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Summary

In this thesis we investigated how reproducible the medical record review of deceased 
patients is for the estimation of the quality of the delivered care. For this research we 
highlighted different aspects of medical record review and we subdivided this process in its 
various sub processes.
In the introduction (chapter 1) we describe how quality and safety is evaluated in hos-
pitals. Furthermore, we explain the method of medical record review, which is used in 
Maastricht UMC+. Also, we describe the outline of this thesis (figure 1). 

Figure 1: Overview of our studies regarding the process of improving quality and safety by medical 
record review 
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Part I

In part I we evaluated what has been investigated in the domain of quality and safety in 
health care. The review article describes the literature specifically for two trigger tools 
which can be deployed for medical record review (chapter 2).

For this review we evaluated the literature based on the 7 steps which have been compo-
sed by the WHO for the evaluation of methods.

50 studies met the inclusion criteria and we discussed the results stepwise. We found that 
with medical record review, more AEs are detected than with any other method. But at the 
same time, other AEs are found. Each method detects some AEs that are not detected with 
other methods.
The average costs of an AE were €4296.

Considerable efforts have been made worldwide in the healthcare systems to improve sa-
fety and to reduce errors in the treatment of patients. These efforts have resulted in some 
positive effects. 

The literature also showed that medical record review focused on several domains of 
quality of care such as safety and effectiveness and seems suitable for both small as large 
cohorts. 

Furthermore, we found a moderate agreement for the presence of a trigger and a good 
agreement for the presence of an AE for the GTT across studies. For the HMPS we found 
a substantial agreement for the presence of a trigger and a moderate agreement for the 
presence of an AE. 

Medical record review, regardless of the trigger tool used, is a reasonably well researched 
method for the evaluation of the medical records for AEs. However, looking at the WHO 
criteria, much research is still lacking or of moderate quality. Especially for the cost of AEs, 
valuable information is missing regarding the costs of their detection. Moreover, knowled-
ge of how MRR changes quality and safety of care should be evaluated. 

Part II

In chapter 3 we investigated the performance of the triggers regarding the prediction of 
the presence of a (potentially preventable) AE. Furthermore, we evaluated the possibility 
to increase this predictive value. Our study showed that the total predictive value was 
47%. If more triggers were present in a case, this would increase the chance of detecting 
an AE.

By adaptation of the trigger system (for example: adding length of stay, age, gender and 
admission from another hospital) it seemed possible to increase the predictive value consi-
derably. But, we should keep in mind that a part of the AE could be missed (depending on 
the chosen cut-off value).
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In chapter 4 we evaluated the reproducibility of the 15 individual triggers. For this study, 
the nurses evaluated 100 medical records for a second time. The observed agreement for 
the presence of a trigger was 75% with a moderate kappa. We found that certain triggers 
such as unplanned transfer to the ICU and unplanned readmission to the operating room 
had a higher reproducibility than others such as dissatisfaction with care and adverse drug 
event. For the individual triggers the agreement was 90% and the corresponding kappa 
moderate. 

In chapter 5 we investigated the internal reproducibility of the committee outcome. The-
refore, the committee evaluated their previously processed medical records for a second 
time. This was done for presence of an AE, the potential preventability and the contributi-
on to death. Also, we again evaluated the root cause of the AEs. Kappa for the presence of 
an AE had a substantial agreement and a fair agreement for the (potential) preventability. 
The intrarater agreement showed a substantial agreement for the presence of an AE and 
for a (potential) preventable AE. The interrater agreement showed a substantial agreement 
for the AE presence and a slight agreement for a (potential) preventable AE. We concluded 
that an international consensus on a definition for preventability is needed. This would 
results in a better comparison between studies. 

In chapter 6 we evaluated the external reproducibility of the committee outcome. There-
fore, a second committee reviewed previously reviewed medical record, and vice versa. 
The two committees functioned as each other’s external committee. From both hospitals 
we selected 40 medical records, which had been checked by the internal committee in the 
previous years. After the second evaluation round we calculated the total agreement and 
the kappa agreement. We did this for the presence of an AE, the potential preventability 
and the contribution to death. Kappa for the presence of AEs was moderate. The kappa for 
preventability was weak and poor for the contribution to death. 

Although both committees applied the same methods for medical record review, there is a 
difference in results, possibly because the committees differ in their experience with MRR 
(3 vs. 8 years) and have different medical backgrounds. However, we think that medical re-
cord is suitable for the detection of general issues regarding patient safety and also for the 
discussion of individual cases. However, the suboptimal reproducibility of MRR reduces its 
potential for benchmarking. Finally, we think at least a better definition of preventability 
and also of contribution to death is needed if we want to compare the outcomes between 
hospitals. 

Part III

In chapter 7 we investigated the usefulness of an automatic trigger tool for the screening 
of medical records for triggers and AEs. For this study we compared the results of medical 
records which had been evaluated by the committee in the previous years (2011-2016) 
with the outcome of different computer algorithms. 

We defined various datasets as derived from the electronic patient record as input, to 
check which dataset would perform best. After this we investigated the scalability. In the 
third experiment we tested four different natural language processing (NLP) algorithms to 
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find the algorithm which performed best in the detection of AEs. In the last experiment we 
investigated if it would be possible to use NLP in the search for preventable AEs. The sub-
set which contained the last three letters of the medical records had the biggest potential 
and was therefore used for the next experiments. The scalability experiment showed that 
more data leads to a better performance of the computer algorithm. From the third expe-
riment we concluded that support vector machine (SVM) leads to the best results with a 
positive predictive value of 79% with a negative predictive value of 95% and a specificity of 
85%. 

The results of the last experiment were comparable with this. The SVM algorithm selected 
fewer cases with a (potential) AE. This would lead to a lower workload of the committee. 
But at the same time a considerably amount of the AE wouldn’t be detected with this new 
method. 

Chapter 8 describes the (potential) improvement of the predictive value of the current 
trigger tool, by adding laboratory results and other patient characteristics. This study ela-
borates on the research described in chapter three. In the analyses we added the following 
variables: albumin, creatinine, haemoglobin, glucose, use of anticoagulants and number 
of anticoagulants. Our total dataset contained 4438 medical records of deceased patients 
(2011-2018). We created six algorithms based on backward logistic regression, to evaluate 
which combination of variables had the best predictive values. 

The area under the curve for the best predictive algorithm showed a value of 0.73 (with a 
p-value of <0.001), which means that a patient with an AE will have a more abnormal test 
result than 70% of the patients without an AE. Although in this algorithm only 3 variables 
(age, gender and length of stay) are included, further inclusion of more variables didn’t fu-
rther improve the predictive value. Based on these results it seems that adding laboratory 
results doesn’t improve the PPV of the trigger system considerably. 

S
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Samenvatting

Om de kwaliteit van zorg te meten beschikken zorginstellingen over diverse meetinstru-
menten. Een daarvan is dossieronderzoek. Dit proefschrift behelst een onderzoek naar 
de kwaliteit en reproduceerbaarheid van dossieronderzoek van overleden patiënten. 
Het betreft alleen overleden patiënten omdat de gedachte is dat in die groep de meest 
ernstige, en daardoor beter zichtbare, onbedoelde schade gevonden kan worden. Voor dit 
onderzoek hebben we de verschillende kanten belicht van dat dossieronderzoek en het 
hele proces van selectie en analyse van dossiers in stappen verdeeld. 

In de introductie (hoofdstuk 1) omschrijven we de hoe kwaliteit en veiligheid geëvalueerd 
wordt in ziekenhuizen. Daarnaast wordt de methode van dossieronderzoek, zoals deze 
wordt toegepast in het Maastricht UMC+, uitgelegd. Ook wordt de opzet van dit promotie-
onderzoek besproken, dit wordt ook getoond in afbeelding 1.

Figuur 1: Overzicht van onze studies betreffende het proces van de verbetering van kwaliteit en veilig-
heid door middel van dossieronderzoek
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Deel I

In deel I hebben we literatuur gezocht om te achterhalen wat er al bekend is over de 
kwaliteit en de reproduceerbaarheid van dossieronderzoek zoals deze gebruikt wordt voor 
het meten van kwaliteit en veiligheid in de gezondheidszorg. Vervolgens hebben we een 
uitgebreide analyse gedaan van deze literatuur waarvan we de resultaten beschrijven in 
hoofdstuk 2. Dit artikel beschrijft de literatuur specifiek op het gebied van twee instru-
menten die gebruikt worden om aanwijzingen voor onbedoelde schade op te sporen 
(trigger tool) en die ingezet worden voor dossieronderzoek van patiënten. De literatuur 
werd geanalyseerd met behulp van zeven criteria die door de WHO zijn opgesteld voor het 
evalueren van screeningsmethoden. 

50 studies voldeden aan onze inclusiecriteria en de resultaten werden stapsgewijs bespro-
ken. Zo vonden we dat er met behulp van dossieronderzoek meer AEs gevonden wordt 
dan met andere methoden. Maar tegelijkertijd leveren verschillende methoden andere 
AEs op. De gemiddelde kosten van een enkel geval van onbedoelde schade waren €4296. 
Wereldwijd zijn er aanzienlijke inspanningen gedaan om de patiëntveiligheid te verbeteren 
en fouten te verminderen. Dit heeft in sommige gevallen geleid tot een kleine daling in 
gevallen van onbedoelde schade. 

Met dossieronderzoek wordt ingegaan op verschillende domeinen van kwaliteit van de 
zorg zoals veiligheid en effectiviteit, daarnaast kan het ingezet worden om zowel kleine 
als grote groepen te onderzoeken. Met dossieronderzoek wordt een matige tot goede 
overeenstemming voor de aanwezigheid van een aanwijzing van onbedoelde schade en de 
aanwezigheid van werkelijk onbedoelde schade gevonden, afhankelijk van het gebruikte 
instrument. 

Uit de resultaten van dit onderzoek hebben we kunnen afleiden dat er de afgelopen 
decennia redelijk veel onderzoek gedaan is naar dossieronderzoek. Maar, met de WHO 
criteria in het achterhoofd is de kwaliteit van deze onderzoeken matig. Daarnaast wordt er 
in onderzoek wel aandacht besteedt aan de kosten van onbedoelde schade zelf, maar niet 
aan de kosten van het detecteren van onbedoelde schade. Die laatsten zijn aanzienlijk en 
van alle kwaliteitsinstrumenten samen in Nederland in 2015 al 80 miljoen euro per jaar. 
Om die reden is het ook van groot belang dat er meer kennis wordt verworven over hoe de 
veranderingen in kwaliteit en veiligheid het beste kunnen worden geëvalueerd. 
 
Deel II

In hoofdstuk 3 hebben we onderzocht hoe goed vijftien verschillende aanwijzingen voor 
onbedoelde schade kunnen voorspellen dat een dossier een (potentieel) vermijdbare 
onbedoelde schade bevat. Verder hebben we geanalyseerd of het mogelijk was om deze 
voorspellende waarde te verhogen. Uit ons onderzoek bleek de totale voorspellende 
waarde 47% te zijn. Hoe meer aanwijzingen aanwezig waren in een dossier, hoe groter 
de kans was op het vinden van onbedoelde schade. Door aanpassingen aan het systeem 
(o.a. door toevoeging van opnameduur, herkomst, geslacht en leeftijd) was het mogelijk 
om de positieve voorspellende waarde aanzienlijk te verhogen. Wel moet er dan rekening 
gehouden worden met het feit dat een deel van de onbedoelde schade gemist zal worden 
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(afhankelijk van het gekozen afkappunt). 

In hoofdstuk 4 is de reproduceerbaarheid van de 15 individuele aanwijzingen voor onbe-
doelde schade onderzocht. Hiervoor hebben de verpleegkundigen 100 dossiers voor een 
tweede keer beoordeeld. De geobserveerde overstemming voor de aanwezigheid van een 
aanwijzing voor onbedoelde schade was 75% met een kappa van 0.5 (kappa is een voor 
kans gecorrigeerde maat van overeenkomst tussen beoordelingen)102. Uit onderzoek 
bleek dat bepaalde aanwijzingen zoals ongeplande overplaatsing naar de intensive care 
en ongeplande heroperatie een hogere reproduceerbaarheid hadden dan anderen zoals 
ontevredenheid met de zorg en bijwerking van de medicatie. Voor de individuele aanwij-
zingen was de overeenstemming 90% en de bijbehorende kappa 0.42 (range: -0.03-0.78). 

In hoofdstuk 5 hebben we de interne reproduceerbaarheid van het oordeel van de 
commissie onderzocht, door de commissie een tweede keer hun eigen dossiers te laten 
bekijken. Dit is gedaan op het gebied van de aanwezigheid van een onbedoelde schade, de 
vermijdbaarheid en de bijdrage aan het overlijden van deze gebeurtenis. Ook hebben we 
gekeken naar de oorzaak van de onbedoelde schades. De kappa voor de aanwezigheid van 
een onbedoelde schade was substantieel en redelijk voor de (potentiele) vermijdbaarheid. 
De overeenstemming tussen beoordelaars had een substantiële kappa voor de aanwe-
zigheid van een onbedoelde schade en voor een (potentieel) vermijdbare onbedoelde 
schade. De overeenstemming met een eigen eerdere oordeel van de beoordelaars had 
ook een substantiële kappa van en een geringe kappa voor een (potentieel) vermijdbare 
onbedoelde schade. 

In hoofdstuk 6 hebben we onderzocht wat de externe reproduceerbaarheid is van het 
commissie oordeel als twee commissies elkaars dossiers bekijken. De twee commissies 
fungeerden dus als elkaars externe commissie. Van beiden ziekenhuizen werden 40 dos-
siers geselecteerd die in de voorafgaande jaren door de interne commissie beoordeeld 
was. Na het tweede oordeel door de andere (dus externe) commissie, hebben we de totale 
overeenstemming en de kappa berekend. Dit hebben we gedaan voor de aanwezigheid 
van een onbedoelde schade, de vermijdbaarheid en de bijdrage aan het overlijden. 
De kappa voor de aanwezigheid van onbedoelde schades was matig. Voor de vermijdbaar-
heid was dit zwak en zelfs slecht voor de bijdrage aan het overlijden. Ondanks dat beide 
commissies dezelfde methode voor het dossieronderzoek hanteerde is er een verschil in 
de resultaten te zien. Deze verschillen kunnen te verklaren zijn door de verschillen in er-
varing van de commissie, of door de verschillende medische achtergrond van de commis-
sieleden. Desondanks zijn we nog steeds van mening dat dossieronderzoek een geschikte 
methode is om discussiepunten te detecteren aangaande patiëntveiligheid. Deze kunnen 
dan intern besproken worden en eventueel leiden tot een veranderde aanpak van een 
probleem waarmee de patiëntveiligheid verbeterd. Echter, op basis van de resultaten van 
dit onderzoek bevelen we aan om voorzichtig om te gaan met het gebruik van dossieron-
derzoek als referentiekader (benchmarking). Ten slotte zijn we van mening dat een betere 
definitie van vermijdbaarheid en bijdrage aan het overlijden nodig zijn om vergelijkingen 
tussen ziekenhuizen te kunnen maken. 
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Deel III

In hoofdstuk 7 hebben we onderzocht of het mogelijk was om automatisch in dossiers naar 
aanwijzingen voor onbedoelde schade te screenen en naar daadwerkelijke onbedoelde 
schade. 

Voor dit onderzoek hebben we de resultaten van 2987 dossiers die in de voorgaande jaren 
(2011-2016) geëvalueerd waren door de commissie, vergeleken met de uitkomsten van 
verschillende computeralgoritmes. Om na te gaan welke dataset het beste zou functio-
neren, hebben we in het eerste experiment diverse selecties samengesteld. Vervolgens 
hebben we de schaalbaarheid onderzocht. Nadat de beste selectie gekozen was, hebben 
we vier verschillende algoritmes getest die werken op basis van natuurlijke taalverwerking 
(natural language processing) om het algoritme te vinden die als beste onbedoelde schade 
kan detecteren (experiment drie). In het laatste experiment hebben we onderzocht of het 
mogelijk is om met behulp van NLP ook vermijdbare onbedoelde schade te vinden. 
De selectie met daarin de laatste drie brieven van het dossiers, had de grootste potentie 
en werden daarom gebruikt voor de andere experimenten. Het experiment waarin de 
schaalbaarheid werd onderzocht, toonde aan dat meer data leidt tot een betere presta-
tie van het computeralgoritme. Uit het derde experiment bleek dat het support vector 
machine (SVM) algoritme leidde tot de beste resultaten met een positief voorspellende 
waarde van 79%, een negatief voorspellende waarde van 95% en een specificiteit van 85%. 
De resultaten van het laatste experiment waren hiermee vergelijkbaar. Het SVM algoritme 
selecteerde minder casus met daarin mogelijk een onbedoelde schade. Dit zou leiden tot 
een lagere belasting voor de commissie. Maar tegelijkertijd zal een aanzienlijk deel van de 
casus niet gevonden worden met behulp van deze nieuwe methode. 

Hoofdstuk 8 beschrijft de (potentiele) verbetering van de voorspellende waarde van het 
huidige instrument gebruikt voor het vinden van aanwijzingen voor onbedoelde schade, 
door het toevoegen van laboratoriumwaarden en andere patiëntkenmerken. Dit onder-
zoek borduurt voort op het onderzoek dat beschreven is in hoofdstuk drie. We hebben in 
de analyses buiten de variabelen die we al eerder hadden toegevoegd aan de aanwijzin-
gen (leeftijd, geslacht, opnameduur, opnamespecialisme, spoedopname, aanwezigheid 
ontslagbrief, opname vanuit een ander ziekenhuis en aantal aanwijzingen) de volgende 
toegevoegd: albumine, creatinine, hemoglobine, INR (maat voor stolbaarheid van het 
bloed), gebruik van antistollingsmedicatie, het aantal verschillende antistollingsmedicatie 
en het percentage gewichtsverlies. 

Voor de analyses gebruikten we de gegevens van 4438 dossiers waarin een of meer van 
deze variabelen bekend was. Uit de logistische regressie bleek dat er een aantal variabe-
len significant bij te dragen aan de kans om onbedoelde schade te ondervinden. Dit zijn; 
leeftijd, geslacht, spoedopname, albumine, glucose, hemoglobine, creatinine, gebruik van 
antistolling en het aantal verschillende antistollingsmedicijnen. We hebben 6 algorithm-
len samengesteld gebaseerd op ‘’backward’’ logistische regressie om te bepalen welke 
variabele de beste voorspellende waarde heeft. Het algorithm met daarin leeftijd, geslacht 
en opnameduur had de beste voorspellende waarde. Verdere toevoeging van labwaarden 
zorgde niet voor een aanzienlijke verbetering van de voorspellende waarde. 
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