingsrnadel voor klinische hyperthyreoidie dat alle hypothyreoidiepatiënten aan ver- 

moeidheid leden (vermoeidheid wordt toegepast als voorwaarde voor het gebruik van heit 

voorspellingsmadali); dar testkaraScteristieken van de wmrspelEingsmodellen konden worden 

bepaald bij verschillende kansdcempels; en dat de voonpellingsmodlellen konden worden 

get5valueerd met de Grauped J a c h i f e  Methad. Voor gebruik wan de voorspellingsm~e1- 

len in, de dagelijkse p r w ~ k  zal per model &n kansdrempel in werkafspraken moeten 

worden aakvolen ,  en, kunnen de modellen in medische BOS'en worden ingebouwd. "p 
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grond van hun klinische implicaties en de ssurnenthangende kostenbespwingen in testam- 

vragen werd geconcludeerd dat de voorspellingsmrrdlelIwrn in staat zijn beslissingsonder- 

steunhg te geven &&e de toepasselijkheid vain de TSH-test en bij lage kansd~mpels een 

rationeel TSH-tesitfiawraaggedrag te s thubren.  

Hoofdstuk 9 behandelt de retrospectieve patientgebonden studie naar schildklier- 

diagnosen in het ziekenhuis die was opgestart aangezien de prospectieve studie had 

gesuggereerd dat de huiwsen een aantal nieuwe klinische schildklierpatiënten diagnos- 

tisch gezien niet hadden gedetecteerd. De doeksitelling was onderzoek te verrichten naar: 

het aantal door de huisartsen in de iniriiële gegewensacquisitieperiode ongedetecieerde 

patiënten (d.w.z. het aantal gedetecteerden in het ziekenhuis), het aspect o ~ f  de patiënten 

door de huisartsen hadden kunnen worden gedetecteerd. en de aspecten hoe en waar de 

patiënten in het ziekenhuis werden gediagnostiseed. Hierbij werd gebruikgernaaict van her 

laiboratorim~omatiesysoeern (case finding), medische dossiers, ontshgbrìeven, en 

verwijsbrieven van huisartsen. Een intemist werd geconsulteerd om de diagnostische 

(in)adequaatheid van de huisartsen te bepalen. Resultaten waliein dat de huisartsen een 

groot aantal patiënten niet hadden gedetecteerd; dat 46% vaur de patiënten in de poliklinie- 

ken van Interne Geneeskunde en Cardiologie. 67% van de patienten in de poliklinieken 

van Neuro-ollogie, Dermatologie, Orthopedie, en Keel/NeiusSOor, 39% van de patiënten in 

de kliniek van Interne Geneeskunde, 29% van de patienten in de klinieken van Cardiolo- 

gie, Pulmonalogie. Intensive Care, eni Dermatologie pretestkansen op hyper- of Wpobhy- 

reoïdie hadden die TSH- en FT,-testen rechtvaardigden; dat de meeste patitieten door 
huisartsen waren venvezen vanwege andere dan schildklierzieken; en dat s o m i g e  

diagnosen In het ziekenhuis toevallig waren. Redenen voor het niet detecberen van 

schildklietpatienten door de huisartsen (b.v.  het onvoldoende herkenbaar zijn vafl 

ziektehelden) konden niet overtuigcnid worden vastgesteld; een prospectieve studie is 

hicsttx mogelijk beter gmchikt. 

Hoolfdstuk 10 omvat conclusies en een algemene discussie van het onderzoek 

alsmede gerelateerde bevindingen in de litemms. Alle belangrijke onderz-zoeksvragen 

konden worden beantwoord op basis van onderzmksres~ltaten: 
0 Literatuur gaf inzicht in de stand van zaken op bet gebied van huisartsinfomatie- 

systemen en BOS'en. 

Actieve kslissingsandersteuning voor het cantrolleren van de toepasselijkheid van 

een diagnose in ieen bepaald geval, gebniPwaJrend van erltenla behorend bij die 
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diagnase, bleek in staat te zijn ale kwaliteit van geregmsweerde diagnosen en de 

compleetheid van het medisch dossier te teerkte~eni. 
* Huisaasen bleken tevredener .te zijn met actieve I>esIissingsondersteuning aangebo- 

den door =mi BOS betrefende her interprekmsen vann. diagnosti~~:he criteria, met 

de paissieve onders&unhg geboden door het BOS inzake het ongevraagd psesen- 

teren van critesia. 
* Huisartsen bleken een tamdijk goede kennis te hebben van het medische gebied 

van ghildklieniehn in vergelijking met de kennis die opgeslagen is in de 

modellen wan sen BOS. 
Q V;oorspellingsm~e~leai, die de toepasselijkheid van e n  TTSH-test aangeven op 

basis van Wachtedsymptomen, konden inderdaad worden ontwddceld. 

V Levenenlachcig schnildklierpati~nten voor wie huismen geen LSH-test hadden 

aangevraagd, werden gedurende 10 manden gedetecteerd in het ziekenhuis tegen 

$5 gedetecteerde patibnten in de eerste lijn. Van deze 87 patiënten waren er 55 

gedetecteerd in poliklinieken en 32 in Winieken. Het is nier duidelijk gelworden uit 
de retrospectieve studie met zijn beperkte mogelijkbeden waarom de huisamen 

geen scMldlc3lerdiagnose hadden ovemeegd bij deze patiënten v66r verwijzing. 

Ondenoelrcsresultafen en bevindingen In literatuur kunnen uitwerkingen kbben betreffende 

de ontwiMceUin.g en evaluatie van BIOS'en, de registratie van gegevens, de aanpassing en 

stipulatie van richtlijnen voor sclhildkiierziekten, her aanvraaggedrag van huisartsen inzake 

TSH- en FT,-testen en gerelateerde kostenbesparingem: de creatie, evaluatie, en validatie 

(vooral via een proefonderzoek (pilot study)) van voorspellhgsariiodellen, en de applicatie 

en stipulatie van kansdrempels. Aanbievelingen voor toekomstig ondenaek betreffen: 
Q een verdere evaluatie van de voorspelllzigsmodellen in huisartspr&jben, 

een pmspctieve studie vain patiënten die naar het ziekenhuis zijn verwezen op 

grond van andere d m  sctnilnclX1iehziekcien en voor wie afwijkende TSH- en. FT,- 
testresultaten zijn bepaald in het ziekenhums maar voor wie eerder door huisartsen 

geen TSH-testen waren aangevraagd, 
* een verder onderzoek naar methoden voor gegeweasinvoer teneinde gegevensacqui- 

sitie h de vorm van gestandaardiseerde temimlogie te verkrijgen, wat een 

voorwaarde Is vaar het gebrilijk in BûS'en, en 

een, identificatie van andere medische gebieden waarin ondersteuning van huisart- 
sen op basis van lepljidemiaDagische gegevens noodzakelijk is. 




