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Voorwoord 

Dit rapport vormt de eindscriptie van mijn afstudeeronderzoek ter afronding van de opleiding 
Technische Informatica - studiestroom Bedrijfsinformatica - aan de Technische Universiteit 
Eindhoven.  
 
Het onderzoek heb ik in opdracht van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de 
gezondheidszorg) te Utrecht uitgevoerd. De kwaliteit (en kwaliteitsverbetering) van de verzameling 
gegevens waarmee het NIVEL onderzoek verricht, stond in de opdracht centraal. 
 
Het uitvoeren van dit onderzoek is voor mij de mogelijkheid geweest om een kijk te nemen naar de 
informatietechnologie buiten de sector Informatie en Computer Technologie. 
Vanwege mijn onbekendheid op dit werkterrein heb ik me tijdens het project veel nieuwe kennis 
meester moeten maken alvorens ik mijn ICT gerichte kennis daadwerkelijk kon toepassen. Daarnaast 
zag ik het als een grote uitdaging om een rapport te produceren welke enerzijds waardevol is binnen 
het onderzoeksinstituut van de gezondheidszorg en anderzijds aan de verwachtingen voldoet om mijn 
technische studie met goed resultaat te beëindigen.  
 
Het uitvoeren van dit project heb ik als zeer positief en leerzaam ervaren. Het heeft mij doen beseffen 
dat de afhankelijkheid van informatietechnologie ook buiten de ict-sector groot is. Daarnaast heeft de 
ervaring betreffende dit project me doen besluiten na mijn studie mijn heil, indien mogelijk, verder in 
de onderzoekssfeer te zoeken. 
 
Een aantal personen zou ik langs deze weg willen bedanken voor hun nuttige bijdrage en inbreng 
tijdens mijn afstudeerperiode.  
Han van Snellenberg en Jan Gravestein voor het aanbrengen van kennis betreffende de LINH database 
en het aanleveren van de LINH data.  
Werknemers van de WOK in Nijmegen, waarvan Waling Tiersma in het bijzonder. Het gebruik van de 
Huisarts Informatie Systemen in Nijmegen en de kennis betreffende HISen was onmisbaar voor de 
uitvoer van dit project. 
Dinny de Bakker en Philippe Thiran voor de nodige begeleiding tijdens het onderzoek. Ik heb getracht 
dit project zelfstandig uit te voeren en heb het als prettig ervaren dat mij deze zelfstandigheid ook 
werd aangereikt. Daarentegen werd me de nodige hulp aangeboden op de momenten dat ik ernaar 
vroeg.    
Passanten, medestagiaires, collega’s c.q. vrienden/vriendinnen. Een gezellige werksfeer heeft er zeker 
toe bijgedragen dat ik heel positief terug kan kijken op het afgelopen jaar.   
 
 
Utrecht, 29 maart 2005 
 
Ivo de Graaf 
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Abstract 

De ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie hebben ertoe geleid dat zowel 
administratieve als medische gegevens in een huisartsenpraktijk, digitaal kunnen worden opgeslagen. 
Daartoe zijn er op dit moment zes verschillende soorten Huisarts Informatie Systemen (HISen), welke 
op relatief grote schaal gebruikt worden om de werkzaamheden binnen een huisartsenpraktijk 
elektronisch te ondersteunen. 
 
De (zorg)gegevens welke in een HIS worden opgeslagen zijn niet alleen waardevol voor huisartsen, 
ook voor andere partijen kunnen de digitale data van betekenis zijn. Zo gebruikt het Nederlands 
instituut van de gezondheidszorg (het NIVEL), gegevens uit een honderdtal HISen om uitspraken te 
kunnen doen betreffende de (kwaliteit van de) huisartsenzorg in Nederland.  
Het onderzoek wat door het NIVEL op de gegevens wordt uitgevoerd, kan negatief worden beïnvloed 
door de aanwezigheid van verschillende soorten Huisarts Informatie Systemen. Elk soort HIS kan 
bepaalde eigenschappen hebben, welke bepalend zijn voor de bruikbaarheid van de gegevens voor een 
specifiek onderzoek. De mate van bruikbaarheid van een verzameling gegevens, is een maatstaf voor 
het kwaliteitsniveau van de betreffende verzameling gegevens ten behoeve van een specifiek 
onderzoek. 
 
Gegevens afkomstig uit verschillende soorten HISen kunnen, omwille van verschillende eigen-
schappen van elk HIS, kwalitatief van elkaar verschillen. In dit onderzoek zal getracht een geschikte 
methode te ontwikkelen om de (eventuele) verschillen in kwaliteitsniveau tussen de diverse soorten 
HISen in kaart te brengen, de mogelijke oorzaken ervan te achterhalen en daar waar mogelijk, het 
kwaliteitsniveau van gegevens verbeteren. 
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1 Inleiding 

1.1 Het LINH project 
De huisarts neemt in de Nederlandse gezondheidszorg een centrale rol in. Bij het ontstaan van een 
zorgprobleem is de huisarts namelijk in zeer veel gevallen de eerst aangewezen persoon om contact 
mee op te nemen. Veel informatie betreffende de Nederlandse gezondheidszorg bevindt zich daarom 
in de huisartspraktijken.   
 
Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) voert onderzoek uit naar 
de effectiviteit en kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en (de relaties tussen) de 
verschillende partijen in de zorg (zorgaanbieders, zorggebruikers, zorgverzekeraars en de overheid). 
De informatie in een huisartsenpraktijk vormt een belangrijke informatiebron voor dergelijk 
onderzoek.  
In 1991 is daarom, in opdracht van het toenmalige ministerie van Welzijn Volksgezondheid en 
Cultuur (WVC), het zogenaamde Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) opgezet, om 
een continue stroom van informatie over het handelen van de huisarts te genereren. Het NIVEL is in 
samenwerking met de WOK1 verantwoordelijk voor de uitvoer van het LINH project. Daarbij wordt 
ondersteuning geboden door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Nederlandse 
Huisartsen Genootschap (NHG) (Verhij et al., 2001). 
 
Het LINH project heeft er op dit moment toe geleid dat uit een honderdtal huisartspraktijken, de 
zogenoemde deelnemers aan het LINH project, informatie kan worden opgevraagd, welke gebruikt 
wordt voor onderzoek. De gezamenlijke patiëntenpopulatie van deze praktijken, bedraagt ongeveer 
400.000 ingeschreven patiënten.  
De deelnemende praktijken zijn op basis van onder andere hun locatie in Nederland én hun 
urbanisatiegraad (verstedelijking), evenwichtig verdeeld. Zo vormt deze gezamenlijke patiënten-
populatie een goede representatie van de gehele Nederlandse bevolking, zodat het onderzoek wat met 
behulp van deze verzamelde gegevens wordt uitgevoerd, gezien kan worden als landelijk 
representatief. 

1.2 Huisarts Informatie Systemen 
De zorggegevens van elke deelnemende praktijk, worden opgevraagd uit de informatiesystemen van 
de huisartsen. Er zijn verschillende soorten informatiesystemen voor huisartspraktijken, de 
zogenoemde Huisarts Informatie Systemen (HISen), in omloop. Hiermee kunnen de huisartsen en 
eventueel hun praktijkassistenten, achtergrond- en zorggegevens van patiënten vastleggen en tevens de 
administratieve en financiële gegevens betreffende de praktijk onderhouden.  
De keuze van het te gebruiken HIS in een praktijk, kan door een aantal factoren worden beïnvloed. Zo 
zal bijvoorbeeld de keuze, indien een huisartspraktijk een eigen apotheek onderhoudt, waarschijnlijk 
uit gaan naar een systeem welke de benodigde functionaliteit daarvoor aanbiedt. 
Ten behoeve van de landelijke representativiteit van de te verzamelen zorggegevens, is bij de selectie 
van de deelnemende praktijken rekening gehouden met de aanwezigheid van verschillende soorten 
HISen. Vijf van de zes veel gebruikte HISen komen onder de geselecteerde deelnemers van het LINH 
project voor. 
  
In het verleden waren de automatiseringssystemen voor huisartspraktijken alleen met de functionaliteit 
uitgerust om de administratie en financiën in een praktijk eenvoudiger te maken. De enorme 
technische ontwikkelingen op het gebied van de automatisering hebben ertoe geleid dat tegenwoordig 
ook vrijwel alle zorggegevens in de HISen kunnen worden verwerkt. 

                                                
1 De WOK is een onderzoekscentrum van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen, welke zich richt op 
kwaliteitsverbetering van de zorg ten behoeve van de patiënten. 
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Als gevolg van deze digitalisering van de zorggegevens, is het begrip ‘digitale communicatie’ een 
belangrijk item geworden. Zo heeft de opkomst van huisartsenposten (HAP), waar patiënten veelal 
terecht kunnen op avond- nacht- en/of weekenduren, ertoe geleid dat de rol van het digitale 
berichtenverkeer tussen huisartssystemen een noodzaak werd. De organisatie binnen een HAP leidt er 
namelijk toe dat de dienstdraaiende huisarts, zorg moeten kunnen verlenen aan patiënten van andere 
huisartsen. Inzage in, en het vastleggen van gegevens in een medische dossier welke door een ander 
HIS gegenereerd is, moet dan mogelijk zijn. Het uitwisselen van elektronische berichten is het gevolg 
(IGZ, 2004). 
 
Het is echter niet eenvoudig om de digitale communicatie tussen verschillende soorten systemen in 
goede banen te leiden. Elk soort systeem spreekt een eigen taal, wat ‘het praten’ met andere systemen 
bemoeilijkt.  
 
Om problemen op dit gebied te voorkomen hebben de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de 
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) een werkgroep opgericht, de Werkgroep Coördinatie 
Informatisering en Automatisering (WCIA), welke een beleid voert om de automatisering van 
huisartspraktijken zoveel mogelijk te standaardiseren.  
Zo is door het WCIA, ter ondersteuning van de standaardisatie, het WCIA referentiemodel 1995 
opgesteld (Overbeeke, 2001). Hierin worden de functionele eisen vermeld, waaraan elk soort HIS minimaal 
dient te voldoen, wil het verantwoord zijn het betreffende soort systeem te gebruiken. Deze werkzaam-
heden van de werkgroep hebben er inmiddels toe geleid dat de verschillende soorten HISen, in hun 
basisopzet sterk op elkaar zijn gaan lijken. 

1.3 Probleemstelling 
Ondanks de pogingen van de LHV en het NHG om de HISen in omloop zoveel mogelijk te standaar-
diseren, heeft het NIVEL het vermoeden dat de gegevens afkomstig van verschillende soorten Huisarts 
Informatie Systemen, kwalitatief van elkaar verschillen. Indien de gegevens op basis van herkomst in 
vijf ‘HIS categorieën’ wordt onderverdeeld, en op elke HIS categorie eenzelfde analyse wordt 
uitgevoerd, kunnen de vijf verkregen resultaten van elkaar verschillen.  
De resultaten van het onderzoek wat men uitvoert met behulp van de gegevens uit de HISen, kunnen, 
door minder bruikbare of zelfs incorrecte geregistreerde gegevens, een vertekend beeld weergeven. 
 
Dit project is opgestart om het probleem in kaart te brengen zodat eventuele adviezen en/of 
oplossingen aangedragen kunnen worden betreffende dit probleem. 

1.4 Hoofddoelstellingen 
De volgende hoofddoelstelling staat centraal in het gehele project:  
 

De invloed bepalen van de verschillen tussen de diverse soorten Huisarts Informatie Systemen 
op de kwaliteit van de onderzoeksresultaten van het NIVEL. 

Daar waar mogelijk verbeteringen aanbrengen of advies uitbrengen, opdat (de omgang met) 
de gegevensverzameling van hogere kwaliteit zal zijn, waardoor de uiteindelijke onderzoeks-
resultaten meer betrouwbaar zullen zijn. 

   
Het begrip ‘kwaliteit’, en meer specifiek ‘kwaliteit van digitale gegevens’ neemt een belangrijke 
positie in de doelstelling in. Dit begrip verdient in deze fase een korte toelichting maar zal in een later 
stadium (§ 2.2.2) in meer detail worden uitgewerkt.  
Over het algemeen wordt aanvaard dat een object pas van een bepaalde kwaliteit is, als het geschikt is 
om voor een bepaald doel gebruikt te worden (Geerts et al., 1992). Op basis van dit gegeven, geldt de 
volgende stelling over de ‘kwaliteit van digitale gegevens’:  

 Digitale gegevens zijn van hoge kwaliteit als ze in hoge mate geschikt zijn voor het beoogde 
gebruik ervan (Strong, 1997). 
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In dit onderzoek worden de digitale gegevens gebruikt ten behoeve van onderzoek. Er kan daarom 
gesteld worden dat de digitale gegevens pas van hoge kwaliteit zijn, als een specifiek onderzoek 
resulteert in een betrouwbaar (in hoeverre zijn de resultaten onder gelijke omstandigheden 
repliceerbaar) en valide (in hoeverre komen de uitkomsten overeen met hetgeen wat we willen onder-
zoeken) resultaat.  
De hoofddoelstelling van het project is er dus op gericht, de geëxtraheerde gegevens, daar waar 
mogelijk, meer bruikbaar te laten zijn ten behoeve van het uitvoeren van betrouwbaar en valide 
onderzoek. De definitie schiet echter te kort als we willen weten, hoe de digitale gegevens in hogere 
mate geschikt gemaakt kunnen worden voor dit beoogde doel. Daarvoor dienen we te achterhalen 
welke aspecten van digitale gegevens bepalend zijn voor het niveau van kwaliteit. In hoofdstuk 2.2 
wordt nader op deze definitie ingegaan. 
 
Ten behoeve van de hoofddoelstelling dienen de volgende vraagstellingen aan het eind van het project 
beantwoord te kunnen worden: 
 

1. Wat zijn de oorzaken van het feit dat analyses op gegevens, welke afkomstig zijn van 
verschillende soorten systemen, leiden tot verschillen in onderzoeksresultaten op een 
gelijk themagebied? 

2. Welke mogelijkheden zijn toepasbaar om de gegevens in kwaliteit te doen stijgen, 
waardoor de onderzoeksresultaten van hogere kwaliteit zullen zijn?  

3. Welke aanpassingen kunnen in de omgang met de geregistreerde gegevens aangebracht 
worden, opdat de data analyse ten behoeve van elk willekeurig onderzoek, resulteert in 
een betrouwbaar en valide resultaat.  

1.5 Specifieke doelstelling 
Dit afstudeerproject zal, gezien het relatief korte tijdsbestek, slechts gericht zijn op één specifiek 
kerngetal. Er is gekozen voor het kerngetal sterftecijfer. Het sterftecijfer van een bepaalde populatie 
wordt bepaald door het aantal sterfgevallen in één jaar per 1000 ‘leden’ van de betreffende populatie.  
De doelstelling van het afstudeeronderzoek kan nu als volgt worden geformuleerd: 
 

De invloed bepalen van de verschillen tussen de Huisarts Informatie Systemen op de kwaliteit 
van het LINH sterftecijfer.  
Daar waar mogelijk verbeteringen aanbrengen of advies uitbrengen, om (de omgang met) de 
gegevensverzameling, welke noodzakelijk zijn voor de berekening van het LINH sterftecijfer, 
naar een hogere kwaliteit te brengen, waardoor het uiteindelijke resultaat meer betrouwbaar 
zal zijn. 

 
Om een aantal redenen is gekozen voor dit themagebied: 
 
• De definitie van sterfte is helder. De diagnose sterfte of overleden is vanzelfsprekend met veel 

zekerheid vast te stellen, in tegenstelling tot veel andere zorgproblemen.  

• De methode ter bepaling van het aantal sterfgevallen wordt verondersteld niet al te complex te 
zijn. 

• Er is reeds een betrouwbare indicatie beschikbaar van de hoogte van een sterftecijfer. Het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent namelijk, op basis van gegevens die door elke gemeente 
beschikbaar worden gesteld, per jaar het landelijk sterftecijfer van Nederland (CBS Statline).  
Omdat vrijwel iedereen in Nederland is ingeschreven in een huisartsenpraktijk zal het sterftecijfer 
van het CBS niet veel verschillen van het resultaat welke op basis van een representatief netwerk 
van huisartspraktijken is verkregen. 
 

• Huisarts Informatie Systemen kunnen ook onderling met elkaar informatie uitwisselen. De 
communicatie tussen de verschillende soorten Huisarts Informatie Systemen speelt een minder 



 9

belangrijke rol bij de berekening van het sterftecijfer. Er zijn namelijk geen redenen om aan te 
nemen dat gegevens van overleden patiënten deelnemen aan het berichtenverkeer tussen 
verschillende soorten Huisarts Informatie Systemen. Deze patiënten verhuizen immers niet meer 
en zullen geen zorg meer vragen op bijvoorbeeld een huisartsenpost. 
De aspecten betreffende de communicatie tussen de systemen zullen daarom tijdens dit onderzoek 
niet aan bod komen.    
 

Ten behoeve van de specifieke doelstellingen van het afstudeerproject kunnen de volgende vraagstel-
lingen worden geformuleerd: 

 
1. Zijn er significante verschillen aanwezig in de onderzoeksresultaten betreffende het sterftecijfer, 

tussen de in omloop zijnde Huisarts Informatie Systemen? Zo ja, wat zijn de oorzaken van deze 
verschillen? 

2. Welke mogelijkheden zijn er om de benodigde gegevens voor de berekening van het sterftecijfer, 
in kwaliteit te doen toenemen, waardoor het onderzoeksresultaat van een hogere kwaliteit zal zijn? 

3. Welke aanpassingen kunnen in de omgang met de geregistreerde gegevens, aangebracht worden, 
opdat de berekening van het sterftecijfer, resulteert in een betrouwbaar en valide resultaat? 

 
Dit afstudeerproject is gericht op de specifieke doelstelling. De methode, die ontwikkeld wordt om de 
specifieke vragen te kunnen beantwoorden, kan echter ook gebruikt worden ten behoeve van de 
hoofddoelstelling. 

1.6 State of the art 
De kwaliteit van digitale gegevens, welke gegenereerd zijn door 
informatiesystemen, laat ondanks de ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren op het gebied van de informatietechnologie, nog altijd te wensen 
over (IGZ, 2004). Dit kan vervelende gevolgen teweegbrengen, zeker indien 
bepaalde interne informatie een negatieve weerwerking heeft op de 
buitenwereld. Dat zich deze situaties nochtans voordoen blijkt wel uit het 
artikel ‘stembiljetten naar overleden personen’ (ANP, oktober 2004 ). 

 
Ook de informatiesystemen ten behoeve 
van de zorg hebben te kampen met 
dergelijke problemen, zoals blijkt uit het 
artikel ‘Ziekenhuis stuurt nota aan overleden 
vrouw’ (ANP, juni 2004).  
Als de kwaliteit van zorggegevens echter 
te wensen overlaat, kan dit cruciale gevolgen hebben. Als een systeem 
bijvoorbeeld onjuiste of onvolledige zorginformatie van een patiënt 
weergeeft, kan de reactie van de zorgbehandelaar op een bepaald 
zorgprobleem in het ergste geval wellicht een levensbedreigende 
uitwerking hebben. Het is daarom belangrijk dat gestreefd wordt naar 
een hoge kwaliteit van zorggegevens.  
 
Ook in de Huisarts Informatie Systemen is kwaliteit dus een belangrijk 
item. Er worden daarom verschillende projecten uitgevoerd welke zich 
inzetten om de kwaliteit van de gegevens in HISen te verhogen. Deze 
projecten houden zich hoofdzakelijk bezig met het standaardiseren van 
alle soorten HISen in omloop, opdat het elektronische uitwisselen van 
deze zorggegevens tussen verschillende soorten HISen, geen negatief 
effect heeft op de kwaliteit ervan. Een voorbeeld van een dergelijk 
project, welke door het Nictiz (Nationaal ICT Instituut in de Zorg) wordt 
uitgevoerd, wordt beschreven in het volgende kader.  

Ziekenhuis  
stuurt nota aan  
overleden vrouw 
 
Het Gemini Ziekenhuis in Den Hel- 
der heeft een vrouw die al twintig  
jaar dood is, een rekening gestuurd. 
De nota is voor een behandeling in 
februari dit jaar. 
 
De ontvanger van de nota, M. van 
Exter, woont in het huis waarin 
de vrouw heeft gewoond. Van 
Exter: “Ik heb de administratie 
gebeld. Die vertelden mij dat het 
kan gebeuren dat de rekening 
naar de verkeerde persoon wordt 
gestuurd, als een nummertje in 
het patiëntendossier verkeerd 
wordt ingetikt.” 
    Twee maanden later kreeg Van 
Exter echter een herinneringsno-
ta. Een woordvoerder van het 
Gemini ziekenhuis zegt dat het 
klopt dat de rekening is ver-
stuurd aan de vrouw door het 
foutief intikken van een num-
mertje. “Wij gaan kijken of we 
structurele maatregelen kunnen 
nemen om dit soort incidenten in 
de toekomst te voorkomen”, al-
dus de woordvoerder.        (ANP) 

Stembiljetten naar 
overleden personen  
 
STEMMEN In Overijssel en Dren-
the zijn enkele tientallen stembil-
jetten voor de waterschapsverkie-
zingen verstuurd naar overleden 
personen. De betrokken water-
schappen erkennen het probleem, 
maar zeggen er weinig tegen te 
kunnen doen. Volgens beide wa-
terschappen kwam het probleem 
tijdens de vorige verkiezingen ook 
al voor. De stembiljetten zijn wel 
te gebruiken door de huidige 
huisbezitters.                      (ANP) 
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Een matige kwaliteit van zorggegevens heeft ook een negatief effect op het onderzoek wat onder 
andere door het NIVEL wordt uitgevoerd betreffende de kwaliteit van de huisartsenzorg in Nederland. 
Het onderzoeksinstituut maakt immers gebruik van de zorggegevens van huisartsen om uitspraken te 
doen betreffende de huisartsenpraktijk. Inzicht in het kwaliteitsniveau van de gegevens waarmee 
onderzoek wordt verricht is daarom van belang, zodat hiermee rekening gehouden kan worden bij het 
uitvoeren van analyses.  
 
De uitvoer van dit onderzoek zal om deze reden een bijdrage leveren aan het verhogen van de 
kwaliteit van onderzoeksresultaten van het NIVEL.  

1.7 Leeswijzer 
In het eerstvolgende hoofdstuk (hoofdstuk 2) zal de achtergrondinformatie worden beschreven betreffende 
het verzamelen van digitale gegevens en zal het begrip ‘de kwaliteit van digitale gegevens’ ofwel ‘data 
quality’ in meer detail worden gedefinieerd. Het resterende deel van dit hoofdstuk is volledig gewijd 
aan de beschrijving van het informatieproces ten behoeve van het LINH project.  
Al deze informatie is noodzakelijk aangezien deze voor een belangrijk deel de structuur aanbrengt in 
de gebruikte onderzoeksmethode. 
 
In hoofdstuk 3 wordt de methode van onderzoek stapsgewijs uitgewerkt. Elke stap zal in de daarop 
volgende hoofdstukken worden uitgewerkt, te beginnen met de globale beschrijving van het WCIA 
referentiemodel 1995 (hoofdstuk 4).  
De informatie uit het referentiemodel geeft inzicht in de eisen / adviezen waaraan elk soort Huisarts 
Informatie Systeem wordt geacht te voldoen. De nadruk zal hierbij liggen op de eisen welke van 
toepassing zijn voor dit afstudeeronderzoek. Uiteindelijk dienen deze eisen (constraints) als hulp-
middel om de data quality van elk soort HIS te kunnen toetsen. 
 
In hoofdstuk 5 wordt getracht te bepalen of er inderdaad significante verschillen aanwezig zijn in de 
onderzoeksresultaten betreffende het sterftecijfer, tussen diverse soorten HISen. Daartoe wordt eerst 
de datastructuur van de LINH database in kaart gebracht en beschreven, zodat bepaald kan worden op 
welke manier, gebruik makend van de beschikbare gegevens in deze database, het sterftecijfer kan 
worden berekend. 
Als er van de gegevens van elk soort HIS een sterftecijfer berekend is, kunnen statistische analyses 
gebruikt worden om de aanwezigheid van significante verschillen aan te tonen. 
 
Vervolgens zal de kwaliteit van de LINH data worden getoetst (hoofdstuk 6). Daartoe worden een aantal 
basishypotheses, welke een uitspraak doen over de algehele kwaliteit van de LINH data (ongeacht het 
soort HIS waar de gegevens van afkomstig zijn).  
Vervolgens worden de gegevens van elk afzonderlijk Huisarts Informatie Systeem aan een ‘data 
quality analyse’ onderworpen. Elke analyse van een systeem kan afzonderlijk van de rest gelezen 
worden. Aan de hand van deze analyses kunnen ‘HIS specifieke hypothesen’ worden opgesteld en 
tevens worden getoetst. De toetsen van deze specifieke hypothesen maken het mogelijk om een 
uitspraak te doen betreffende de opgestelde basishypothesen.  
  
In het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 7) zullen de specifieke deelvragen worden beantwoord, opdat aan de 
specifieke doelstelling is voldaan.  
   

Het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz) is een organisatie waarin alle betrokken partijen in de zorg 
deelnemen: aanbieders en afnemers van zorg, zorgverzekeraars en de overheid. Nictiz werkt op dit moment 
aan de totstand-koming van een nationale informatievoorziening rondom de patiënt met behulp van 
informatietechnologie. Het ‘elektronisch patiënten dossier’ (epd) vormt de basis van die 
informatievoorziening. Met het epd kunnen zorgverleners de medische gegevens van patiënten overal en 
altijd raadplegen. Behalve medische gegevens maakt het systeem straks ook de uitwisseling van logistieke en 
administratieve informatie mogelijk. (Vlugt, 2003). 
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2 Het informatieproces ten behoeve van het LINH 
project 

Zoals reeds naar voren is gekomen, staat dit onderzoek in het teken van de kwaliteit van digitale 
gegevens. De kwaliteit van een abstract of fysiek product geeft een oordeel over de gesteldheid van 
het betreffende product (Geerts et al., 1991). Het vormgeven van kwaliteit vindt plaats alvorens een product 
zijn uiteindelijke gesteldheid bereikt; de kwaliteit van een fysiek product wordt (mede) bepaald door 
het productieproces wat ten grondslag ligt aan het eindproduct.  
De kwaliteit van digitale gegevens wordt vormgegeven in het informatieproces welke de data 
doorlopen, alvorens ze in een bepaalde eindtoestand geraken. Het informatieproces wat ten grondslag 
ligt aan de gegevens die middels het LINH project beschikbaar wordt gesteld, is dus een belangrijke 
factor voor het kwaliteitsniveau van deze gegevens.  
 
Omdat dit informatieproces in zekere mate de opbouw van dit onderzoek bepaalt, zal deze in dit 
hoofdstuk worden uitgewerkt. Op basis van deze uitwerking kan in het volgende hoofdstuk  
stapsgewijs worden beschreven welke handelingen tijdens dit onderzoek worden verricht, opdat 
uiteindelijk antwoorden gegeven kunnen worden op de specifieke vraagstellingen en voldaan wordt 
aan de specifieke doelstelling (§ 1,5). 

2.1 Informatieverzameling 
Het informatieproces ten behoeve van het LINH project staat in het teken van informatieverzameling; 
uit diverse huisartspraktijken worden digitale gegevens gehaald, om deze elders centraal op te slaan. 
Dit centraliseren van zorggerelateerde informatie biedt onderzoekers de gelegenheid om uitspraken te 
kunnen doen over diverse kwesties betreffende de huisartsenzorg (Verheij et al., 2001).  
Ook buiten de zorgsector is het verzamelen van digitale informatie zeker geen zeldzaamheid; in 
diverse branches wordt het veelvuldig toegepast en voor diverse doeleinden uitgevoerd. Doch, de 
voornaamste redenen waarom informatieverzameling wordt toegepast, is om gegevens eenvoudiger 
met elkaar in relatie te brengen, er nuttige analyses op uit te kunnen voeren en om uiteindelijk op basis 
van de verkregen resultaten bepaalde beslissingen te kunnen nemen. 
 
Een voorbeeld uit de praktijk: een verzekeringsmaatschappij heeft twee aparte systemen. Het eerste 
systeem houdt alle klantgegevens bij, het tweede alle schadeclaims. Door alle gegevens van deze 
systemen samen te voegen, kan men de gegevens aan elkaar relateren. Analyses kunnen op deze 
manier uitwijzen dat jongere chauffeurs relatief meer schadeclaims veroorzaken, waarop de 
maatschappij dan kan inspringen met de invoering van een aangepaste tarifering per leeftijd (Swinnen, 

2000).  

2.1.1 Data warehouse vs Data mart 
Veel organisaties zijn in de loop der tijd het nut in gaan zien van informatieverzameling, waardoor dit 
tegenwoordig op relatief grote schaal wordt toegepast. Er zijn daarbij twee verschillende uitgangs-
posities ontstaan waarop het vergaren van gegevens is gebaseerd. 
Gegevens kunnen enerzijds verzameld worden zonder rekening te houden met de uiteindelijke functie 
(het gebruik) ervan. Deze uitgangspositie heeft tot gevolg dat degenen die gebruik maken van de 
gegevens zich moeten aanpassen aan het beschikbare formaat ervan. Deze vorm van verzamelen wordt 
‘data warehousing’ genoemd. De centrale database wordt een ‘Data Warehouse’ (DW) genoemd. 
Informatieverzameling kan anderzijds ook geheel gericht zijn op de wensen en behoeften van de 
gebruikers. We spreken van ‘data marting’; de centrale database wordt een ‘Data Mart’ (DM) 
genoemd. Het verzamelen van data speelt vanuit deze uitgangspositie een ondersteunende rol voor de 
gebruikers ervan (TechTarget).  
Normaliter wordt een DW of DM opgevuld met informatie, welke vergaard wordt uit interne 
informatiebronnen van een bedrijf. Het gebruik van dit centrale opslagpunt geeft inzicht in het effect 
als bepaalde aanpassingen aan de bedrijfsvoering worden aangebracht. 
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De informatieverzameling ten behoeve van het LINH project wijkt op een aantal punten af van data 
warehousing of data marting: de informatie moet uit externe informatiebronnen worden verzameld, 
wat kan leiden tot diverse beperkingen en obstakels tijdens de informatieverzameling. Zo wordt de 
informatie uit verschillende soorten HISen vergaard, welke onderling met elkaar concurreren. De 
producenten van deze externe informatiebronnen zullen daarom niet welwillend zijn in het prijsgeven 
van de benodigde informatie en bovendien is men beperkt tot de informatie die daadwerkelijk 
aanwezig is in een soort HIS. Vanuit dit oogpunt neigt de informatieverzameling ten behoeve van het 
LINH project naar de uitgangspositie data warehousing.  
De doelstelling van het LINH project is om landelijk representatief onderzoek ten behoeve van de 
huisartsenzorg uit te voeren. De gegevens in het centrale verzamelpunt dienen daartoe een ‘Nederlands 
gemiddelde’ te vormen, welke bruikbaar is voor onderzoekers om bepaalde analyses op uit te voeren. 
Om dit te bewerkstelligen wordt geprobeerd uit elke praktijk, ongeacht de locatie en het soort HIS, een 
vooraf gedefinieerde verzameling gegevens te verkrijgen. Vanuit dit oogpunt komt het informatie 
verzamelen ten behoeve van het LINH project meer overeen met data marting. 
    
Het centrale verzamelpunt van de informatie ten behoeve van het LINH project is hierdoor in feite een 
combinatie van DW en DM: ondanks het feit dat tijdens het verzamelproces getracht wordt een 
bruikbaar formaat te creëren ten behoeve van de onderzoekers, is hetzelfde proces onderhevig aan 
verschillende structuren en beperkingen van verschillende soorten HISen. 

2.1.2 Extract – Transform – Load  
De globale systematiek voor het vergaren van informatie komt, ongeacht de uitgangspositie data 
warehousing of data marting, met elkaar overeen. Het verzamelproces is onder te verdelen in een 
drietal acties: Extraheren, Transformeren en Laden (ETL). Elk van deze acties, zo zal later blijken, 
heeft in bepaalde mate invloed op de kwaliteit van de verzameling digitale gegevens (TechTarget). 
 
Tijdens de eerste stap van het verzamelproces wordt de informatie van zijn oorspronkelijke locatie 
onttrokken (Extract). Als voor het verzamelen van informatie gebruik wordt gemaakt van interne 
informatiebronnen, zal de extractie van gegevens weinig hinder ondervinden. Men weet dan relatief 
snel over welke informatie men beschikt, waar deze informatie zich bevindt en hoe deze kan worden 
onttrokken uit de oorspronkelijke locatie.  
Als de informatie echter uit externe bronnen gehaald moet worden, zoals het geval is in het LINH 
verzamelproces, vereist de extractie van data aanzienlijk meet tijd en moeite. Men dient te analyseren 
over welke gegevens men kan beschikken en op welke manier deze onttrokken kunnen worden. 
Daarbij dienen afspraken gemaakt te worden met diverse partijen om de gegevens daadwerkelijk uit de 
systemen te extraheren. 
 
Als de extractie van gegevens uiteindelijk heeft plaatsgevonden kunnen er eventuele aanpassingen op 
toegepast worden (Transform). De gegevens worden middels conversies in een gewenst datastructuur / 
formaat gebracht overeenkomstig het uiteindelijke opslagpunt. Daarnaast worden er eventueel 
transformaties op de gegevens uitgevoerd om aan bepaalde wensen / eisen van gebruikers te voldoen. 
Hoofdzakelijk zijn de transformaties die op de geëxtraheerde gegevens ten behoeve van het LINH 
project worden toegepast, gericht op het wijzigen van de datastructuur. De datastructuur van de 
geëxtraheerde gegevens verschilt namelijk per HIS waaruit de betreffende gegevens zijn geëxtraheerd. 
Conversies dienen ertoe te leiden dat aan alle gegevens een gemeenschappelijke structuur wordt 
toegekend (overeenkomstig het centrale opslagpunt).   
 
Tenslotte worden de gegevens in een database (bijvoorbeeld een DW of DM) geladen (Load), opdat er 
gebruik van kan worden gemaakt. De gegevens bevinden zich nu in een toestand, waarin normaal 
gesproken geen bewerkingen meer op de gegevens worden losgelaten. Het is nu mogelijk een bepaald 
kwaliteitsniveau aan de verzameling gegevens toe te kennen. Wat dit exact inhoud wordt in de 
volgende paragraaf besproken. 



 13

2.2 Data quality 
Zodra het verzamelproces van gegevens het eindpunt heeft bereikt, is het mogelijk een bepaald 
waardeoordeel aan de kwaliteit van de verzameling gegevens te geven. Het kwaliteitsniveau 
betreffende een verzameling digitale gegevens wordt ‘data quality’ genoemd.   
 
Uit de definitie van de kwaliteit van digitale gegevens (§ 1.4) blijkt dat de data quality van een 
verzameling gegevens geheel afhankelijk is van het beoogde gebruik ervan. De hoofddoelstelling van 
dit onderzoek richt zich op alle mogelijke onderzoeksresultaten welke door onderzoekers van het 
NIVEL worden uitgevoerd. Het gebruik van de gegevens is hierdoor heel divers en aan elke vorm van 
gebruik, kan een bepaalde data quality worden toegekend. Een ‘algehele’ data quality is in feite een 
gemiddelde van alle ‘data quality niveaus’ van elk soort gebruik van de gegevens. 
De specifieke doelstelling richt zich op slechts één onderzoeksresultaat: het sterftecijfer. Het gebruik 
van de gegevens is hierdoor beperkt tot het berekenen van het sterftecijfer. De data quality ten 
behoeve van het berekenen van het sterftecijfer kan hoog zijn, daarmee kan echter niet worden 
vastgesteld dat de algehele data quality van hoog niveau is.  
We richten ons in dit afstudeeronderzoek op de specifieke doelstelling en richten ons dus specifiek op 
de data quality2 ten behoeve van de berekening van het sterftecijfer. 
 
Alvorens de gegevens in een centraal verzamelpunt te gebruiken ten behoeve van een bepaalde 
analyse, is het verstandig te controleren of de data quality van de te gebruiken verzameling gegevens 
van voldoende niveau is. De kwaliteit van de uit te voeren analyse hangt immers direct af van de data 
quality van de verzameling gegevens. 
Alvorens te beschrijven met welke methode de data quality van een verzameling gegevens bepaald kan 
worden, worden de eigenschappen waaraan één gegeven moet voldoen aangestipt, wil dit gegeven 
bruikbaar zijn. 

2.2.1 Eigenschappen van bruikbare data 
Een drietal eigenschappen bepaald of een gegeven geschikt is om te gebruiken voor bepaalde analysen 
(Vermeer, 2001).  
 
• Een gegeven kan onwaar zijn. Een geboortedatum van een persoon die zich tussen de gegevens in 

een informatiesysteem bevindt, hoeft niet de waarheid te representeren. Een gegeven kan als 
gevolg van een typefout of door bewust foutieve invoer onwaar zijn. 

• Een gegeven kan ontbreken. Wellicht wordt de leeftijd van een persoon vergeten in te vullen, of 
wordt door het systeem geen mogelijkheid geboden om een leeftijd in te voeren. 

• Een gegeven kan reeds achterhaald zijn. Indien de leeftijd van een persoon niet om het jaar 
ververst wordt, zal het gegeven op een gegeven moment achterhaald zijn.   

 
Elk van deze drie aspecten bekijkt de bruikbaarheid van een gegeven vanuit een andere benaderings-
wijze (dimensie); de drie dimensies hebben wel gemeen dat ze allemaal een negatief effect op de 
kwaliteit van het betreffende gegevens hebben.  
 
Aan de hand van de drie beschreven benaderingswijzen zal in de volgende paragraaf getracht worden 
het begrip data quality van een verzameling gegevens te definiëren.  

2.2.2 Data quality 
Het is niet eenvoudig om in één definitie de gehele kern van het begrip data quality van een 
verzameling gegevens te omvatten. Als gevolg van het multidimensionale karakter van data (de 
mogelijkheid om data vanuit meerdere dimensies te benaderen), zijn er ook meerdere benaderings-
wijzen die invloed hebben op de data quality van een verzameling gegevens (Missier et al., 2001).  
  
                                                
2 Indien we in het vervolg de term ‘data quality’ gebruiken, doelen we, tenzij anders vermeld, op de data quality van de 
verzameling gegevens, welke noodzakelijk zijn om het sterftecijfer te kunnen berekenen.  
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Soortgelijke benaderingswijzen als in voorgaande paragraaf beschreven, zijn ook van toepassing in 
geval van een verzameling gegevens. Omdat er nu sprake is van meerdere gegevens welke onderling 
in relatie met elkaar staan, kan er nog een vierde dimensie aan worden toegevoegd. Deze vier 
dimensies worden hieronder besproken. 
 

Soundness: de mate waarin de gegevens nauwkeurig, correct en waarheidsgetrouw zijn. ‘Sound 
data’ geeft een onderzoeker (of een programma) de mogelijkheid om betrouwbare resultaten te 
vinden. Indien een patiënt als zijnde overleden in het systeem is geregistreerd, dan is de 
betreffende patiënt in de realiteit daadwerkelijk overleden. 

Completeness: de mate waarin de gegevens ‘alles omvattend’ zijn. In geval van ‘complete data’ 
met betrekking tot het aantal overleden patiënten, zijn alle overledenen ook  daadwerkelijk als 
zodanig geregistreerd.  

Currency: de mate waarin de gegevens ‘up-to-date’ zijn. Met behulp van de meest recente data 
kan een onderzoeksresultaat verkregen worden, welke meer overeenkomt met de werkelijkheid. 
Een patiënt kan reeds overleden zijn, terwijl dit nog niet in het systeem ingevoerd.  

Consistency: de mate waarin voldaan wordt aan bepaalde constraints die met betrekking tot de 
relaties tussen gegevens zijn opgesteld. Relaties tussen gegevens in een database zijn vaak 
onderhevig aan bepaalde opgelegde beperkingen (constraints). Deze constraints kunnen voort-
vloeien uit bijvoorbeeld een bepaalde wetgeving waaraan het systeem onderhevig is. Op deze 
manier kan indien nodig, extern een bepaalde controle op een systeem worden uitgeoefend. Het 
WCIA referentiemodel 1995 met daarin de eisen ten behoeve van Huisarts Informatie Systemen, 
is hier een voorbeeld van.  
Daarnaast kunnen constraints ook voortvloeien om bepaalde tegenstellingen in het systeem te 
voorkomen. Een voorbeeld van een tegenstelling die mogelijkerwijs opgelegd is aan een 
informatiesysteem: een patiënt mag niet meerdere keren in het systeem worden geregistreerd.   
Van een consistente database wordt verondersteld dat de gegevens voldoen aan alle opgelegde 
constraints.  

 
De data quality van een verzameling digitale gegevens wordt bepaald door de mate waarin wordt 
voldaan aan elk van de dimensies. Om een uitspraak te doen over de oorzaken van een bepaald ‘data 
quality niveau’, dient echter de vorming van de data quality in ogenschouw genomen te worden.  
Zoals reeds beschreven vindt de kwaliteitsvorming plaats in het informatieproces wat ten grondslag 
ligt aan de uiteindelijke centrale opslag van gegevens. In de volgende paragraaf wordt om deze reden 
het LINH informatieproces in kaart gebracht. 

2.3 LINH Informatieproces 
Zoals reeds beschreven in voorgaande paragraaf, worden ten behoeve van het LINH verzamelproces 
gegevens uit Huisarts Informatie Systemen geëxtraheerd, getransformeerd en in een centrale database 
geladen. Alvorens gegevens verzameld kunnen worden, zullen deze natuurlijk eerst gecreëerd moeten 
worden. De creatie (en manipulatie) van gegevens is geen onderdeel van het LINH verzamelproces, 
maar zonder creatie van gegevens vallen er vanzelfsprekend weinig data te verzamelen.  
De acties die ten behoeve van het verzamelproces worden uitgevoerd hebben in bepaalde mate invloed 
op de data quality. De creatie en manipulatie speelt echter ook een belangrijke rol in de vorming van 
de uiteindelijke data quality. 
 
Deze vier opeenvolgende stadia vormen tezamen het LINH Informatieproces. In figuur 1 staat het 
gehele proces afgebeeld. In de volgende paragrafen zullen de kenmerken van elk stadium uitvoerig 
worden beschreven. 
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Figuur 1: LINH Informatieproces 

Stadium 1:    Creatie / Manipulatie van data  
In het eerste stadium van het informatieproces staat de creatie (en manipulatie) van de gegevens 
centraal. Als gevolg van een bepaalde interactie tussen de gebruikers van een HIS en het systeem zelf, 
kan de functionaliteit, die door een willekeurige HIS wordt aangeboden, in werking worden gezet. 
 
Middels deze interactie wordt de aanzet gegeven tot het vormen van nieuwe of vervormen van reeds 
bestaande data. De kwaliteit van de interactie is daarom van direct belang voor de data quality van de 
uiteindelijke gegevens. De twee partijen waartussen de interactie plaatsvindt, zijn daarbij van belang 
en worden hieronder beschreven. 

2.3.1 Gebruiker 
De gebruiker kan zelf de keuze maken om een bepaalde aangeboden functionaliteit helemaal niet, of 
voor andere doeleinden te gebruiken. Zo is het mogelijk dat een functioneel onderdeel waarmee een 
geval van overlijden wordt geregistreerd, door de gebruiker tevens gehanteerd wordt indien een patiënt 
is verhuisd. 
Er wordt in dit onderzoek verondersteld dat de huisarts, gebruiker is van een HIS, ondanks dat enkele 
(administratieve / financiële) handelingen wellicht door assistenten worden uitgevoerd. In dit 
onderzoek kunnen de woorden huisarts en gebruiker dan ook door elkaar worden gebruikt. 

2.3.2 Graphical User Interface 
In het informatieproces (figuur 1) wordt een informatiesysteem op een sterk vereenvoudigde wijze 
gemodelleerd, waardoor de schijn wordt gewekt dat een HIS in zijn geheel een rol speelt in de 
interactie. In werkelijkheid bestaat een HIS uit meerdere componenten en draagt slechts één 
component in hoofdzaak de verantwoording over (de kwaliteit van) de interactie. Deze component 
wordt de Graphical User Interface (GUI) genoemd en wordt als volgt gedefinieerd: 
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Graphical User Interface: Alle grafische mogelijkheden van een computer, welke in een 
informatiesysteem gebruikt worden, opdat er interactie kan ontstaan tussen de (menselijke) 
gebruiker en het systeem (TechTarget). 
 

Deze component is verantwoordelijk voor het daadwerkelijk aanbieden van de functionaliteit aan de 
gebruiker. De GUI speelt daarom een cruciale rol betreffende de kwaliteit van de interactie. Bepaalde 
functionaliteit zou op een zeer ongebruiksvriendelijke manier aan de gebruiker aangeboden kunnen 
worden, waardoor het de gebruiker moeilijk of zelfs onmogelijk wordt gemaakt, de betreffende 
functionaliteit op de goede manier te hanteren. In de praktijk kan bijvoorbeeld de locatie van het 
functionele onderdeel, waarmee een patiënt als zijnde overleden dient te worden geregistreerd, voor de 
gebruiker onvindbaar zijn.  

2.3.3 Application Programs 
Interactie tussen GUI en gebruiker wordt pas zinvol, als daarmee bepaalde functionaliteit in werking 
kan treden. De functionele onderdelen die door een HIS worden ondersteund, zijn om deze reden 
direct aan een GUI gekoppeld en zorgen voor de nodige aansturing van de GUI. De verzameling 
functionele onderdelen worden de ‘Application Programs’ (APs) genoemd.  

 
‘Application Programs’: Een AP is een programma in een systeem, welke ontworpen is om 
een specifieke functie uit te voeren ten behoeve van de gebruiker, of in sommige gevallen ten 
behoeve van een andere AP (TechTarget). 
 

De APs van een HIS bepalen de mogelijkheden van het betreffende informatiesysteem. In bijna alle 
gevallen wordt voor het functioneren van een AP, bepaalde invoer geëist. Een AP past zijn 
functionaliteit toe op deze invoer en zal na afloop een bepaalde uitvoer3 genereren. Deze invoer kan 
enerzijds aangeleverd worden door de GUI, anderzijds kan de invoer uit een database worden 
opgevraagd.  

2.3.4 Database Management System 
In het geval dat de invoer uit de database wordt opgevraagd of dat de uitvoer in de database moet 
worden geplaatst, verloopt de communicatie tussen APs en database via een ‘DataBase Management 
System’ (DBMS), opdat daadwerkelijk de opgevraagde informatie aan de juiste AP wordt geleverd (en 
vice verca). 
 

‘DataBase Management System’: Het DBMS is een programma welke zorg draagt voor het op 
correcte wijze opslaan, wijzigen en opvragen van data in de database (TechTarget). 

2.3.5 Relationele Database 
Er zijn verschillende soorten databases, echter komt in dit onderzoek alleen de ‘relationele database’ 
aan de orde. Dit is een database waarbij de gegevens in een (vooraf gedefinieerde) verzameling 
tabellen gestructureerd worden. Bewerkingen kunnen op de gegevens uitgevoerd worden, zonder dat 
de tabelstructuur daarbij veranderd hoeft te worden. 
In figuur 2 worden al bovengenoemde componenten waaruit een Huisarts Informatie Systeem is 
opgebouwd met hun onderlinge relaties weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 2: componenten van een HIS 

                                                
3 De uitvoer van een AP is in feite de daadwerkelijke creatie of manipulatie van gegevens in een Huisarts Informatie Systeem.  
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Indien gegevens uit een Huisarts Informatie Systeem worden geëxtraheerd, worden deze uit de 
component ‘database’ onttrokken. Wat de kenmerken van deze extractie zijn wordt in de volgende 
paragraaf beschreven. 

Stadium 2: Extractie van data 
Stadium 2 representeert de extractie van de benodigde gegevens uit elk soort systeem. Dit extraheren 
vindt plaats met behulp van een ‘extractieprogramma’. Iedere deelnemer aan het LINH project, voert 
het extractieprogramma op zijn systeem uit, waardoor de gegevens uit de database van het betreffende 
systeem worden gehaald en op een diskette worden geplaatst. 
Omdat er onder alle LINH deelnemers (circa 100 praktijken), zich vijf verschillende soorten HISen 
bevinden, zijn er ook vijf verschillende extractieprogramma’s. De manier waarop de gegevens op de 
diskettes wordt opgeslagen, kan daarom van elkaar verschillen. 
 
De gegevens die zich in (de databases van) de systemen van de LINH deelnemers bevinden, kan van 
goede kwaliteit zijn. Als echter het extractieprogramma onvolledige of de verkeerde informatie uit de 
betreffende database onttrekt, blijft er weinig van de goede kwaliteit over.  
De verschillende extractieprogramma’s hebben dus invloed op de kwaliteit van de LINH data. 

Stadium 3 a / b: Transformaties op data 
In stadium 3a worden alle geëxtraheerde gegevens verzameld door de ‘Werkgroep Onderzoek 
Kwaliteit’ (WOK). De gegevens worden door deze instantie gecontroleerd, eventueel aangepast en 
middels conversies omgezet in één gemeenschappelijke datastructuur. 
De aanpassingen die worden uitgevoerd, zijn er dusdanig op gericht dat de datastructuur, evenals de 
eigenschappen van de gegevens,  overeenkomen met de registratie uit het WCIA referentiemodel 
1995.  
Vervolgens wordt de data gecomprimeerd (ingepakt) en per e-mail naar het NIVEL toegezonden. 
 
Ook het NIVEL voert nog een aantal conversies op de gegevens uit (stadium 3b), opdat deze aan het 
formaat voldoen waardoor ze, zonder problemen, in de LINH database kunnen worden ingevoerd.  

Stadium 4: Laden van gegevens 
Uiteindelijk worden de gegevens in de LINH database opgeslagen (stadium 4). De data quality van de 
LINH data kan nu worden bepaald door een analyse uit te voeren op de gegevens die zich in deze 
database bevinden. 

Stadium 5: Gebruik van gegevens 
De LINH data maakt het mogelijk onderzoek uit te voeren, betreffende de huisartsenzorg. Daartoe 
worden de benodigde gegevens voor een specifiek onderzoek uit de LINH database opgevraagd, en 
worden analyses op deze gegevens uitgevoerd (stadium 5). 
 
Er is nu beschreven welk informatieproces aan de opslag van de LINH data ten grondslag ligt. 
Gedurende dit informatieproces wordt de kwaliteit van digitale gegevens gevormd. De oorzaken van 
(de verschillen in) het kwaliteitsniveau welke de gegevens aannemen, bevinden zich dus in dit 
informatieproces.  
In het volgende hoofdstuk zal beschreven worden op welke manier deze oorzaken in kaart kunnen 
worden gebracht. Deze is ter bevordering van de overzichtelijkheid, opgedeeld in verschillende 
onderdelen. 
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3 Methode van onderzoek 

In dit hoofdstuk zal stapsgewijs de methode van dit onderzoek worden uitgewerkt. Als elke stap 
achtereenvolgens wordt uitgevoerd, dienen er antwoorden gegeven te zijn op de specifieke vraag-
stellingen van dit onderzoek en dient derhalve voldaan te zijn aan de specifieke doelstelling. 

Stap 1:   WCIA referentiemodel 1995 
Ter bevordering van de standaardisatie van de Huisarts Informatie Systemen is door het LHV en het 
NHG een referentiemodel opgesteld. In dit referentiemodel worden de belangrijkste eisen en adviezen 
(constraints) vermeld waaraan elk soort Huisarts Informatie Systeem dient te voldoen. 
 
Door deze eisen en adviezen in kaart te brengen, krijgen we inzicht in 
de functionaliteit en de datastructuur (de onderlinge relaties tussen 
gegevens), waaraan elk HIS wordt geacht te voldoen (figuur 3). De nadruk 
zal hierbij liggen op twee aspecten die voor dit onderzoek van groot 
belang zijn: de wijze waarop gegevens over patiënten worden 
geregistreerd en de wijze waarop het overlijden van een patiënt in een 
systeem wordt vastgelegd. 
 
Enerzijds wordt, door de functionaliteit en datastructuur in kaart te 
brengen, een globaal beeld betreffende een ‘algemeen’ HIS verkregen. 
Anderzijds zijn hierdoor de constraints bekend welke van invloed zijn 
op het ‘consistency niveau’ van de uiteindelijke LINH data (paragraaf 

2.2.2). 

Stap 2:   Het sterftecijfer 
In dit onderdeel van het onderzoek proberen we allereerst aan te tonen dat er inderdaad verschillen zijn 
in de onderzoeksresultaten, tussen de verschillende soorten in omloop zijnde HISen, betreffende het 
LINH sterftecijfer. Om dit doel te kunnen bereiken worden de volgende stappen uitgevoerd. 
 
• Database Structure Analysis: Het NIVEL voert onderzoek uit 

met behulp van de gegevens in de LINH database. Een goed 
overzicht over de beschikbaarheid van, en de relaties tussen 
de gegevens in deze database, is daarom van groot belang.  
De structuur van de database (datastructuur) zal daarom 
worden uitgewerkt, waarbij de nadruk wordt gelegd op de 
gegevens die noodzakelijk zijn voor het berekenen van het 
sterftecijfer.  
Een vergelijking tussen de zogenaamde ‘LINH datastructuur’ 
en ‘WCIA datastructuur’, biedt inzicht in eventuele 
verschillen tussen beide modellen (figuur 4). De aanwezigheid 
van verschillen doet reeds vermoeden dat de kwaliteit van het 
sterftecijfer niet optimaal is. Het is echter nog te vroeg om in 
dit stadium hypotheses op te stellen. 

 
• Statistische analyse: Van elke deelnemende praktijk aan het 

LINH project wordt volgens de beschreven methode, het 
sterftecijfer berekend. De resultaten worden vervolgens, 
afhankelijk van het soort HIS waardoor ze gegenereerd zijn, 
ingedeeld in een ‘HIS categorie’. Er kan nu per HIS categorie 
een gemiddeld sterftecijfer berekend worden.  

WCIA 
Referentiemodel 1995 

Analyse RDBE 

Data- 
structuur 

Vergelijking 

LINH 
database 

Data- 
structuur 
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Om te bevestigen dat er inderdaad significante verschillen bestaan tussen de gemiddelde sterfte-
cijfers van de HIS categorieën, zullen statistische berekeningen op de gegevens uitkomst moeten 
bieden. 

 
Indien de statistische analyse inderdaad laat zien dat er significante verschillen tussen de gemiddelde 
sterftecijfers van de HIS categorieën bestaan, mag niet direct geconcludeerd worden dat de oorzaak 
hiervan te wijten is aan de verschillen tussen de HISen. Elk HIS categorie heeft namelijk een eigen 
patiëntenpopulatie met bijbehorende kenmerken. Deze kenmerken hebben ook invloed op de hoogte 
van het sterftecijfer: indien de gemiddelde leeftijd tussen de patiëntenpopulaties verschilt, zullen 
hoogstwaarschijnlijk ook de gemiddelde sterftecijfers van elkaar verschillen. 
 
Om uit te sluiten dat deze kenmerken in de patiëntenpopulatie, de verschillen in sterftecijfers 
veroorzaken, dienen de volgende stappen te worden uitgevoerd: 
  
• Determinanten van sterfte: De kenmerken van de patiëntenpopulatie, die van invloed zijn op de 

hoogte van het sterftecijfer, worden de determinanten van sterfte genoemd.  
Middels een literatuurstudie dient geanalyseerd te worden wat de determinanten van sterfte zijn.  

• Multiple Regression: Met behulp van een multiple regression analyse kan worden aangetoond dat 
de aanwezigheid van verschillende soorten HISen, een oorzaak is van de significante verschillen 
in sterftecijfers.  

 
Indien is aangetoond dat de aanwezigheid van verschillende soorten HISen inderdaad in grote mate 
bijdraagt aan de verschillen in sterftecijfers, kan een analyse van het LINH informatieproces, een 
verklaring geven van het ontstaan van de verschillen. Dit zal daarom in het volgende onderdeel van 
het onderzoek behandeld worden. 

Stap 3:   Analyse van het LINH informatieproces 
Als de hoogte van het sterftecijfer beïnvloed wordt door het gebruik van verschillende soorten 
systemen, impliceert dit de aanwezigheid van verschillen in data quality tussen de aanwezige HIS 
categorieën.  
Deze verschillen kunnen in elk stadium van het LINH informatieproces, voorafgaand aan de stadium 
waarin de gegevens in de LINH database worden opgeslagen, veroorzaakt worden. We starten dit 
onderdeel daarom met het opstellen van basishypotheses, elk betrekking hebbend op een onderdeel uit 
het LINH informatieproces. Per stadium wordt zo het vermoeden uitgesproken dat de kenmerken van 
het betreffende stadium, de oorzaak is van de verschillen in data quality tussen de aanwezige HIS 
categorieën. 
Bij elk basishypothese zal vermeld worden vanuit welke dimensie de data quality beschadigd kan 
worden, met betrekking tot de gegevens die essentieel zijn voor het berekenen van het sterftecijfer.  
 
Vervolgens analyseren we van elk afzonderlijke HIS categorie, de aspecten van het LINH 
informatieproces, die invloed hebben op de data quality van de betreffende HIS categorie. De 
volgende (deel)stappen worden ten behoeve van deze ‘data quality analyse’ uitgevoerd: 

Stap 3.1:    Analyse van functionaliteit en datastructuur  
In de eerste stap wordt de functionaliteit die het betreffende pakket ondersteunt en de wijze waarop 
informatie in de database wordt opgeslagen (de datastructuur), in kaart gebracht. De nadruk ligt zal 
hierbij liggen op de onderdelen die van belang zijn voor dit onderzoek.  
   
Een globale beschrijving van de functionaliteit van elk systeem kan redelijk eenvoudig worden 
gemaakt op basis van beschikbaar zijnde handleidingen en vanzelfsprekend ook middels het gebruik 
van elk systeem. De methode welke gebruikt moet worden om de datastructuur in kaart te brengen, 
vereist daarentegen wat extra aandacht.  
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Aangezien de makers van de softwaresystemen met elkaar concurreren, zullen de producenten helaas 
niet welwillend zijn met het verschaffen van de benodigde informatie betreffende hun (interne) 
registratiemethoden. Om toch een goede benadering van de datastructuur te verkrijgen, wordt gebruik 
gemaakt van de techniek DataBase Reverse Engineering (DBRE) (Hainaut, 2002).   
 
Middels deze techniek wordt getracht de datastructuur van een systeem te reconstrueren, gebruik 
makend van de middelen die wél beschikbaar zijn. Normaliter wordt deze techniek gebruikt om van 
verouderde (legacy) informatiesystemen, waarvan elke vorm van documentatie verouderd is of geheel 
ontbreekt, nieuwe (ontwerp)documentatie te (re)construeren. Met deze gereconstrueerde documenten 
kan dan een nieuw en modern informatiesysteem gebouwd worden, welke soortgelijke functionaliteit 
ondersteunt. Men verkrijgt zo een kwalitatief verbeterd systeem, zonder dat de informatie uit het 
verouderde systeem verloren raakt. 
De belangrijkste onderdelen van DBRE is de reconstructie van een ‘conceptueel’ en van een ‘logisch’ 
model van het verouderde systeem. 
 
• Het conceptueel model wordt gevormd door alle op zich zelf staande objecten (concepten) en de 

bijbehorende relaties tussen deze objecten. Een geschikte representatietechniek voor een 
conceptueel model, is een Entity Relationship Model (ER model). Deze representatietechniek zal 
ook in dit onderzoek gebruikt worden. Voor een beschrijving van deze techniek wordt verwezen 
naar (Silberschatz, 1997). 
Het conceptueel model vormt een basis voor het logisch model. 

• Het logisch model geeft een meer gedetailleerd beeld van de ‘fysieke’ eigenschappen van het 
betreffende informatiesysteem. Entiteiten en bijbehorende attributen uit het conceptuele model, 
worden in het logische model omgezet in resp. tabellen en kolommen. Bovendien worden 
bepaalde eigenschappen van de gegevens in het model opgenomen, zoals het datatype (numeriek, 
karakters, etc.) van de gegevens. 

 
Voor dit onderzoek wordt een conceptueel model van elk Huisarts Informatie Systeem vervaardigd, 
waarin de concepten verwerkt zijn die voor dit onderzoek van belang zijn.  
Het reconstrueren van een logisch model voor elk soort HIS levert een meer gedetailleerd beeld op van 
een (onderdeel van een) systeem. Echter treden op een dergelijk detailniveau veelvuldig veranderingen 
op, waardoor een logisch model al snel achterhaald is. Om deze reden is besloten om ten behoeve van 
dit onderzoek geen logisch model te creëren. De van belang zijnde eigenschappen van gegevens, die 
feitelijk in een logisch model thuishoren, kunnen indien nodig middels beschrijvende tekst worden 
toegevoegd.  
 
Zoals eerder ter sprake is gekomen maakt DBRE gebruik van de middelen die beschikbaar zijn, om 
een conceptueel model te creëren. In ons geval beschikken we over onderstaande hulpmiddelen: 
 
• De schermopbouw Huisarts Informatie Systemen. De schermopbouw evenals het commentaar 

welke is toegevoegd kan essentiële informatie geven betreffende de datastructuur. 

• Externe documentatie. Van elk systeem hebben we de beschikking over de bijbehorende 
handleiding. Daarnaast bestaan er documenten die door externe partijen in het verleden 
geschreven zijn ten behoeve van ander onderzoek. Deze documenten kunnen nuttige informatie 
verschaffen. Wel dient rekening gehouden te worden dat de informatie in dergelijke externe 
documenten reeds achterhaald is. 

• Interviews van experts van een of meerdere HISen. Experts kunnen wellicht antwoord geven op 
openstaande vragen betreffende de datastructuur van een HIS.  

• Werking van het programma: De programma-uitvoer geeft de benodigde informatie betreffende de 
eigenschappen van gegevens. Zo geeft het gedrag van het systeem informatie prijs, betreffende de 
eisen waaraan gegevens moeten voldoen en kan het uitvoeren van de programma(onderdelen) veel 
informatie opleveren over de relaties tussen gegevens. 
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Een analyse op elk van bovenstaande hulp-
middelen zal voldoende informatie moeten 
opleveren om een goed beeld te verkrijgen van de 
datastructuur en tevens de functionaliteit van het 
betreffende systeem. Door de resultaten van deze 
reconstructie te vergelijken met die van het WCIA 
referentiemodel 1995, wordt inzicht verkregen in 
de eventuele afwijkingen die het betreffende 
systeem vertoont.  
Ten gevolge van de eventuele afwijkingen kunnen 
de ‘create / manipulate’ hypotheses worden 
opgesteld. Van elke hypothese zal een 
onderbouwing gegeven worden waarbij naar voren 
dient te komen op welke dimensie van data quality 
de specifieke hypothese impact kan hebben. Zodra 
een hypothese is opgesteld en is onderbouwd, zal 
getracht worden op grond van analyses op de 
LINH gegevens, of het vermoeden reeds op dit 
niveau verworpen of juist versterkt4 kan worden. 
 
In figuur 5 wordt een schematische weergave van 
stap 3.1 afgebeeld. Als de HISen deze stap hebben 
doorlopen, hebben we van elk systeem de 
specifieke hypotheses betreffende het Create / 
Manipulate stadium. 

Stap 3.2:    Analyse van de geëxtraheerde gegevens 
Door de geëxtraheerde gegevens van een HIS te analyseren, kan de (geëxtraheerde) datastructuur in 
beeld worden gebracht. Door deze geëxtraheerde datastructuur te vergelijken met de gereconstrueerde 
HIS datastructuur, kan wellicht een uitspraak worden gedaan betreffende een aantal specifieke 
hypotheses uit de voorgaande stap. Daarnaast kan deze analyse leiden tot het opstellen van een aantal 
‘extract’ hypotheses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
4 Men moet voorzichtig zijn om een hypothese op dit niveau te bevestigen, gebruik makend van alleen de LINH data; de gegevens ondergaan 
in de volgende stadia van het informatieproces nog veel acties die mogelijk ook van invloed zijn. Vandaar dat hier de term ‘versterkt’ wordt 
gebruikt in plaats van ‘bevestigd’. 
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In figuur 6 wordt een schematisch weergave van stap 3.2 afgebeeld. Als de HISen deze stap hebben 
doorlopen, hebben we van elk systeem de specifieke hypotheses betreffende het Extract stadium. 

Stap 3.3:    Analyse van de getransformeerde gegevens 
In deze stap wordt een analyse uitgevoerd op de conversies die, in eerste instantie door de WOK en 
vervolgens door het NIVEL, op de geëxtraheerde gegevens worden toegepast. Alle toegepaste trans- 
formaties dienen ertoe te leiden dat de geëxtraheerde datastructuur wordt omgezet tot de uiteindelijke 
LINH datastructuur. 
Tussen de WOK en het NIVEL zijn afspraken gemaakt, opdat de datastructuur van de gegevens 
dusdanig aan het NIVEL wordt overgedragen, dat deze zonder al te veel moeite in de LINH database 
geladen kunnen worden. De transformaties zijn hier dan ook in hoofdzaak op gericht.  
Deze transformaties kunnen op kwaliteit worden beoordeeld door te analyseren of de geëxtraheerde 
datastructuur na uitvoering van de transformaties inderdaad vervormd wordt overeenkomstig de LINH 
datastructuur. In figuur 7 wordt hiervan een schematisch weergave afgebeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 7: LINH datastructuur versus geëxtraheerde datastructuur 
 
Daarnaast  voert de WOK conversies uit om de betrouwbaarheid van de gegevens te verhogen. Hierbij 
wordt een betrouwbare geregistreerde vaste patiëntenpopulatie, conform het WCIA referentiemodel 
1995, als uitgangspunt gehanteerd. De conversies zijn er dan ook op gericht om de vaste 
patiëntenpopulatie de realiteit zo dicht mogelijk te laten benaderen. De WOK gaat hierbij als volgt te 
werk: 
Er wordt per praktijk onderzocht of de gegevens ter berekening van de vaste patiëntenpopulatie 
‘sound’ en ‘complete’ zijn (§ 2.2.2). Als de gebruiker op een verkeerde manier of geheel niet van de 
aangeboden functionaliteit gebruik maakt, kan dit invloed hebben op deze twee dimensies van data 
quality. Middels conversies wordt vervolgens geprobeerd de gevolgen op de kwaliteit van de vaste 
patiëntenpopulatie te herstellen.  
 
De impact die de handelingen van gebruikers hebben op de kwaliteit van de vaste patiëntenpopulatie, 
wordt dus middels deze conversies hersteld; daarentegen kunnen, juist door de uitvoer van deze 
conversies, andere gegevens welke niet gebruikt worden voor het bepalen van de vaste patiënten-
populatie, in hun kwaliteit worden aangetast.  
In dit onderzoek wordt geanalyseerd of de door de WOK uitgevoerde conversies impact hebben op het 
geregistreerd aantal overledenen. Indien er conversies zijn waarbij dit het geval is, dan zullen deze in 
kaart worden gebracht en zal getracht worden te analyseren in welke mate de betreffende conversie 
invloed heeft op het aantal geregistreerde overledenen. Eventueel kunnen hierdoor nieuwe ‘transform’ 
hypotheses worden opgesteld. 
 
De conversies die door het NIVEL worden uitgevoerd hebben enkel impact op de datatypen van 
gegevens, opdat deze overeenkomen met het formaat in de LINH database. Hiermee worden 
conflicten tussen verschillende datatypen tijdens het laden van de gegevens voorkomen. Gezien de 
eenvoud van deze transformaties is de verwachting dat zich geen conflicten op dit niveau zullen 
voordoen. Daarom worden transformaties op dit niveau alleen benoemd als deze weldegelijk impact 
hebben op de kwaliteit van de benodigde gegevens. 
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Als de HISen deze stap hebben doorlopen, hebben we van elk systeem de specifieke hypotheses 
betreffende het Transform stadium.  

Stap 3.4:    Analyse van handelingen van gebruikers 
De laatste stap richt zich op de handelingen die gebruikers uitvoeren met het systeem. Middels een 
vragenlijst aan de deelnemers van het LINH project, kunnen de eventueel openstaande hypotheses 
alsnog worden getoetst.  
Ondanks het feit dat dit stadium zich aan het begin van het LINH informatieproces bevindt, wordt de 
analyse ervan pas uitgevoerd als de overige stadia reeds zijn verricht. De vragenlijsten zullen dan 
doeltreffender zijn (we weten immers WAT we willen vragen). Zo wordt voorkomen dat zinloze 
vragen aan de betreffende gebruikers worden gesteld. 
De hypotheses die door de analyse uit deze stap worden bevestigd dan wel verworpen, maken het 
mogelijk een waardeoordeel te geven aan bijbehorende basishypothese. 
 
Stap 4:   Conclusie 
De resultaten van alle toetsen worden gebruikt om conclusies te trekken. Deze conclusies dienen 
antwoorden te geven op de vooraf gestelde vraagstellingen. Daartoe dienen de volgende punten naar 
voren te komen. 
 

• Puntsgewijs dienen de oorzaken van de aanwezigheid van significante verschillen benoemd te 
worden. 

• De mogelijkheden om de gegevens in kwaliteit te doen toenemen, dienen te worden vermeld. 

• Aanpassingen aan de omgang met de geregistreerde gegevens, dienen te worden genoemd. 
Welke wijzigingen kunnen aan de data analyse worden aangebracht, opdat de berekening van 
het LINH sterftecijfer resulteert in een onderzoeksresultaat van hoge(re)  kwaliteit. 
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4 WCIA referentiemodel 1995 

Op dit moment worden er in Nederland zes verschillende Huisarts Informatie Systemen (HISen), op 
relatief grote schaal gebruikt om de werkzaamheden binnen een huisartsenpraktijk elektronisch te 
ondersteunen. Aanvankelijk speelden de systemen een meer administratieve rol binnen de praktijk 
(o.a. het onderhouden van de boekhouding), maar het afgelopen decennia  hebben de HISen ook een 
medische taak op zich genomen.  
Tegenwoordig wordt van elke patiënt een Elektronisch Medisch Dossier (EMD) bijgehouden en biedt 
een HIS onder andere ondersteuning bij het stellen van diagnosen en bij het voorschrijven van 
geneesmiddelen (Njoo, 2004).  
 
Zoals in de inleiding (§ 1.1) reeds is vermeld, wordt als reactie op de sterke opkomst van het medische 
karakter van de Huisarts Informatie Systemen, door het NHG en LHV een beleid gevoerd om de 
functionaliteit van de verschillende systemen zoveel mogelijk te standaardiseren.  
Als elk pakket voldoet aan bepaalde standaarden, zal dit een positief effect hebben op de commu-
nicatie tussen verschillende systemen. Er kan dan veel tijd (en geld) bespaard worden met de 
uitwisseling van zorggerelateerde informatie tussen huisartsen onderling en tussen huisartsen en 
derden (ziekenhuis, specialisten). 
Een ander voordeel wat dit beleid met zich mee brengt, is de mogelijkheid om de kwaliteit van de 
huisartsenzorg cijfermatig aantoonbaar te maken. De standaardisatie van systemen biedt namelijk de 
mogelijkheid om de gegevens van diverse soorten systemen, met elkaar te vergelijken. Eventuele 
zwakke onderdelen in de huisartsenzorg kunnen op deze manier zichtbaar worden gemaakt en daar 
waar mogelijk verbeterd worden. 
 
Om het beleid tot standaardiseren kracht bij te zetten werd in het jaar 1990 een referentiemodel 
uitgebracht waarin de functionele eisen met betrekking tot een huisarts informatie systeem werden 
benoemd. Daarnaast werd elk systeem op basis van dit referentiemodel getoetst.  
Toentertijd zagen veel HIS leveranciers kansen liggen op dit gebied en was er sprake van een 
groeiende markt. Uit oogpunt van concurrentie hadden de leveranciers daarom groot belang bij een 
dergelijke toetsing en in korte tijd voldeed ieder in omloop zijnde HIS aan het gestelde eisenpakket. 
 
Naarmate er meer mogelijkheden tot ondersteuning werden gecreëerd als gevolg van nieuwe 
technische ontwikkelingen, werd in 1995 een vernieuwd referentiemodel uitgebracht: het zogenoemde 
‘WCIA HIS referentiemodel 1995’ (Overbeeke et al., 2001). De veranderingen ten opzichte van het oude 
referentiemodel bevinden zich hoofdzakelijk in het medische onderdeel van een systeem. Nieuwe 
functionele eisen op dit gebied moeten leiden tot betere medische ondersteuning.  
Afgezien van wat kleine updates, wordt dit model tot op heden nog altijd gebruikt als referentiemodel.  
 
De laatste jaren wordt de markt voor Huisarts Informatie Systemen echter gekenmerkt door 
overnames, fusies en voor een enkel systeem is zelfs de gehele productie en het onderhoud ervan, 
stopgezet. Deze gang van zaken heeft ook zijn weerwerking op het ontwikkelingsproces van de 
systemen gehad: nog altijd voldoet geen enkel in omloop zijnde HIS aan alle eisen die in dit 
vernieuwde model zijn opgesteld. 
 
Om een beeld te verkrijgen van de mogelijkheden van een Huisarts Informatie Systeem, worden in dit 
hoofdstuk de belangrijkste onderdelen die in het referentiemodel voorkomen, behandeld. De 
functionele stukken die voor dit onderzoek van meer belang zijn, worden ook in meer detail 
beschreven.   
 
4.1 Administratief onderdeel 
Met behulp van het administratieve onderdeel dienen de niet medische handelingen binnen de praktijk 
te worden onderhouden. Het betreft hier de functionaliteit ten behoeve van het registreren van 
gegevens en tevens van het onderhouden van de financiën.  
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Het referentiemodel legt op beide gebieden een aantal eisen op, echter behandelen we alleen 
de functionaliteit ten behoeve van de registratie van persoonsgegevens van ingeschreven 
patiënten, aangezien de financiële eisen voor dit onderzoek van minder belang zijn. Voor het 
gehele overzicht van eisen wordt verwezen naar het WCIA referentiemodel 1995 (Overbeeke et al., 

2001).  
 
Er zijn tal van gegevens die door een huisarts in het administratieve deel van het Huisarts Informatie 
Systeem geregistreerd dienen te worden. Gegevens over de praktijk, van patiënten, medewerkers en 
van andere van belang zijnde personen/instanties zijn slechts enkele voorbeelden van administratieve 
informatie die in het systeem opgeslagen en onderhouden dienen te worden. 
Een algemene eis die gesteld wordt aan de registratie van gegevens is dat deze ingevoerd, gewijzigd en 
tevens verwijderd moeten kunnen worden.  
 
De patiëntinformatie is voor dit onderzoek van groot belang. Alvorens een huisarts zorggegevens van 
een patiënt vast kan leggen, dient hij de betreffende persoon eerst in het systeem te registreren. In 
onderstaand Entity Relationship Model (figuur 8) is weergegeven welke gegevens bij de registratie van 
een nieuwe patiënt, geacht worden bekend te zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 8: WCIA Administratieve patiëntgegevens 
 
Onderstaande punten hebben betrekking op dit diagram: 
 
• Ieder nieuw ingevoerde patiënt krijgt een uniek nummer, het patiëntnummer, toegewezen. Elke 

patiënt behoort tot één bepaald woonverband. Een woonverband wordt gevormd door één of 
meerdere personen die op één adres een gezamenlijk huishouden voeren. Zo is een gezin een 
voorbeeld van een woonverband. Elk woonverband wordt uniek geïdentificeerd middels het 
woonverbandnummer. 

• Het patiëntnummer en woonverband nummer worden, normaal gesproken, automatisch door het 
systeem aangemaakt. In beide gevallen betreft het een volgnummer: een nieuw aangemaakt 
nummer is één cijfer hoger dan het laatst toegevoegde nummer. 

• Om een factuur op een correcte manier op te kunnen stellen, zijn hiervoor onder andere de 
gegevens van de betaler nodig. Vaak draagt één persoon of instantie zorg voor de financiële 
afhandeling van alle personen in eenzelfde woongroep. De gegevens van de betalende persoon of 
instantie, worden daarom gekoppeld aan het woonverbandnummer. 

• Invoering van een nieuwe patiënt kan pas plaatsvinden indien de gebruiker aan minimaal de 
gemarkeerde (*) attributen in het ERD, een waarde heeft toegewezen. De inschrijving mag niet 
plaatsvinden indien dit niet het geval is. 

• Het systeem moet een waarschuwing weergeven zodra zich een situatie voordoet waarbij 
mogelijkerwijs een reeds ingeschreven patiënt wederom ingeschreven wordt. Op deze manier 
wordt voorkomen dat patiënten dubbel worden ingevoerd. 

• Indien een patiënt niet meer deel uitmaakt van de patiëntenpopulatie, moet bij de betreffende 
patiënt een uitschrijfdatum worden ingevuld. De patiënt krijgt dan de status ‘uitgeschreven’. 

WOONVERBAND 
 
*WOONVERBANDNUMMER 
*Woonplaats 
*Adres 
Betaler 
 

PATIENT 
 
*PATIENTNUMMER 
*Naam 
*Voorletters 
*Geslacht 
*Geboortedatum 
*Soort patient 
Inschrijfdatum 
Uitschrijfdatum 
Reden vertrek 
*Soort verzekering 
 

(1,N) 1 

HEEFT 
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Daarnaast kan, middels attribuut ‘reden vertrek’, worden aangegeven om welke reden de patiënt 
niet meer tot de patiëntenpopulatie behoort. Dit wordt echter niet geëist. 

4.2 Medisch onderdeel 
Dit onderdeel maakt het mogelijk om een medische dossier van een patiënt aan te maken en te 
onderhouden. Er ontstaat een zogenoemd ‘medisch journaal’, doordat op chronologische wijze, 
verslag wordt gelegd van elke (medische) handeling die door een huisarts is verricht.  

4.2.1 Medische registratie 
Er wordt in het referentiemodel geadviseerd om in dit medische journaal, informatie op een 
gestructureerde wijze te registreren. Om dit doel te bereiken wordt in het referentiemodel het gebruik 
van ‘Episode Georiënteerde Registratie’ (EGR) aanbevolen. Deze registratiemethode wordt in deze 
paragraaf besproken. 
 
Episode Georiënteerde Registratie heeft als kleinste registratie eenheid, een ‘deelcontact’. Middels een 
deelcontact kan een handeling ten behoeve van één gezondheidsprobleem in het medische journaal 
worden geregistreerd.  
Onder ‘handelingen ten behoeve van één gezondheidsprobleem’ doelt men niet alleen op de 
handelingen die tijdens contact tussen huisarts en patiënt naar voren komen; alle handelingen met 
betrekking tot een zorgonderwerp van een patiënt vallen onder het begrip deelcontact. Een uitslag van 
een bloedonderzoek of correspondentie betreffende het zorgonderwerp tussen huisarts en derden, 
worden daarom ook middels een deelcontact in het systeem geregistreerd. 
 
Een deelcontact is opgebouwd uit één of meerdere journaalregels. Elke journaalregel kan gekenmerkt 
worden met één van de volgende coderingen: S, O, E of P: 
 

S-regel(s) Subjectief: redenen voor contact 
O-regel(s) Objectief: verricht onderzoek 
E-regel(s) Evaluatie: de werkhypothese/diagnose 
P-regel(s) Plan voor behandeling, verwijzing, voorschrift, lab-aanvraag 
 

Een deelcontact bestaat uit één of meerdere journaalregel. Het gebruik van deze SOEP codes, brengt 
structuur aan in een deelcontact; het gebruik ervan is echter niet verplicht. 
 
Als een zorgprobleem reeds in een eerder deelcontact ter sprake is gekomen, dient er een koppeling 
tussen beide deelcontacten aangemaakt te worden. Op deze manier ontstaat er een reeks van deel-
contacten, met betrekking tot één gezondheidsvraagstuk. Deze reeks van deelcontacten wordt een 
episode genoemd. Middels een episodenummer (of naam) wordt één episode uniek geïdentificeerd en 
kunnen de deelcontacten, indien van toepassing, gekoppeld worden aan de betreffende episode. De 
gehele verzameling episoden van een patiënt, vormt op deze manier het medische dossier van de 
betreffende patiënt. 
 
Figuur 9 geeft een formele weergave van de structuur en eisen betreffende Episode Georiënteerde 
Registratie. Dit diagram zal uiteindelijk als een richtlijn dienen zodat een oordeel gegeven kan worden 
over de registratiemethoden van de verschillende soorten HISen.  
Vermeld moet worden dat in het referentiemodel geen enkel relationeel model voorkomt en dat de 
diverse eisen niet altijd op een dergelijk detailniveau worden gespecificeerd. Daarom dient bij het 
beoordelen van de verschillende soorten HISen, in acht te worden genomen dat, ondanks eventuele 
(kleine) verschillen in registratiewijzen ten opzichte van dit ER model, toch aan de gestelde eisen in 
het referentiemodel voldaan kan worden. 
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EPISODE 
 
EPISODENUMMER 
Startdatum 
Laatste Contactdatum 
Omschrijving 
ICPC code 
Status actief/inactief 

JOURNAALREGEL 
 
VOLGNUMMER 
SOEP code 
Omschrijving 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 9: WCIA Medische gegevens 
 
Aspecten betreffende het ER model: 
 
• Door gebruik te maken van een internationaal gestandaardiseerd codesysteem, de ‘International 

Classification of Primary Care’ (ICPC) (Boersma et al. 1995), wordt het de huisarts mogelijk gemaakt 
de meest voorkomende symptomen en klachten, diagnosen en interventies in een deelcontact te 
coderen.  De aangewezen plaats om een ICPC code te registreren is de journaalregel met kenmerk 
‘E’, ook wel de E regel genoemd. Het is echter ook mogelijk de code in een andere regel in te 
vullen. 
Elk systeem dient ter ondersteuning van de werkzaamheden van de huisarts, een thesaurus van het 
ICPC codesysteem te onderhouden 

 
• Ook een episode kan een ICPC code toegewezen krijgen. Deze code representeert de actuele 

diagnose die vastgesteld is aan een bepaald zorgprobleem en zou eventueel, ten gevolge van een 
nieuw plaatsgevonden deelcontact, in een later stadium van een zorgprobleem aangepast kunnen 
worden. 
De ICPC code van een journaalregel hoeft natuurlijk niet overeen te komen met de ICPC code van 
de bijbehorende episode. De laatstgenoemde betreft de ICPC code welke overeenkomt met de 
diagnose die gesteld is (bijv. een hersenschudding), terwijl met de bijbehorende deelcontacten, 
gevormd door journaalregels, de symptomen van de hersenschudding geregistreerd kunnen 
worden (hoofdpijn, duizeligheid, etc.). 
Indien het zorgprobleem niet meer van toepassing is, krijgt de episode de status inactief en komt 
het attribuut ‘laatste contactdatum’ overeen met ‘de einddatum’ van de betreffende episode.    

  
In de volgende paragrafen worden een aantal stukken functionaliteit besproken, welke onlosmakelijk 
verbonden zijn met het medisch onderdeel. 

4.2.2 Prescriptie 
Voorgeschreven geneesmiddelen worden in dit onderdeel geregistreerd en op basis daarvan kunnen 
recepten worden gegenereerd5.  
Omdat een voorschrift of prescriptie een handeling is ten behoeve van een gezondheidsprobleem, dient 
er ook een deelcontact aangemaakt te worden van de prescriptie. De aangewezen regel om een voor-

                                                
5 Tegenwoordig zijn alle HISen in omloop uitgebreid met een ‘Elektronisch Voorschrijf Systeem’ (EVS). Dit systeem geeft, 
op basis van een gestelde diagnose, een advies aan de huisarts wat betreft het voor te schrijven geneesmiddel (Wolters et al., 
2003). Dit wordt echter niet in het WCIA referentiemodel gespecificeerd. 

1 
DEELCONTACT 
 
DEELCONTACTCODE 
Artscode 
ICPC code 
 

(1,N) 1 

1 

(1,N) 

(1,N) 

HOORT BIJ 

GEKOPPELD AAN 

HEEFT 

CONTACT 
 
CONTACTNUMMER 
Datum 
Soort Contact 
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geschreven middel te registreren, is de P-regel, waarbij er een (automatische) koppeling gemaakt dient 
te worden tussen het betreffende voorschrift en het bijbehorende deelcontact.  

4.2.3 Uitgaande Correspondentie 
Dit onderdeel is van belang bij het registreren van verwijzingen naar bepaalde specialismen. Naast de 
registratie van een verwijzing, kan meteen een verwijsbrief voor de betreffende patiënt uitgeprint 
worden.  
Gelijk aan de registratie van een voorschrift, dient van een verwijzing ook een deelcontact aangemaakt 
te worden. De P-regel is de aangewezen regel om een verwijzing te registreren. Daarbij dient er 
(automatisch) een koppeling aangemaakt te worden tussen het deelcontact en de betreffende 
verwijzing. 

4.2.4 Diagnostisch archief 
Een aanvraag voor diagnostisch onderzoek worden in het Diagnostisch archief aangemaakt. Daarnaast 
wordt wederom een deelcontact aangemaakt, waarbij in de P-regel melding wordt gemaakt van de aard 
van de aanvraag (laboratorium, röntgenonderzoek, etc). Ook moet er in dit geval weer een koppeling 
tussen aanvraag en deelcontact bestaan.  
 
De uitslagen van deze onderzoeken, worden ook in het diagnostisch archief opgeslagen. Omdat een 
uitslag van onderzoek vanzelfsprekend een belangrijke bijdrage levert aan een overzicht van een 
gezondheidsprobleem, zal ook hiervan een deelcontact aangemaakt moeten worden (gekoppeld aan 
dezelfde episode, waar de aanvraag van het onderzoek toe behoort).  
In het deelcontact kan een en ander over de aard van de uitslag worden vermeld. De aangewezen plek 
voor een dergelijke registratie is de O-regel. In deze regel dient dan een koppeling naar de betreffende 
uitslag in het diagnostisch archief, aanwezig te zijn. 

4.3 Overige onderdelen in een HIS 
Naast het administratief en medisch onderdeel, resteren er nog een aantal onderdelen waarvan in het 
referentiemodel geëist wordt, dat ze in een HIS aanwezig zijn. Aangezien deze onderdelen voor dit 
onderzoek van wat minder belang zijn, wordt de functionaliteit ervan, in de volgende paragrafen 
slechts globaal omschreven. 

4.3.1 Preventief onderdeel 
Ter ondersteuning van preventieve activiteiten, zoals het opsporen en oproepen van de patiënten die 
gevaccineerd dienen te worden tegen de griep, kan gebruik worden gemaakt van dit onderdeel.  

4.3.2 Communicatie onderdeel 
Wanneer een patiënt zich bij een andere huisarts inschrijft als zijnde vaste patiënt, zal het dossier van 
de betreffende patiënt van het ene HIS naar het andere HIS overgebracht moeten worden. Omdat er 
verschillende systemen in omloop zijn, kan met het communicatie onderdeel een compleet 
patiëntendossier omgezet worden in een HIS onafhankelijk bestand. 

4.3.3 Systeembeheer/Beveiliging onderdeel 
De instellingen van het HIS, autorisatie, onderhoud, het maken van back-ups en de archivering zijn 
stukken functionaliteit die worden afgehandeld in het systeembeheer/beveiliging onderdeel.  

4.4 WCIA – HIS - Tabellenklapper 
Een huisarts zal tijdens zijn werkzaamheden heel wat informatie in zijn HIS moeten invoeren en 
opslaan. Indien alle gegevens in vrije tekst ingevoerd moeten worden, zal dit onnodig veel tijd vergen. 
Om dit te besparen wordt in het referentiemodel geëist dat elk HIS gebruikt maakt van een 
codesysteem.  
 



 29

Hierbij wordt in een HIS aan elk object een code toegekend, met als doel dat object uniek te kunnen 
identificeren. De code behorende bij bijvoorbeeld het object ‘vaste patiënt’ is ‘V’. Als echter elk 
object wat zich in een HIS bevindt, geïdentificeerd wordt met een unieke code, ontstaat er een zeer 
grote massa van verschillende codes. Op deze manier wordt het de gebruiker lastig gemaakt om 
zijn/haar weg te vinden in de hoeveelheid codes. 
Om dit te voorkomen, wordt er tussen de objecten een ordening aangebracht. Vergelijkbare objecten 
kunnen dan in één groep worden ondergebracht, waarbij de hele groep geïdentificeerd wordt middels 
één groepscode of groepsnaam. 
Zo wordt het object ‘vaste patiënt’ ingedeeld in de groep ‘code categorie patiënt’. Naast de code ‘V’ 
bestaan er in deze groep een aantal andere codes ter aanduiding van andere patiëntcategorieën. De 
code ‘V’ kan nu ook gebruikt worden voor andere objecten in een HIS, zolang deze objecten zich in 
een andere groep bevinden. 
 
Elk soort Huisarts Informatie Systeem in omloop, bevat een dergelijk codeersysteem. Communicatie 
tussen systemen met eenzelfde codeersysteem zal geen probleem zijn. Zodra echter HISen met 
verschillend codesysteem met elkaar moeten communiceren, zal eerst een vertaalslag gemaakt moeten 
worden van het ene codesysteem in de andere. De kans op miscommunicatie wordt daardoor groter. 
 
Communicatie tussen systemen wordt dus een stuk eenvoudiger, wanneer eenzelfde codesysteem 
gehanteerd wordt. De LHV en het NHG streven er daarom naar het codesysteem waarvan de 
informatiesystemen gebruik maken, te standaardiseren.  
Om dit doel te bereiken is naast het referentiemodel de zogenaamde tabellenklapper uitgebracht, 
waarin de te hanteren ordening in groepen en de meest belangrijke codes voor de objecten, zijn 
gedefinieerd.  
Iedere tabel in dit document komt overeen met één groep in de ordening en heeft een unieke 
naam/cijfer. In het vervolg van dit onderzoeksverslag wordt niet meer gesproken over groepen, maar 
over tabellen. De mogelijke waarden in een tabel staan, met bijbehorende omschrijving en een 
mnemonic (gemakkelijk te onthouden afkorting), erin gedefinieerd. Een voorbeeld: 
   

Code Omschrijving mnemonic 
0 Onbekend O 
1 Man M 
2 Vrouw V 
9 Niet gespecificeerd N 

Tabel 1: Code geslacht patiënt 
 
Het gebruik van mnemonics is een stuk gebruikersvriendelijker dan de numerieke codering. Zo is het 
een gebruiker toegestaan om eventuele mnemonics te veranderen in een voor de gebruiker beter te 
onthouden code. Bijna alle systemen gebruiken daarom de mnemonics voor de interactie met de 
gebruiker en slaat zijn informatie ook in deze vorm op in de database.  
Zodra de gegevens naar een ‘uitwisselformaat’ moeten worden geconverteerd, worden de mnemonics 
omgezet in de numerieke code. De communicatiemodule van een Huisarts Informatie Systeem is 
verantwoordelijk voor deze vertaalslag. 
In het WCIA Referentiemodel 1995 wordt vanzelfsprekend, het gebruik van dit codesysteem geëist. 
Het model laat echter wel toe de keuzemogelijkheid van een tabel uit te breiden door er waarden aan 
toe te voegen. 
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4.5 Patiëntregistratie volgens het referentiemodel 
Figuur 8 (§ 4.1.1) laat zien dat bij invoering van een nieuwe 
patiënt in het systeem, aangegeven moet worden welk ‘soort 
patiënt’ het betreft. In de tabellenklapper, behorende bij het 
WCIA referentiemodel 1995, is een tabel ‘Code categorie 
patiënt’ (tabel 3)6 gedefinieerd, waarin de mogelijke waarden voor 
het attribuut ‘Soort patiënt’, worden weergegeven. 
Een patiënt behoort bij de vaste populatie binnen een praktijk, 
indien de daartoe behorende code als zodanig is ingevoerd.  
 
 

4.6 Overlijdensregistratie volgens het referentiemodel 
Aan de hand van de functionaliteit, die eerder in dit hoofdstuk is beschreven, kan bepaald worden 
welke methoden beschikbaar zijn, om een geval van overlijden in een HIS te registreren. In deze 
paragraaf zullen deze registratiemethoden in detail worden uitgewerkt.  
In feite worden in het WCIA referentiemodel op een dergelijk detailniveau slechts weinig eisen en/of 
adviezen voorgelegd. Daarentegen geeft de inhoud in de tabellenklapper weldegelijk een bepaalde 
sturing aan de te hanteren registratiemethoden. 
De gebruikelijke locatie om een patiënt als zijnde overleden in het systeem te registreren, is het 
administratieve onderdeel van een HIS. Hierdoor zal onder andere worden voorkomen, dat overleden 
patiënten in de toekomst worden opgeroepen voor bijvoorbeeld een griepprik.  
Daarnaast bestaat er nog een registratiemethode in het medische onderdeel om een patiënt in het 
systeem als zijnde overleden te definiëren. Beide methoden worden hieronder uitgewerkt. 

4.6.1 Administratieve overlijdensregistratie 
Door middel van het invoeren van een uitschrijfdatum 
krijgt een patiënt de status ‘uitgeschreven’. In een 
dergelijk geval kan tevens de reden van vertrek worden 
aangegeven.  
In de tabellenklapper is een tabel ‘code reden vertrek’ 
opgenomen, waar de waarden voor de reden van 
vertrek in zijn gedefinieerd. Het betreft de volgende 
tabel: 
Aan de hand van de invulling reden vertrek kan een 
geval van overlijden in het systeem geregistreerd 
worden.  

4.6.2 Medisch onderdeel 
Met behulp van ICPC codering kan ook het overlijden van een patiënt als diagnose ingevoerd worden. 
Hieronder staan de ICPC codes, waarmee kan worden vastgesteld dat de betreffende patiënt is 
overleden. 
 
• A 96     Dood/overlijden 
       .01: Natuurlijke Dood 
       .02: Onnatuurlijke Dood  

• A 95     Perinatale Mortaliteit 
 .01: Doodgeboorte 
 .02: Overlijden Pasgeborene 

 
Indien alleen deze methode gebruikt wordt, zal echter niet de mogelijkheid om allerlei administratieve 
functies op de betreffende patiëntgegevens uit te voeren, uitgeschakeld worden. Het doel van deze 

                                                
6 Zoals in § 4.4 is beschreven, bestaan de tabellen in de tabellenklapper uit drie kolommen, te weten: Code, Omschrijving en 
Mnemonic. De kolom Code speelt alleen een belangrijke rol zodra de gegevens moeten worden omgezet in een HIS 
onafhankelijke ‘taal’. Aangezien het onderzoek niet gericht is op de communicatie tussen HISen onderling, wordt de kolom 
Code ten behoeve van de overzichtelijkheid weggelaten. 

 Omschrijving Mnemonic 
 Vaste patiënt V 
 Tijdelijke patiënt T 
 Bedrijfspatiënt B 
 Waarneempatiënt W 
 Keurling K 
 Passant P 
 Onbekend Q 
 Overig X 
 Tabel 3:    Code  categorie patiënt. 

 Omschrijving Mnemonic 
 Naar andere arts A 
 Verhuizing V 
 Overleden O 
 Tijdelijk buiten praktijk T 
 Militaire dienst M 
 Verpleeghuis / inrichting I 
 Onbekend Q 
 Overig X 
 Tabel 3:    Code reden vertrek. 
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functionaliteit is om aan te geven dat de huisarts tijdens een contact met de betreffende patiënt, het 
overlijden heeft vastgesteld. De huisarts is in dat geval direct betrokken geweest bij het vaststellen van 
het overlijden van een patiënt. 
 Feitelijk dient deze registratiemethode daarom alleen in combinatie met de ‘administratieve methode’ 
gebruikt te worden. Situaties waarbij overleden patiënten worden opgeroepen voor een bepaalde 
behandeling kunnen alleen voorkomen worden, als in het administratieve deel van het systeem bekend 
is dat een patiënt is overleden. 
  
Hiermee zijn beide registratiemethoden behandeld. De betreffende gegevens worden tijdens extractie 
ervan, uit een praktijksysteem gehaald en zullen uiteindelijk in de LINH database opgeslagen worden. 
De structuur van de LINH database komt in het volgende hoofdstuk ter sprake. 
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5 Berekening van het sterftecijfer met behulp van 
de LINH data 

Dit hoofdstuk is geheel gewijd aan de berekening van het sterftecijfer. Allereerst zal worden 
beschreven wat het begrip ‘sterftecijfer’ inhoud en welke gegevens in het algemeen gebruikt worden 
om het landelijk sterftecijfer te berekenen.  
Vervolgens zal een data-analyse betreffende de beschikbare gegevens in de LINH database, uitsluitsel 
geven welke data in de database beschikbaar zijn om het sterftecijfer te kunnen berekenen.  
Zodra bekend is welke gegevens beschikbaar zijn, kan de te hanteren methode worden uitgewerkt. 
In het laatste onderdeel van dit hoofdstuk zal getracht worden aan te tonen dat het gebruikte HIS 
inderdaad van invloed is op de hoogte van het sterftecijfer.    

5.1 Landelijk sterftecijfer 
Het landelijk sterftecijfer wordt in Nederland berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). Dit sterftecijfer wordt berekend op basis van het aantal sterfgevallen per 1000 geregistreerde 
inwoners per jaar. Van het jaar 2002 is de hoogte van dit sterftecijfer 7,9 (CBS Statline, 2002). 
Het CBS maakt hierbij gebruik van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA): 
een geautomatiseerde administratie van persoonsgegevens, om van een persoon de administratieve 
levensloop te kunnen vastleggen en bij te houden. Elke gemeente is onderhevig aan een aantal 
voorwaarden betreffende het actueel houden van de gegevens voor de GBA, waardoor het 
gegevensbestand landelijk dekkend en van goede kwaliteit is (Gemeentelijke Basisadministratie 

Persoonsgegevens).  
 
Het sterftecijfer welke op basis van de LINH data wordt berekend, kan wellicht enigszins afwijken van 
het cijfer welke bepaald wordt door het CBS. Enkele bevolkingsgroepen maken namelijk gebruik van 
andere zorg dan de huisartsenzorg, zoals de cliënten in een inrichting en / of verzorgingstehuis. Het 
ontbreken van deze bevolkingsgroepen in de LINH database kan ervoor zorgen dat een sterftecijfer op 
basis van de LINH gegevens, af kan wijken van het cijfer van het CBS. De afwijking zal echter 
minimaal zijn, gezien de zeer beperkte omvang van de ontbrekende bevolkingsgroepen. Om deze 
reden is het sterftecijfer berekent door het CBS een bruikbaar referentiecijfer voor de in dit onderzoek 
berekende  resultaten. 
 
Afhankelijk van de beschikbaarheid van gegevens uit de LINH database, zal getracht worden met 
soortgelijke gegevens een sterftecijfer te berekenen. De volgende paragraaf behandelt de 
beschikbaarheid van deze gegevens. 

5.2 LINH database 

Middels de gegevens in de LINH database wordt het de onderzoekers van het NIVEL mogelijk 
gemaakt om uitspraken te doen betreffende de huisartsenzorg.  
De LINH database is een relationele database. In een relationele database staan de gegevens in 
tabellen, die onderling een bepaalde relatie kunnen hebben. We kunnen een dergelijke database met 
bijbehorende relaties ook middels een Entity Relationship Model (ER model) in kaart brengen.  
Slechts de belangrijkste entiteiten, attributen en relaties die in het ER model van de LINH database 
voorkomen, zullen in deze paragraaf stuk voor stuk worden beschreven. Voor een geheel overzicht 
wordt verwezen naar Bijlage A. 
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5.2.1 Administratieve patiëntgegevens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 10: LINH opslag van administratieve patiëntgegevens 

 
In de LINH database worden de administratieve gegevens van alle ingeschreven personen opgeslagen 
en onderhouden conform bovenstaand ER model (figuur 10). Een persoon wordt in de LINH database 
uniek geïdentificeerd door een patiëntnummer (pint) in combinatie met een praktijknummer 
(cpraknum). 
Echter kunnen van één persoon meerdere administratieve patiëntgegevens aanwezig zijn; elke nieuwe 
extractie zorgt namelijk voor een verse toevoer van de meest actuele gegevens van elk persoon. Op 
deze manier kan van elk persoon geanalyseerd worden of er in de loop der tijd veranderingen zijn 
aangebracht in de administratieve gegevens. Het toevoegen van de datum van extractie (peildat) aan de 
combinatie patiënt- en praktijknummer, maakt het mogelijk de administratieve gegevens van één 
patiënt in een bepaalde periode op te sporen.  
 
De informatie betreffende cliënten bezit dus van elke praktijk de administratieve patiëntgegevens van 
de gehele patiëntenpopulatie uit een bepaalde periode. Wanneer we dit diagram vergelijken met de 
administratieve patiëntregistratie uit het WCIA referentiemodel 1995 (figuur 8), kunnen we concluderen 
dat vrijwel alle eigenschappen (uitgezonderd de privacygevoelige informatie) welke een HIS wordt 
geacht te bezitten, ook in de LINH database aanwezig zijn. Het is dus mogelijk om de gegevens ten 
behoeve van de administratieve patiënt- én overlijdensregistratie in de LINH database op te slaan.  
 
In de LINH database wordt onderscheid gemaakt tussen patiënten en cliënten. Alle administratief 
geregistreerde personen in een praktijk vormen tezamen de patiëntenpopulatie van een praktijk. Al 
deze ingeschrevenen worden cliënten genoemd. Daarentegen is een patiënt een persoon welke deel 
uitmaakt van een patiëntenpopulatie (en dus een cliënt is) én welke (ooit) gebruik heeft gemaakt van 
een bepaalde huisartsenzorg.  
De informatie betreffende patiënten is niet direct afkomstig van de Huisarts Informatie Systemen, 
maar wordt afgeleid van de beschikbare gegevens. De patiënttabel bevat om deze reden alleen 
redundante informatie en is voor dit onderzoek niet van belang. Indien er in het vervolg van dit rapport 
gesproken wordt over patiënten of patiëntenpopulatie, wordt gedoeld op personen die ingeschreven 
staan in een praktijk, ongeacht of ze gebruik hebben gemaakt van enige zorg (tenzij anders vermeld). 

5.2.2 Contact en Deelcontact 
Uit verschillende onderdelen van een HIS kan contactgerelateerde informatie vergaard worden. Er 
wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de contactinformatie op medisch en administratief niveau. 
In de LINH Database zijn daarom ook twee tabellen beschikbaar. De relaties tussen beide tabellen 
worden in een ER model weergegeven (figuur 11). 
 
 
 
 
 

CLIENT 
 
PINT       (patientnummer) 
Pgebdat    (geboortedatum) 
Psex       (geslacht) 
Plft       (leeftijd) 
Pinsch     (inschrijfdatum) 
Puitsch    (uitschrijfdatum) 
Preden     (reden van vertrek) 
Pverz      (verzekeringsvorm) 
Parts      (artscode) 
Psoort     (soort patient) 
 

Woonverband 
 
PWOON  (woonverbandnr) 
Pcode  (postcode) 
 

PRAKTIJK 
 
CPRAKNUM  (praktijknummer) 
PEILDAT   (extractiedatum) 
 

(1,N) 1 

 (1,N)1 

HOORT BIJ 

HEEFT 
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CONTACT 
 
CDATUM   (contactdatum) 
CSOORT   (soort contact) 
 

DEELCONTACT 
 
AVOLG    (volgnummer) 
Atijd    (contacttijdstip) 
Adia     (ICPC indicatie) 
Amedid         (medewerkercode) 
 

 
 
 
 
 
 

Figuur 11: LINH  opslag van medische gegevens 
 

De tabel ‘contact’ bevat de administratieve gegevens omtrent iedere vorm van contact (soort contact), 
die de huisarts met een patiënt heeft gehad. Een soort contact kan zijn: een consult, een visite of een 
telefonisch contact7. Met een patiënt kunnen dus op één dag meerdere contacten plaatsvinden; echter 
dienen deze contacten wel van verschillende soort te zijn.  
Ook worden gegevens betreffende deelcontacten (§ 4.2.1) van iedere patiënt opgeslagen. Met behulp van 
deze gegevens kan van elke patiënt het zorgproces van alle gezondheidsproblemen (de episoden) 
gevolgd worden. Attribuut ‘AVOLG’ is een volgnummer en heeft als functie de deelcontacten, welke 
op eenzelfde datum zijn aangemaakt, op chronologisch wijze te ordenen8.  
Een deelcontact kan pas aangemaakt worden op basis van een administratief contact welke heeft 
plaatsgevonden. Daarom is elk record welke zich in deze tabel bevindt, gerelateerd aan exact één 
geregistreerd contact in de contact tabel. Tijdens een contact kunnen meerdere deelcontacten worden 
geregistreerd, aangezien er meerdere gezondheidsproblemen tijdens een consult aan de orde kunnen 
komen.  
 
We spreken van een ‘veel op veel’ relatie tussen de tabellen ‘contact’ en ‘deelcontact’. Dit betekent 
dat het niet altijd herleidbaar is, welke records onderling met elkaar in relatie staan. Als er 
bijvoorbeeld met één patiënt op dezelfde dag meerdere contacten (van verschillende soort) plaats 
hebben gevonden, is niet meer achterhaalbaar welke records in de deelcontact tabel bij welke contact-
records behoren.  
  
De registratie betreffende (deel)contacten verschilt enigszins van het WCIA model (figuur 9). Het is niet 
altijd herleidbaar aan welk contact een bepaald deelcontact toebehoord. Echter kan, gebruik makend 
van deze registratievorm, weldegelijk alle medische contactinformatie en derhalve ook de medische 
overlijdensregistratie (ICPC codering) van een patiënt, in de LINH tabel worden opgeslagen.  

5.2.3 Prescriptie en Verwijzing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 12: LINH opslag prescriptie en verwijzing 

 

                                                
7 Van elk van de drie contactsoorten wordt ook nog onderscheid gemaakt tussen een contactsoort welke overdag heeft 
plaatsgevonden of in de nacht. 
8 Deze chronologische ordening kan worden gemaakt op basis van het attribuut ‘Atijd’. De waarde in dit attribuut geeft het 
tijdstip weer, van het moment waarop het deelcontact is geregistreerd. Als een waarde van attribuut ontbreekt, zijn de 
volgnummers willekeurig aan de deelcontacten toegekend.  

(1,N) (1,N) 

DEELCONTACT 
 
AVOLG    (volgnummer) 
Atijd    (contacttijdstip) 
Adia     (ICPC indicatie) 
Amedid   (medewerkercode) 
 

(1,N) 

PRESCRIPTIE 
 
MHPK     (handelsproductcode) 
etc…     (overige attributen)  
 

VERWIJS 
 
VVERWIJS  (verwijsdicipline) 
etc…      (overige attributen) 

(0,N) (0,N) 

(1,N) 

GEKOPPELD AAN 

VERWIJZING PRESCRIPT 
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Gegevens met betrekking tot het voorschrijven van geneesmiddelen, worden door de huisartsen in het 
HIS systematisch vastgelegd. Een prescriptie bestaat uit de gegevens betreffende één voorgeschreven 
geneesmiddel aan één patiënt op een bepaalde datum. 
Bij één geregistreerde prescriptie hoort één deelcontact. Indien een prescriptie in een systeem wordt 
geregistreerd ten behoeve van een gezondheidsprobleem van een patiënt, moet dus van hetzelfde 
probleem een deelcontact aangemaakt worden. 
Tussen beide tabellen is sprake van een veel op veel relatie (figuur 12). Als er op een dag meerdere 
prescripties aan een patiënt worden toebedeeld en er zijn meerdere deelcontacten op die dag 
geregistreerd, is het niet achterhaalbaar wel prescript bij welk deelcontact toebehoort.  
 
Per verwijzing legt de huisarts ook een aantal gegevens vast. Onder deze gegevens bevindt zich 
vanzelfsprekend het specialisme waarnaar verwezen wordt. De structuur van een record in de tabel 
komt sterk overeen met de prescriptie tabel; dan echter met een verwijzing in de hoofdrol.  
De registratie van een verwijzing is ook een deelcontact, waardoor van een geregistreerde verwijzing 
zich ook een deelcontact geregistreerd zal zijn. Echter is ook hier sprake van een veel op veel relatie. 
 
De informatie betreffende prescriptie en verwijzing zijn voor dit onderzoek niet van belang. Er zal 
daarom geen aandacht worden besteed aan deze informatie in het verdere verloop van dit onderzoek.   

5.3 LINH Sterftecijfer 
Om een betrouwbaar sterftecijfer te bepalen met behulp van de LINH data, dienen we gebruik te 
maken van soortgelijke informatie waarmee het CBS zijn berekening uitvoert. Het CBS gebruikt de 
volgende gegevens, afkomstig van het GBA van iedere gemeente: een populatie (de in Nederland 
geregistreerde bevolking) en het aantal overledenen uit deze populatie in een bepaalde periode (veelal 
een periode van één jaar). 
Betreffende dit onderzoek zouden alle ingeschreven patiënten in alle LINH praktijken gebruikt kunnen 
worden om de populatie mee te definiëren. Dit is echter niet verstandig, aangezien huisartsen in veel 
gevallen slechts eenmalig of tijdelijk zorg aan bepaalde patiënten verlenen. Als de tijdelijke zorg 
eenmaal verleend is aan de patiënten, wordt de huisarts vaak niet meer op hoogte gesteld van 
eventuele veranderingen in de (administratieve) patiëntgegevens van deze tijdelijke patiënten. Deze 
patiënten worden in het systeem daarom gedefinieerd als zijnde passant of tijdelijke patiënt.  
 
Om deze redenen worden alleen de patiënten die (in een bepaalde periode) tot de ‘vaste patiënten-
populatie’ behoren, tot de te gebruiken populatie berekend. De vaste patiëntenpopulatie van een 
praktijk wordt gevormd door de patiënten die toebehoren tot de vaste patiëntencategorie (figuur 8: soort 

patiënt = Vast) én waarvan er geen reden van vertrek in de betreffende periode geregistreerd is.  
Met behulp van de beschikbare gegevens in de LINH database wordt het sterftecijfer van een bepaald 
jaar als volgt bepaald: 

Het LINH sterftecijfer van een bepaald jaar wordt vastgesteld op basis van het aantal (vaste) 
overledenen per 1000 geregistreerde patiënten van de vaste populatie in het betreffende jaar. 

De formule: 

Aantal vaste overledenen in periode X   
 Sterftecijfer periode X = 

 Vaste patiëntenpopulatie in periode X 
  *   1000 

 

In bovenstaande omschrijving voor het berekenen van het sterftecijfer, staan twee van belang zijnde 
variabelen vermeld, welke nader dienen te worden uitgewerkt: het aantal overleden vaste patiënten en 
de vaste patiëntenpopulatie. In de volgende twee paragrafen worden deze variabelen nader verklaard. 

5.3.1 Vaste patiëntenpopulatie 
Zoals reeds beschreven is (§ 4.1.1) dient iedere patiënt volgens het WCIA referentiemodel 1995, bij 
inschrijving tot een bepaalde categorie te worden ingedeeld. Logischerwijs behoort een patiënt tot de 
vaste patiëntenpopulatie indien deze tot de vaste patiëntencategorie is ingedeeld en waarvan geen 
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reden vertrek van bekend is. Echter, als we de grootte van de vaste patiëntenpopulatie van een bepaald 
jaar willen berekenen, dient er ook rekening gehouden te worden met de volgende aspecten. 
 
• Een patiënt welke in het betreffende jaar wel tot de vaste patiënten categorie behoort, dient niet 

vóór het betreffende jaar reeds te zijn uitgeschreven.  

• Aangezien er in het betreffende jaar, nieuwe patiënten worden ingeschreven alsmede worden 
uitgeschreven, dient er een gemiddelde te worden berekend. Dit gemiddelde wordt bepaald door 
de grootte van de vaste patiëntenpopulatie bij ingang van het betreffende jaar, op te tellen bij de 
grootte bij afsluiting van het betreffende jaar, en te delen door twee. 

 
Rekening houdend met bovenstaande aspecten wordt de vaste patiëntenpopulatie van het jaar 2002 
met behulp van de LINH data als volgt berekend:  
 
1) Er wordt een cliëntenbestand gemaakt: van alle cliënten uit de tabel ‘cliënt’ worden de data in een 

bestand gevoegd. Van elke cliënt dient slechts één record, degene waarvan de datum van extractie 
(peildat) de kleinste in het jaar 2002 is, in dit bestand aanwezig te zijn.  

2) Uit dit cliëntenbestand worden de cliënten die tot een andere categorie dan de vaste patiënten-
categorie (psoort) behoren, verwijderd. Tevens worden de cliënten waarvan de inschrijfdatum 
(pinsch) groter of gelijk is aan 20020101, een uitschrijfdatum (puitsch) kleiner dan 20020101, óf 
waarvan een reden van vertrek (preden) is ingevuld, verwijderd. Het overgebleven aantal cliënten 
betreft de vaste patiëntenpopulatie op 1 januari 2002. 

3) Er wordt een ander cliëntenbestand gemaakt: van alle cliënten uit de tabel ‘cliënt’ worden de 
gegevens in één bestand gevoegd. Van elke cliënt dient slechts één record, degene waarvan de 
datum van extraheren de kleinste in het jaar 2003 is, in dit bestand aanwezig te zijn. Wederom 
worden alleen de cliënten die tot de vaste patiëntencategorie behoren, geselecteerd uit dit bestand. 
De patiënten waarvan de inschrijfdatum groter is aan 20021231, een uitschrijfdatum kleiner of 
gelijk aan 20021231, óf waarvan een reden van vertrek is ingevuld, worden verwijderd. Het 
overgebleven aantal patiënten betreft de vaste patiëntenpopulatie op 31 december 2002. 

4) Indien praktijken in het jaar 2002 ofwel gestopt zijn met gegevens verstrekken middels het LINH 
project, of juist begonnen zijn aan dit project mee te werken, wordt het onmogelijk gemaakt om 
van deze praktijk een gemiddelde patiëntenpopulaties uit te rekenen. We missen dan immers een 
van de twee vaste patiëntenpopulaties zoals in stap 2 en 3 zijn uitgerekend. Deze praktijken 
worden daarom uitgesloten uit te berekening van het sterftecijfer.  

5) De grootte van de vaste patiëntenpopulatie over het gehele jaar 2002 kan nu berekend worden 
door het gemiddelde van de twee resultaten te nemen.  

5.3.2 Aantal vaste overledenen 
In het WCIA referentiemodel 1995 worden, zoals reeds beschreven (§ 4.5), twee functionele onderdelen 
beschreven om een patiënt als zijnde overleden te registreren. Het zou echter voldoende moeten zijn 
om het aantal overledenen in een bepaald jaar te achterhalen, door slechts het aantal administratief 
geregistreerde overledenen in een bepaald jaar te bepalen. Het gebruik van de andere (medische) 
methode, zou namelijk alleen in combinatie met de administratieve methode moeten voorkomen.  
Om het aantal voorkomens van de administratieve functionaliteit te bepalen dient er rekening 
gehouden te worden met de volgende aspecten. 
 

• Een overleden patiënt behoort tot de vaste overledenen, als de betreffende patiënt op het 
moment van overlijden tot de vaste patiëntencategorie toebehoort. 

• Een patiënt is geregistreerd als zijnde overleden, als de reden van vertrek is gedefinieerd als 
zijnde overleden. 

• De uitschrijfdatum van de overleden patiënt dient zich in het betreffende jaar te bevinden. 
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Om het aantal vaste overledenen te bepalen van het jaar 2002 met behulp van de LINH data, dienen de 
volgende stappen uitgevoerd te worden. 
 

1) Er wordt een cliëntenbestand gemaakt: alle cliëntgegevens uit de cliënttabel die in het jaar 
2002 zijn geëxtraheerd, alsmede de gegevens van de eerste peiling in 2003 worden in één 
bestand gestopt. 

2) Vervolgens selecteren we de cliënten uit dit bestand, die tot de vaste patiëntencategorie 
behoren én waarvan de reden vertrek (preden) gedefinieerd is als zijnde overleden. 

3) De cliënten waarvan de uitschrijfdatum zich niet in het jaar 2002 bevindt, worden eruit 
gefilterd. Het aantal overgebleven patiënten komt overeen met het aantal vaste overledenen 
van het jaar 2002. 

4) Als we wel rekening houden met de registratiemethode in het medische onderdeel van het 
systeem, zijn de gegevens uit de deelcontact tabel van belang. Uit deze tabel dienen de vaste 
cliënten geselecteerd te worden, waarvan de diagnose (adia) ‘overleden’ in het jaar 2002 is 
vastgesteld. De personen waarvan de reden van vertrek niet is ingevuld, moeten worden 
toegevoegd bij het aantal vaste overledenen van het jaar 2002.  

 
Nadat de vaste patiëntenpopulatie en het aantal vast overledenen van het jaar 2002 zijn bepaald, kan 
gebruik makend van de gedefinieerde formule (§ 5.3), het sterftecijfer over het jaar 2002 worden 
berekend.  

5.4 Significante verschillen 
In dit hoofdstuk proberen we aan te tonen dat het gebruikte Huisarts Informatie Systeem, significant 
van invloed is op de berekening van het LINH sterftecijfer. Daartoe verdelen we alle praktijken, op 
basis van het type HIS dat er gebruikt wordt, onder in vijf categorieën, de zogenaamde HIS 
categorieën. Nu kan geanalyseerd worden of de gemiddelde sterftecijfers van de HIS categorieën 
significant van elkaar verschillen.  
Omdat we te maken hebben met een nominale variabele (een variabele waarvan de waarde een 
bepaalde categorie of klasse aanneemt: de HIS categorie), en een intervalvariabele (een variabele 
welke alle mogelijke waarden kan aannemen binnen een bepaald interval: het sterftecijfer), voeren we 
een enkelvoudige variantieanalyse (Engels: analysis of variance, ANOVA) uit. Dit is een toets voor de 
relatie tussen een nominale en een intervalvariabele. Deze toets is hier op zijn plaats aangezien deze 
gebruikt kan worden voor het vergelijken van gemiddelden van meer dan twee onafhankelijke 
categorieën of klassen (Montgomery et al., 1999).  
Een ANOVA toets is dus een geschikte methode om de gemiddelden van de verschillende HIS 
categorieën met elkaar te vergelijken. Na uitvoering ervan zijn we in staat om de volgende vraag te 
beantwoorden: zijn de verschillen in het sterftecijfer tussen de verschillende typen van Huisarts 
Informatie Systemen statistisch significant?  
 
Allereerst bepalen we de gemiddelde sterftecijfers van iedere HIS categorie. Om te achterhalen of de 
hoogte van het sterftecijfer verschilt indien er wel rekening gehouden wordt met het gebruik van de 
medische methode, voeren we de berekening van het gemiddelde sterftecijfer twee maal uit. In tabel 4 
staan de resultaten, waarbij geen rekening gehouden is met de medische methode. In tabel 5 staan de 
resultaten waarbij dit wel het geval is.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

HIS Mean N Std. Deviation 
MICROHIS 2,1601 23 2,56137 
OMNIHIS 6,7836 16 3,93313 
PROMEDICO 7,6453 26 3,34164 
ELIAS 8,1917 23 4,39100 
ARCOS 0,4404 11 0,78317 
Total 5,5581 99 4,44508 

Tabel 4: Sterftecijfer exclusief medische methode 
 

HIS Mean N Std. Deviation 
MICROHIS 4,0308 23 2,73008 
OMNIHIS 7,0018 16 3,99614 
PROMEDICO 7,9294 26 3,37242 
ELIAS 8,4064 23 4,49680 
ARCOS 1,0501 11 1,11800 
Total 6,2202 99 4,21991 

Tabel 5: Sterftecijfer inclusief medische methode 
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De resultaten laten zien dat er weldegelijk een verschil tussen beide berekenmethoden bestaat. Er zijn  
in alle HIS categorieën voorvallen waarbij het overlijden van een patiënt is geregistreerd, gebruik 
makend van alléén de medische methode. Voor de betrouwbaarheid van het sterftecijfer gebruiken we 
daarom in het vervolg van dit onderzoek alleen de gemiddelde sterftecijfers waarbij weldegelijk 
rekening is gehouden met het gebruik van de medische methode. 
 
Als we de resultaten van tabel 5 vergelijken met het referentiecijfer van het CBS (sterftecijfer: 7,9 van 
de 1000 ingeschreven personen in de GBA in het jaar 2002 (CBS statline, 2002) ), kunnen we het volgende 
concluderen. De gemiddelde sterftecijfers van het MICROHIS en met name het ARCOS systeem, zijn 
aanzienlijk lager in vergelijking met het referentiecijfer. De overige systemen komen aardig overeen 
met het door het CBS berekende sterftecijfer.  
Gemiddeld genomen zijn er 6,2 overledenen geregistreerd per 1000 patiënten toebehorend tot de vaste 
patiëntenpopulatie. Dit gemiddelde ligt onder het referentiecijfer, hoofdzakelijk door toedoen van de 
lage resultaten van MICROHIS en ARCOS.   
 
Op de gegevens welke ten behoeve van de resultaten in tabel 5 gebruikt zijn, kunnen we een ANOVA 
toets uitvoeren, om te bepalen of de verschillen daadwerkelijk significant zijn. Tabel 6 geeft de 
resultaten weer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ANOVA toets laat zien dat de kans dat deze verschillen tussen sterftecijfers op toeval berust zeer 
klein is (p < 0,05), waardoor we kunnen bevestigen dat tenminste één HIS categorie significant 
verschilt van tenminste één van de overige categorieën. 
 
Er is nu echter nog niet statistisch aangetoond dat de oorzaak van de significante verschillen inderdaad 
te wijten is aan het gebruik van verschillende systemen. De gemiddelde leeftijd van de cliënten in een 
HIS categorie zou namelijk hoger kunnen zijn dan in een andere categorie, waardoor logischerwijs het 
sterftecijfer ook gemiddeld hoger ligt. Naast de gemiddelde leeftijd zijn er nog andere factoren 
(determinanten) die van invloed zijn op het sterftecijfer.  
Op dit moment valt nog niet uit te sluiten dat (ook) deze determinanten een oorzaak zijn van de 
aanwezigheid van significante verschillen. Met behulp van de meervoudige regressieanalyse kunnen 
we wel aantonen dat, rekening houdend met andere determinanten van sterfte, het gebruikte HIS een 
bepalende factor is voor de aanwezigheid van de significante verschillen. Daarvoor dienen we eerst te 
analyseren welke determinanten van sterfte er zijn. In de volgende paragraaf worden deze beschreven. 

5.4.1 Determinanten van sterfte 
Er is in het verleden tal van onderzoek verricht naar bepalende factoren op gezondheid en ziekte. Er 
zijn verschillende rapporten geschreven welke de determinanten van sterfte behandelen (Bos et al., 2002) 

(Euverman et al., 2003). Van de meerderheid van de in de literatuur beschreven determinanten, kunnen we 
(direct of indirect) de invloed bepalen op het sterftecijfer, met behulp van de LINH gegevens. Een 
tweetal determinanten kunnen helaas niet meegenomen worden in dit onderzoek, aangezien daarvoor 
de benodigde gegevens ontbreken.  
De volgende determinanten van sterfte kunnen met behulp van de LINH data worden onderzocht: 
 
• Leeftijd: dit is vanzelfsprekend een belangrijke factor. De gemiddelde patiëntenleeftijd in een 

praktijk kan berekend worden met behulp van de geboortedata. 

    
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
Sterftecijfer * HIS Between Groups (Combined) 599,943 4 149,986 12,311 0,000 
  Within Groups 1145,207 94 12,183     
  Total 1745,150 98       

 

Tabel 6: ANOVA toets 
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• Geslacht: de levensverwachting van vrouwen is gemiddeld genomen bijna 5 jaren langer dan bij 
mannen. Het geslacht van iedere patiënt staat in de database geregistreerd, waardoor deze 
determinant ook meegenomen kan worden. 

• Verstedelijking: het sterftecijfer in steden is hoger dan in dorpen. In de LINH database wordt per 
praktijk aangegeven in welk verstedelijkingsniveau de praktijk zich bevindt. 

• Sociaal–Economische Status: hoger opgeleide mensen hebben een langere levensverwachting dan 
lager opgeleiden. Helaas zijn geen directe gegevens beschikbaar die de sociaal-economische status 
van patiënten weergeeft. Indirect geeft de verzekeringsvorm van een patiënt wel een indicatie van 
deze status. Personen met een relatief hoog inkomen, welke boven een door de overheid 
vastgestelde loongrens valt, hebben alleen de mogelijkheid om particulier verzekerd te zijn. Het is 
daarentegen voor mensen met een relatief laag inkomen verplicht om ziekenfonds verzekerd te 
zijn. Aangezien hoog opgeleiden gemiddeld genomen ook een hoger inkomen hebben, kunnen we 
de verzekeringsvorm als indicatie voor de sociaal-economische status gebruiken. 

• Burgerlijke Staat: Al geruime tijd is vastgesteld dat onder gehuwden het sterftecijfer lager is dan 
onder niet-gehuwden. Onder de beschikbare gegevens bevindt zich geen informatie over de 
burgerlijke staat van patiënten. Deze factor kan dus helaas niet meegenomen worden in dit 
onderzoek. 

• Fysieke Leefomgeving: chemische, fysische en biologische aspecten kunnen het sterftecijfer 
beïnvloeden. Indien een patiënt bijvoorbeeld vaak in contact komt met gevaarlijke stoffen of onder 
grote werkdruk zit kan dit van invloed zijn op de levensverwachting. Deze determinant is zeer 
moeilijk te kwantificeren en is ook niet in de database opgenomen. 

5.4.2 Meervoudige regressieanalyse 
In deze paragraaf proberen we vast te stellen dat, ondanks de invloed van bovengenoemde 
determinanten, het gebruik van meer dan één HIS van grote invloed is betreffende de aanwezigheid 
van significante verschillen in het sterftecijfer. De meervoudige regressieanalyse is een geschikte 
methode om dit te bewerkstelligen (montgomery et al., 1999).  
 
De doelstelling van de betreffende methode is om met behulp van een aantal (onafhankelijke) 
variabelen, één (afhankelijke) variabele te kunnen voorspellen. Anders geformuleerd: met de methode 
kan worden bepaald of één onafhankelijke variabele, rekening houdend met de aanwezigheid van 
overige onafhankelijke variabelen, invloed uitoefent op één afhankelijke variabele.  

Meervoudig lineair regressiemodel:   Y = a + ß1*X1 + ß 2*X2 +...+ ß n*Xn 

Y is de afhankelijke variabele (het sterftecijfer) en X1…Xn zijn de onafhankelijke variabelen (de van 
invloed zijnde determinanten). De coëfficiënt ß 1  berekent de verwachte verandering in Y als X1 met 
één eenheid verandert, waarbij de overige onafhankelijke variabelen constant gehouden worden. 
In onze situatie hebben we naast het gebruikte HIS te maken met een viertal determinanten van sterfte, 
te weten: geslacht, leeftijd, verzekeringsvorm en verstedelijking. Daarvoor dienen per praktijk de 
volgende gegevens berekend te worden:  
 
• Geslacht: Het percentage mannen in een praktijk wordt gebruikt om de invloed van de determinant 

‘geslacht’ te bepalen. Deze determinant wordt in de vergelijking gerepresenteerd door X1 ; de bij-
behorende regressiecoëfficiënt is ß1. 

• Leeftijd: Het percentage 65 plussers bepaald de invloed van determinant ‘leeftijd’ in het regressie-
model. Deze determinant wordt in de vergelijking gerepresenteerd door X2 ; de bijbehorende 
regressiecoëfficiënt is ß 2. 

• Verzekeringsvorm: Het percentage ziekenfondsverzekerden komt overeen met de invloed van 
‘sociaal-economische status’. Determinant verzekeringsvorm wordt in de vergelijking 
gerepresenteerd door X3 ; de bijbehorende regressiecoëfficiënt is ß 3. 
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• Verstedelijking: De determinant ‘verstedelijking’ kan, vanwege zijn categorische aard, niet zomaar 
in de vergelijking ingevoerd worden. Daartoe dient de variabele te worden opgesplitst in vier 
‘dummyvariabelen’ (aantal verstedelijkingcategorieën minus 1) (montgomery et al., 1999).  
De bijbehorende regressiecoëfficiënten kunnen slechts de waarde 1 of 0 toegewezen krijgen. 
Indien één regressiecoëfficiënt waarde 1 heeft, krijgen de overige regressiecoëfficiënten 
automatisch de waarde 0, waardoor deze verstedelijkingcategorieën buiten de vergelijking vallen. 
Als alle vier de regressiecoëfficiënten gelijk aan 0 zijn, krijgt de verstedelijkingcategorie waartoe 
geen dummyvariabele is toegewezen, de waarde 1. Determinant verstedelijking wordt in de 
vergelijking gerepresenteerd door X4 - X7; de bijbehorende regressiecoëfficiënten zijn resp. ß 4 -ß 7.  

• HIS categorie: Voor de onafhankelijke variabele ‘HIS categorie’ wordt hetzelfde principe met 
dummyvariabelen gehanteerd als de determinant verstedelijking. Determinant HIS categorie wordt 
in de vergelijking gerepresenteerd door X8 – X11; de bijbehorende regressiecoëfficiënten zijn resp. 
ß 8 - ß 11. 

 
Het regressiemodel komt er na invulling van de onafhankelijke variabelen als volgt uit te zien: 

Sterftecijfer (Y) = a + ß1*X1 + ß 2*X2 +...+ ß 11*X11  
Om te bepalen dat het gebruikte HIS categorie een oorzaak is van de aanwezigheid van significante 
verschillen in het sterftecijfer, willen we analyseren dat de bijdrage aan het voorspellen van het 
sterftecijfer van de dummyvariabelen significant is. We voeren daartoe een zogenaamde ‘partiële F-
toets’ uit. Deze toets is geschikt om de invloed van een individuele (of een verzameling van) regressie-
coëfficiënten op significantie te testen.  
Feitelijk willen we testen of er een significant verschil bestaat tussen de regressiemodellen enerzijds 
inclusief anderzijds exclusief de determinant HIS categorie. De formele weergave van hypotheses is 
als volgt: 

H0 :    a + ß1*X1 + ß 2*X2 +...+ ß 11*X11    =   a + ß1*X1 + ß 2*X2 +...+ ß 7*X7 

H1 :    a + ß1*X1 + ß 2*X2 +...+ ß 11*X11     �   a + ß1*X1 + ß 2*X2 +...+ ß 7*X7 
 
De meervoudige regressie analyse dient tweemaal te worden uitgevoerd: allereerst inclusief de 
dummyvariabelen betreffende de HIS categorie, vervolgens exclusief deze variabelen. De uitwerking 
van beide modellen wordt in Bijlage B beschreven.  
Met behulp van een vergelijking van de resultaten van de twee regressiemodellen kan de significantie 
getest worden betreffende de invloed van de determinant ‘HIS categorie’. Zoals reeds gezegd is de 
geschikte toets hiervoor de ‘Partial F-test’. In Bijlage X staan de resultaten van deze test weergegeven.   
 
De waarde van de Partial F-test is gelijk aan 17,06 met een p-waarde die bij benadering gelijk is aan 0. 
Dit houdt in dat de bijdrage van de determinant HIS categorie significant is (p < 0,05). Nu is met grote 
zekerheid vastgesteld dat het gebruik van verschillende soorten Huisarts Informatie Systemen invloed 
heeft op de hoogte van het sterftecijfer.  
 
In het volgende hoofdstuk analyseren we de HISen en het informatieproces (figuur 1, § 2.3) welke de 
gegevens doorlopen, om te achterhalen waardoor de kwaliteit van de LINH data, en dus de hoogte van 
het sterftecijfer, beïnvloed wordt. 
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6 Data quality analyse 

Zoals eerder ter sprake is gekomen (§ 3.3) impliceert de aanwezigheid van significante verschillen in 
sterftecijfer tussen de HIS categorieën, de aanwezigheid van verschillen in data quality tussen de 
aanwezige HIS categorieën. 
In dit hoofdstuk zal onderzocht worden waar deze verschillen in data quality tussen de soorten HISen, 
door veroorzaakt worden, middels het toepassen van een data quality analyse op de gegevens van elke 
HIS categorie.  
 
Allereerst worden een aantal basishypotheses opgesteld, welke voor elk soort HIS van toepassing zijn. 
Van ieder afzonderlijke basishypothese zal (indien nodig) beschreven worden, wat voor (eventuele) 
impact deze heeft op elk van de besproken dimensies van data quality (§ 2.2.2).  

6.1 Basishypotheses 
Het informatieproces (figuur 1, § 2.3) is in een aantal stadia onderverdeeld. Op grond van deze 
onderverdeling, kunnen een drietal basishypotheses opgesteld worden. 
   
A. De significante verschillen in sterftecijfers worden veroorzaakt door verschillen tussen de 

systemen in het creëren en manipuleren van de informatie (Create / Manipulate: het systeem in 
stadium 1). 
  
• Soundness: de gebruikers van de Huisarts Informatie Systemen hebben grote invloed op de 

mate waarin de gegevens nauwkeurig, correct en waarheidsgetrouw zijn. De functionaliteit 
betreffende de overlijdensregistratie dient daadwerkelijk alleen gebruikt te worden in geval 
van het overlijden van een patiënt. 

• Completeness: de interactie tussen de gebruiker en een HIS heeft grote invloed op de 
aanwezigheid van gegevens in de LINH database. Als de gebruiker helemaal geen gebruik 
maakt van een aangeboden functionaliteit, zal dit effect hebben op deze dimensie van data 
quality. 

• Consistency: een systeem dient aan dezelfde voorwaarden / beperkingen te voldoen zoals is 
beschreven in het WCIA referentiemodel 1995. De functionaliteit die zich in de component 
Application Programs van een HIS bevindt, dient overeen te komen conform het WCIA 
referentiemodel 1995.  
Daarnaast dienen de patiëntgegevens op soortgelijke wijze als in het WCIA referentiemodel 
(figuur 8, § 4.1.1) in de database van een HIS te worden opgeslagen, opdat de vaste patiënten-
populatie en het aantal vaste overledenen, op correcte manier bepaald kan worden.  

 
B. De significante verschillen in sterftecijfers worden veroorzaakt door het foutief of incompleet 

extraheren van informatie uit de Huisarts Informatie Systemen (Extract: stadium 2). 
 
• Completeness: bij elk type informatiesysteem behoort een afzonderlijk extractieprogramma. 

Mogelijkerwijs extraheert één of meerdere programma’s niet alle informatie uit de systemen, 
wat vanzelfsprekend niet ten goede komt aan deze dimensie van data quality. 

• Consistency: indien de informatie op een verkeerde manier wordt geëxtraheerd, kan dit 
gevolgen hebben betreffende de vaste patiëntenpopulatie en het aantal vaste overledenen. 
Wellicht dat bepaalde gegevens verkeerd worden geïnterpreteerd waardoor de vaste patiënten-
populatie en/of het aantal vaste overledenen niet wordt bepaald conform de beschrijving in 
paragraaf 5.3. 

• Currency: om betrouwbaar onderzoek uit te kunnen voeren, zal de informatie in een bepaalde 
regelmaat moeten worden ververst. De extractieprogramma’s dienen dus periodiek te worden 
uitgevoerd.  
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PATIENT 
 
PATIENTNUMMER 
Naam 
Voorletters 
Geslacht 
Geboortedatum 
Soort patient 
Patient aktief 
Artscode 
Verzekeringsvorm 
 

EXTRA PATIENT 
INFORMATIE 
 
Inschrijfdatum 
Uitschrijfdatum 
Reden vertrek 
 

WOONVERBAND 
 
WOONVERBANDNUMMER 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
 

C. De significante verschillen in sterftecijfers worden veroorzaakt door het uitvoeren van incorrecte 
transformaties op de verzamelde gegevens (Transform: stadium 3). 
 
• Consistency: het eventueel veranderen van informatie zou effect kunnen hebben op het 

definiëren van de vaste patiëntenpopulatie en het aantal vaste overledenen, conform de 
beschrijving in paragraaf 5.3.   

 
De opgestelde basishypotheses zijn van toepassing voor alle soorten Huisarts Informatie Systemen in 
omloop. Echter bepalen de eigenschappen van de gegevens van elk afzonderlijke HIS categorie, of de 
basishypotheses bevestigd dan wel verworpen mogen worden. In elk van de volgende paragrafen 
zullen daarom eigenschappen van de gegevens van één HIS categorie geanalyseerd worden. Daarbij 
worden de stappen doorlopen welke in de methode beschrijving (§ 3.3) aan bod zijn gekomen.  

6.2 HIS categorie ARCOS 
Het sterftecijfer, berekend met de gegevens afkomstig van ARCOS praktijken, geeft aan dat slecht     
1,1 patiënten per 1000 patiënten uit de vaste populatie in het jaar 2002 zijn geregistreerd als zijnde 
overleden. Dit cijfer is vele malen lager dan het referentiecijfer berekend door het CBS (§ 5.4). In deze 
paragraaf proberen we middels een data quality analyse, te achterhalen wat de oorzaken zijn van dit 
zeer lage sterftecijfer. 

6.2.1 Analyse van het ARCOS Create / Manipulate stadium 

Vaste patiëntenpopulatie: 
Het ARCOS systeem biedt de functionaliteit aan om administratieve patiëntgegevens in te voeren dan 
wel te wijzigen. Na een DBRE techniek te hebben uitgevoerd (§ 3.3.1), kan het conceptueel model9 (figuur 

13) van deze informatie worden opgesteld. Daarbij worden slechts de voor dit onderzoek van belang 
zijnde attributen vermeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 13: ARCOS  opslag administratieve patiëntgegevens 
 
Bovenstaand conceptueel model van de administratieve patiëntgegevens van ARCOS wijkt op een 
aantal punten af van het WCIA model (figuur 8, § 4.1.1). Onderstaande aspecten zijn van belang om te 
bepalen of, ondanks deze afwijkingen, met behulp van de beschikbare gegevens toch een betrouwbaar 
vaste patiëntenpopulatie bepaald kan worden. 

                                                
9 Feitelijk zouden de attributen in entiteit ‘EXTRA PATIENT INFORMATIE’ in het ER model (figuur 13), vanwege de ‘één op één’ relatie 
met de PATIENT entiteit, opgenomen kunnen worden in de PATIENT entiteit. Dit is bewust niet gedaan, om aan te geven dat de betreffende 
extra patiëntinformatie in een ander programmaonderdeel van het ARCOS systeem opgeslagen dient te worden.  
Om deze reden bevat de entiteit ‘EXTRA PATIENT INFORMATIE’ geen (primaire) sleutel. De relatie ‘BEZIT’ in combinatie met de 
primaire sleutel ‘PATIENTNUMMER’ uit de PATIENT entiteit,  vormt in feite de sleutel van de betreffende entiteit.   

(0,1) 1 (1,N) 1 

BEZIT HEEFT 
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• Soort patïent: in de tabellenklapper, behorende 

bij het WCIA referentiemodel 1995, is een tabel 
‘Code categorie patiënt’ gedefinieerd, waarin de 
mogelijke waarden voor het attribuut ‘Soort 
patient’, behorende bij het ‘patiëntentiteit’, 
worden weergegeven.  
In het ARCOS systeem wordt de gebruiker 
inderdaad gedwongen te kiezen uit een aantal 
waarden. Echter komt de keuzemogelijkheid niet 
geheel overeen met de gedefinieerde tabel uit de 
tabellenklapper.  
In de kolom ARCOS van tabel 7 worden de mogelijkheden met bijbehorende waarden vermeld. In 
de kolom WCIA, staan de waarden uit de tabel ‘Code categorie patiënt’ ter vergelijking weer-
gegeven. Gebruik makend van de codering in het ARCOS systeem, is er standaard slechts één 
mogelijkheid om patiënten in te delen in de vaste patiëntencategorie. 

• Controle dubbele invoer: het ARCOS systeem voert, ondanks de eis in het referentiemodel, geen 
enkele controle uit om de invoer van dubbele patiënten te voorkomen. In feite kan één en dezelfde 
patiënt dus meerdere keren in een systeem ingevoerd worden, waardoor één patiënt dus meerdere 
patiëntnummers toegewezen kan krijgen.  
Daarentegen wordt wel een functionaliteit aangeboden, welke dubbele patiënten kan opsporen en 
uit de database kan filteren. 

• Uitschrijfdatum en reden vertrek: het systeem biedt mogelijkheden om een uitschrijfdatum en 
reden van vertrek van een patiënt in te voeren.  

• Inschrijfdatum: het attribuut ‘inschrijfdatum’ krijgt niet automatisch een waarde toegewezen, maar 
het betreffende veld dient door de gebruiker zelf te worden ingevuld. 

 
Alle attributen, welke noodzakelijk zijn om een vaste patiëntenpopulatie te berekenen, worden door 
het ARCOS systeem ondersteund. Echter doen enkele eigenschappen wel vermoeden dat de vaste 
patiëntenpopulatie wellicht niet geheel betrouwbaar is. Middels ‘create / manipulate hypotheses’ 
worden deze eigenschappen later in deze paragraaf uitgewerkt. 
 
Administratieve overlijdensregistratie: 
Het informatiesysteem ARCOS ondersteunt twee methoden om het overlijden van een patiënt 
administratief vast te leggen. Onderstaande aspecten zijn van belang om te bepalen of met behulp van 
deze beschikbare gegevens een  (betrouwbaar) aantal vaste overledenen bepaald kan worden. 
 
• Reden vertrek: de extra patiënt informatie, heeft een 

attribuut ‘reden vertrek’ waaraan een waarde 
gegeven kan worden.  
ARCOS biedt standaard een aantal opties aan (tabel 8), 
waaruit een ARCOS gebruiker kan kiezen. De optie 
‘Overleden’ behoort tot deze beperkte keuze-
mogelijkheid, zoals geëist wordt in het WCIA 
referentiemodel. 
Zoals reeds ter sprake is gekomen bij de aspecten ter bepaling van de vaste patiëntenpopulatie, 
biedt ARCOS ook de mogelijkheid aan om een uitschrijfdatum van een patiënt in te voeren. Een 
reden van vertrek kan dus in combinatie met een uitschrijfdatum worden ingevoerd. 

 

 Omschrijving WCIA ARCOS 
 Vaste patiënt V V 
 Tijdelijke patiënt T T 
 Bedrijfspatiënt B B 
 Waarneempatiënt W W 
 Passant P  
 Keurling K  
 Onbekend Q  
 Overig X  
 Tabel 7: ARCOS Code Categorie Patiënt 

 Omschrijving Mnemonic 
 Naar andere arts A 
 Overleden O 
 Onbekend Q 
 Tijdelijk buiten praktijk T 
 Verhuizing V 
 Overig X 
 Tabel 8: ARCOS Code reden vertrek 
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JOURNAALREGEL 
 
VOLGNUMMER 
SOEP code 
Omschrijving 
ICPC code 
 

EPISODE 
 
EPISODENUMMER 
Episode Omschrijving 
Episode ICPC code  
Eerste contactdatum 
Laatste contactdatum 
 

CONTACT 
 

CONTACTDATUM 
CONTACTNUMMER 
Contactsoort 
Contacttijdstip 
Medewerkercode 
 

• Patiënt aktief: indien een patiënt is verhuisd, komt 
te overlijden of is uitgeschreven bij het ziekenfonds 
of een bepaalde verzekeringsmaatschappij, kan de 
betreffende patiënt op non-actief worden gesteld. 
Het betreft dus een functionaliteit ten behoeve van 
administratieve doeleinden. 
Middels het attribuut ‘patiënt aktief’ (figuur 13), kan ook de reden van het non-actief zijn, worden 
aangegeven. Daarvoor worden standaard drie opties aangeboden; Tabel 9 geeft de standaard 
opties, waaruit de gebruiker kan kiezen, weer. Deze functionaliteit is niet in het WCIA referentie-
model 1995 gespecificeerd. 

 
Alle attributen welke noodzakelijk zijn om het aantal administratieve overlijdensregistraties conform 
de methode, beschreven in paragraaf 5.3.2, te berekenen, worden door het ARCOS systeem onder-
steund. Echter doet de extra aangeboden functionaliteit wel vermoeden dat dit aantal wellicht niet 
geheel betrouwbaar is. In de vorm van ‘create / manipulate hypotheses’ wordt dit vermoeden later in 
deze paragraaf verklaard en uitgewerkt. 
 
Medische overlijdensregistratie: 
Onderstaand gereconstrueerd conceptueel model (figuur 14) betreft de registratie van medische gegevens. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat ARCOS één methode ondersteunt om een patiënt, gebruik 
makend van de medische registratiemogelijkheden, als zijnde overleden te registreren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 14: ARCOS  opslag medische gegevens 
 

• Diagnose: in het medisch dossier van een patiënt kunnen journaalregels toegevoegd worden en 
episodes aangemaakt worden. Het attribuut ‘ICPC code’ van een journaalregel leent zich voor het 
opslaan van een ICPC code ter registratie van de gestelde diagnose. Indien de waarde van dit 
attribuut gelijk is aan ‘A-95 of A-96’, is de betreffende patiënt geregistreerd als zijnde overleden. 
 
Bovenstaand conceptueel model laat zien dat het ARCOS systeem, in tegenstelling tot de eisen uit 
het WCIA referentiemodel (§ 4.2.1), geen registratie op ‘deelcontact niveau’ ondersteunt, maar dat 
journaalregels per plaatsgevonden contact worden bijgehouden. Elk contact krijgt namelijk een 
code toegewezen welke opgebouwd is uit de contactdatum en een contactnummer. Meerdere 
contacten op dezelfde dag kunnen op deze manier toch van elkaar worden onderscheiden.  
De registratie op ‘contact niveau’ heeft tot gevolg dat er tijdens één contact geen mogelijkheid is 
om meerdere zorgproblemen in een afzonderlijke registratie-eenheid (deelcontact) vast te leggen. 
Het gebruik van verschillende ICPC codes tijdens één contact zal echter wel doen vermoeden dat 
er sprake is van verschillende deelcontacten. 

 
Daar reeds is gebleken is dat de medische informatie in de LINH database wel op deelcontact niveau 
wordt opgeslagen (§ 5.2.2), zal van het verdere verloop van het informatieproces afhangen of deze 
afwijkende registratiemethode impact heeft op de kwaliteit van het sterftecijfer. In een later stadium 
van dit onderzoek zal daarom op dit aspect worden teruggekomen. 

 
 
 
 
 

 Omschrijving Mnemonic 
 Overleden AKT O 
 Uitgeschreven ZF / Verz. Mij AKT U 
 Verhuisd AKT V 
 Tabel 8: ARCOS Code patiënt aktief 
   

(0,1) (1,N) 1 (1,N) 
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Create / Manipulate hypotheses: 
Een aantal eigenschappen met betrekking tot het creëren of aanpassen van gegevens van het ARCOS 
systeem, kunnen de data quality van deze gegevens aantasten. Dit leidt daarom tot het opstellen van 
onderstaande hypotheses. 
 
A. De data quality van de gegevens uit de HIS categorie ARCOS wordt negatief beïnvloed door  de 

mogelijkheid om patiënten meerdere malen in het betreffende systeem te registreren.  
Dit heeft tot gevolg dat één patiënt meerdere keren in de LINH data voor kan komen, doordat 
deze twee of meerdere patiëntnummers toegewezen krijgt. De vaste patiëntenpopulatie zal 
hierdoor groter uitvallen dan werkelijk het geval is, wat een daling van het sterftecijfer tot 
gevolg heeft. 
Als deze hypothese kan worden bevestigd, zal de data quality van de HIS categorie ARCOS (en 
dus ook de data quality van de gehele LINH data), worden aangetast vanuit de dimensie 
consistency: het systeem voldoet niet aan een door het referentiemodel opgelegde beperking.  

   
Ter bevestiging/verwerping van deze hypothese analyseren we de LINH data op meerdere 
voorkomens van één patiënt. Als we per praktijk de patiënten vergelijken op geboortedatum, 
geslacht, postcode én verzekeringsvorm, vinden we het aantal ‘potentiële dubbelen’. Het betreft 
hier: 
 

• Twee- of meerlingen van gelijk geslacht, dezelfde praktijk, dezelfde woonwijk én gelijke 
verzekeringsvorm. 

• Patiënten waarbij alle gegevens toevalligerwijs met elkaar overeenkomen. 

• Patiënten welke door gebruikers van het systeem, twee of meerdere malen in de praktijk 
zijn ingeschreven. 
 

��In tabel 10 staan de resultaten (het percentage 
potentiële dubbelen t.o.v de vaste patiëntenpopulatie), 
per HIS categorie weergegeven.  
De tabel vertoont geen afwijkende resultaten, zeker 
niet indien bekend is dat het percentage meerlingen 
van gelijk geslacht, in Nederland 1,25% bedraagt (CBS 

Statline, 2002).   
Het is natuurlijk mogelijk dat de dubbele registratie van een patiënt nauwelijks voorkomt of 
wellicht maken de huisartsen regelmatig gebruik van de functionaliteit om dubbelen uit het 
systeem te filteren. De hypothese kan aan de hand van deze resultaten verworpen worden en zal 
bij de analyse van de volgende systemen ook niet meer herhaald worden. 
 

B. De data quality van de gegevens uit de HIS categorie ARCOS wordt negatief beïnvloed door het 
functionele onderdeel ‘Patiënt aktief’, welke niet is gespecificeerd in het WCIA referentiemodel 
1995. Patiënten die met behulp van deze functionaliteit als zijnde overleden staan geregistreerd, 
worden niet als zodanig (conform de WCIA methode) geëxtraheerd. Het aantal geregistreerde 
sterfgevallenen en dus het gemiddelde sterftecijfer zal lager uitvallen dan werkelijk het geval is. 
Als deze hypothese kan worden bevestigd, zal de data quality van de HIS categorie ARCOS (en 
dus ook de data quality van de gehele LINH data), (direct) worden aangetast vanuit de dimensie 
completeness: een deel van de in het systeem opgeslagen informatie raakt bij de extractie van de 
gegevens verloren. Echter wordt het ontbreken van gegevens veroorzaakt door de inconsistentie 
van het systeem. De data quality wordt dus indirect aangetast vanuit de dimensie ‘consistency’. 
 
Naar verwachting zullen de waarden van de functionaliteit ‘Patiënt aktief’ niet uit de systemen 
worden geëxtraheerd, waardoor informatie betreffende overleden patiënten verloren raakt. De 
LINH data kunnen hierbij helaas niet gebruikt om de hypothese kracht bij te zetten. Er kan immers 
niet gezocht worden op verloren geraakte gegevens. 

 Type HIS Prct. Potentiële dubbelen 
 ARCOS 1,33 % 
 MICROHIS 1,02 % 
 PROMEDICO 1,36 % 
 ELIAS 0,96 % 
 OMNIHIS 1,30 % 
 Tabel 10:   Percentage potentiële dubbelen. 
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EXTRA PATIENT 
INFORMATIE 
 

Inschrijfdatum 
Uitschrijfdatum 
Reden vertrek 
 

PATIENT 
 

PATIENTNUMMER 
Geslacht 
Geboortedatum 
Soort patient 
Artscode 
Verzekeringsvorm 
 

WOONVERBAND 
 
WOONVERBANDNUMMER 
Postcode 
 

Om een uitspraak te kunnen doen betreffende deze hypothese zal enerzijds een analyse van de 
geëxtraheerde data verricht moeten worden en anderzijds zullen de gebruikers ondervraagt moeten 
worden of er daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van deze methode. Beide analysen zullen in 
een later stadium worden uitgevoerd. 

 
C. De data quality van de gegevens uit de HIS categorie ARCOS wordt negatief beïnvloed doordat 

de inschrijfdatum niet automatisch wordt ingevuld. Gezien het gebrekkig aantal ingevoerde 
inschrijfdata in de LINH database, wordt verondersteld dat deze door ARCOS gebruikers zelden 
wordt ingevuld, aangezien hiervoor een aantal handelingen extra uitgevoerd moeten worden.  
Patiënten die pas in het jaar 2003 zijn ingeschreven worden hierdoor ook bij de vaste 
patiëntenpopulatie van het jaar 2002 meegenomen. De vaste patiëntenpopulatie is hierdoor 
groter dan deze in werkelijkheid is, waardoor het sterftecijfer lager uitvalt. 
Als deze hypothese kan worden bevestigd, zal de data quality van de HIS categorie ARCOS (en 
dus ook de data quality van de gehele LINH data), worden aangetast vanuit de dimensie 
completeness: bepaalde informatie wordt niet door de gebruiker geregistreerd. 

 
��Om een inschrijfdatum van een patiënt in te voeren, moet een huisarts een paar extra handelingen 

uitvoeren, nadat de overige gegevens reeds ingevoerd zijn. Dit heeft tot gevolg dat de handeling 
heel vaak wordt genegeerd. De LINH data afkomstig van de ARCOS praktijken laten namelijk 
zien dat slechts 11% van de patiëntenpopulatie van het jaar 2002 een inschrijfdatum heeft 
toegewezen gekregen.  
De huidige rekenmethode ter bepaling van de vaste patiëntenpopulatie van een bepaald jaar, 
gebruikt de inschrijfdatum om patiënten welke zich na het betreffende jaar hebben ingeschreven, 
uit de vaste patiëntenpopulatie te filteren. Het gemis van dit gegeven leidt ertoe dat tussen de vaste 
patiëntenpopulatie van het jaar 2002 van de ARCOS categorie zich ook patiënten bevinden die 
zich pas na dit jaar hebben ingeschreven. 
Gebruik makend van de geboortedata van patiënten én van patiëntnummers, welke in feite volg-
nummers van elkaar zijn, kunnen we het aantal voorvallen van deze ten onrechte meegerekende 
patiënten benaderen. De invloed van het gebrek aan een inschrijfdatum blijkt uit deze benadering, 
matig te zijn. Tenminste 2% van het aantal patiënten in de vaste patiëntenpopulatie uit het jaar 
2002 wordt volgens de in paragraaf x beschreven methode, ten onrechte meegerekend. Na 
correctie van de vaste patiëntenpopulatie stijgt het sterftecijfer van de HIS categorie ARCOS met 
1,9 %. De hypothese kan dus worden bevestigd. 

6.2.2 Analyse van het ARCOS Extract stadium 
In deze paragraaf worden de ARCOS gegevens geanalyseerd tijdens het Extract stadium. Aan de hand 
van deze analyse kunnen indien noodzakelijk, nieuwe specifieke hypotheses worden opgesteld en 
mogelijk kunnen de nog openstaande hypotheses uit de vorige paragraaf met deze nieuwe informatie 
verworpen of bevestigd worden. 
 
Vaste patiëntenpopulatie & Administratieve overlijdensregistratie: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 15: ARCOS opslag geëxtraheerde administratieve patiëntgegevens 

 
Het ARCOS extractieprogramma slaat de geëxtraheerde informatie op in tabellen welke onderling in 
relatie met elkaar staan (een relationele database). De wijze waarop de administratieve patiënt-
informatie in deze relationele database wordt opgeslagen, wordt in een conceptueel model (figuur 15) 

(0,1) 1 (1,N) 1 
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JOURNAALREGEL 
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SOEP code 
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EPISODE 
 
EPISODENUMMER 
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Laatste contactdatum 
 

CONTACT 
 
CONTACTDATUM 
CONTACTNUMMER 
Contactsoort 
Contacttijdstip 
Medewerkercode 

weergegeven. Door dit model te vergelijken met het gereconstrueerde ER model (figuur 13) uit de 
voorgaande paragraaf, kunnen we bepalen of het extractieprogramma de administratieve data volledig 
wordt geëxtraheerd en of de relaties na extractie correct zijn.  
 
De privacygevoelige gegevens, zoals de namen van patiënten, worden niet uit de ARCOS database 
geëxtraheerd. De voor dit onderzoek van belang zijnde attributen ter bepaling van de vaste patiënten-
populatie wordt wel geheel uit de databases gefilterd. 
Een uitschrijfdatum en reden vertrek worden van elke patiënt geëxtraheerd; de attributen welke nood-
zakelijk zijn om het aantal administratieve overlijdensregistraties conform de methode beschreven in 
paragraaf 5.3.2 te berekenen, worden dus allemaal geëxtraheerd. Het attribuut ten behoeve van het 
functionele onderdeel ‘patiënt aktief’ wordt echter niet geëxtraheerd. 
 
Medische overlijdensregistratie: 
Het conceptueel model van de opslag van medische informatie in de (geëxtraheerde) relationele 
database wordt weergegeven in figuur 16.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bovenstaand model komt vrijwel exact overeen met het gereconstrueerde ER model (figuur 14 § 6.2.1). 
Dezelfde kenmerken die op het gereconstrueerde ER model van toepassing zijn, betreffende de 
eventuele impact die deze registratiemethode heeft op de berekening van het sterftecijfer, gelden 
daarom ook voor bovenstaand conceptueel model.  

 
��Een deel van (create / manipulate) hypothese B uit de voorgaande paragraaf, kan aan de hand van 

de analyse op het Extract stadium bevestigd worden. Inderdaad wordt het functionele onderdeel 
‘Patiënt aktief’ niet geëxtraheerd. Voor een eventuele volledige bevestiging van deze hypothese 
zal echter eerst geanalyseerd moeten worden of daadwerkelijk van deze functionaliteit gebruik 
wordt gemaakt. 

 
De analyse van het Extract stadium resulteert niet in het opstellen van nieuwe hypotheses.  

6.2.3 Analyse van het ARCOS Transform stadium 

Vaste patiëntenpopulatie & Administratieve overlijdensregistratie: 
Na een extractie van administratieve patiëntgegevens uit de ARCOS systemen dienen conversies ertoe 
te leiden dat de gegevens conform de LINH datastructuur in de LINH database geladen kunnen 
worden. In figuur 17 wordt afgebeeld op welke manier deze transformatie wordt uitgevoerd.  
Op enkele attributen wordt een (simpele) conversie toegepast, onder andere ten behoeve van de 
gebruikersvriendelijkheid van de gegevens. Deze conversies hebben effect op het formaat van het 
datatype waarin gegevens in de LINH database worden geladen en zijn hier derhalve voor dit 
onderzoek niet van belang.  
 
 
 
 
 
 

(0,1) (1,N) 1 (1,N) 

Figuur 16: ARCOS opslag geëxtraheerde medische gegevens 
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Figuur 17: ARCOS transformaties administratieve patiëntgegevens 

 
Attributen van overeenkomstige kleur tussen beide ER modellen, corresponderen met elkaar. De 
kleurloze attributen in de ‘praktijk’ entiteit krijgen door de WOK of het NIVEL een waarde 
toegewezen. 
Het transformeren van de patiënteigenschappen doet niet vermoeden enige impact te hebben op de 
berekening van de vaste patiëntenpopulatie of op de berekening van het aantal administratief 
geregistreerde overledenen. In het geëxtraheerde ER model bevinden zich alle attributen welke 
noodzakelijk zijn voor het berekenen van enerzijds de vaste patiëntenpopulatie en anderzijds het aantal 
administratieve overlijdensregistraties.  
 
Medische overlijdensregistratie: 
Als we de geëxtraheerde medische gegevens vergelijken met het betreffende ER model van de LINH 
data, zal duidelijk zijn dat er een aantal transformaties op de geëxtraheerde journaalregels moet 
worden toegepast om deze tot deelcontact om te vormen. 
De geëxtraheerde journaalregels moeten dusdanig vervormd worden, opdat een bepaalde verzameling 
deelcontacten ontstaat die in de LINH database geladen kunnen worden. Idealiter wordt één 
deelcontact gevormd door opeenvolgende journaalregels, waarvan de eerste begint met SOEP code ‘S’ 
en eindigend met SOEP code ‘P’. Één journaalregel binnen deze verzameling dient als een ‘E’ regel 
gekenmerkt te zijn, waaraan de ICPC code gekoppeld is. 
In de praktijk echter worden wellicht eerst alle problemen van een patiënt, in opeenvolgende ‘S’ regels 
geregistreerd. Op deze manier is lastig te achterhalen welke journaalregels aan welk probleem 
toebehoren, zeker in geval van een gelijk of ontbrekend episodenummer. 
Om dit probleem op te lossen is besloten om van elke unieke journaalregel met SOEP code gelijk aan 
‘E’, een deelcontact te creëren. Verondersteld wordt dat ten behoeve van een probleem tijdens één 
contact, slechts één ‘E’ regel wordt geregistreerd. 
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In figuur 18 wordt afgebeeld op welke manier de transformatie van medische gegevens wordt 
uitgevoerd.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 18: ARCOS transformaties medische gegevens 
 
Uit het ER model blijkt het volgende: als tijdens één contact meerdere journaalregels geregistreerd 
zouden worden met een gelijke ICPC code in de E regel, dan kunnen er na transformatie in de LINH 
database deelcontacten ontstaan welke, afgezien van contacttijdstip en volgnummer, inhoudelijk met 
elkaar overeenkomen. Van elk patiënt welke meerdere malen middels functionaliteit ‘diagnose’ als 
zijnde overleden is geregistreerd, zullen meerdere ‘E’ regels met passende ICPC code bestaan, welke 
getransformeerd wordt in meerdere deelcontacten van dezelfde betekenis.  
Toch doet het transformeren van de journaalregels naar deelcontacten niet vermoeden enige impact te 
hebben op het aantal vaste geregistreerde overledenen. De berekening van het sterftecijfer richt zich op 
het aantal patiëntnummers welke middels een deelcontact als zijnde overleden geregistreerd staan. Als 
één patiënt meerdere malen middels de medische registratiemethode als zijnde overleden is 
geregistreerd, wordt de patiënt toch slechts éénmaal bij de berekening van het sterftecijfer meegeteld. 
Op de gegevens afkomstig van de HIS categorie ARCOS wordt slechts één conversie uitgevoerd 
welke enerzijds de kwaliteit van de vaste patiëntenpopulatie verhoogt, maar anderzijds de kwaliteit 
van de gegevens ter bepaling van het aantal vaste geregistreerde overledenen zou kunnen beschadigen. 
 
Deze conversie is op slechts één praktijk van toepassing:   
1) In één praktijk wordt niet de gebruikelijk registratiemethode gebruikt om patiënten uit te schrijven. 

Een patiënt krijgt de status ‘uitgeschreven’ door  een artscode ‘3’ (Bijlage A: CLIENT.Parts = 3)  
toe te kennen. Als alléén van deze functionaliteit gebruik wordt gemaakt om het vertrek van een 
patiënt te registreren, blijft het veld datum (en reden vertrek) leeg. Dit heeft een stijging van de 
vaste patiëntenpopulatie tot gevolg; de vertrokken patiënten worden in deze situatie immers 
onterecht tot de vaste populatie worden berekend.  
Om een zo realistisch mogelijke omvang van de vaste patiëntenpopulatie te verkrijgen wordt de 
volgende conversie uitgevoerd: 
Patiënten met een artscode ‘3’, worden in patiëntencategorie ‘X’ geplaatst, opdat ze niet tot de 
vaste populatie worden gerekend.   

 
We kunnen aan de hand van de analyse van het ARCOS Transform stadium één hypothese opstellen. 
 
Transform hypotheses: 

D. De data quality van de gegevens uit één ARCOS praktijk wordt negatief beïnvloed doordat vaste 
geregistreerde overledenen (middels de functionaliteit ‘diagnose’) uit deze praktijk ten gevolge 
van een conversie, niet meer tot de vaste categorie toebehoren. Het aantal vaste geregistreerde 
overledenen in deze praktijk daalt hierdoor ten onrechte. 
Als deze hypothese kan worden bevestigd, zal de data quality van de HIS categorie ARCOS (en  
dus ook de data quality van de gehele LINH data), (direct) worden aangetast vanuit de dimensie 

HEEFT 

GEKOPPELD AAN 

GEKOPPELD 
AAN 



 50

completeness: een deel van de in het systeem opgeslagen informatie raakt bij de transformatie van 
de gegevens verloren. Echter wordt het ontbreken van gegevens veroorzaakt door foutief gebruik 
van de aangeboden functionaliteit van het systeem. De data quality wordt dus indirect aangetast 
vanuit de dimensie ‘soundness’. 
 
De informatie die nodig is om deze hypothese te kunnen toetsen kan verkregen worden middels 
een analyse op de LINH data. Getracht zal worden het aantal gevallen van patiënten te bepalen, 
welke toebehoren aan de categorie ‘X’ én welke middels de functionaliteit ‘diagnose’ 
geregistreerde staan als zijnde overleden.  

��De analyse laat zien dat er geen enkele patiënt als zodanig in de LINH data geregistreerd zijn. De 
hypothese kan om deze reden worden verworpen. 

6.2.4 Analyse van de ARCOS gebruikers 
Naar elke deelnemende praktijk10 aan het 
LINH project waar gebruik wordt gemaakt 
van het ARCOS systeem, is een vragenlijst 
toegestuurd. Middels deze vragen wordt 
getracht te achterhalen in welke mate 
gebruik wordt gemaakt van de door het 
systeem ondersteunde registratiemethoden 
om een patiënt als zijnde overleden in het 
systeem te registreren. Met deze informatie 
wordt gekeken of de gebruikers invloed 
hebben op de uiteindelijke data quality van 
de gegevens van de betreffende HIS 
categorie. Figuur 19 geeft de resultaten van 
deze analyse weer. 
 
De ARCOS gebruikers hanteren hoofdzakelijk de functionaliteit ‘patiënt aktief’ om een patiënt in de 
administratie als zijnde overleden te registreren. Deze functionaliteit wordt in 50% van de gevallen 
niet in combinatie met een andere registratiemethode gebruikt. 
Daarnaast hanteren heel wat gebruikers een alternatieve overlijdensregistratie: een aantal gebruikers 
voegen in de tabel ‘code categorie patiënt’ (tabel 7, § 6.2.1) een categorie ‘overleden’ toe en plaatsen alle 
overledenen in deze aparte categorie. 
 
Create / Manipulate hypotheses: 
E. De data quality van de gegevens uit de HIS categorie ARCOS wordt negatief beïnvloed doordat 

enkele ARCOS gebruikers zelfstandig een functionaliteit ten behoeve van de overlijdens-
registratie toevoegen in het systeem. Patiënten worden zodra ze zijn overleden, in een aparte 
categorie geplaatst, waardoor deze niet meer tot het aantal vaste overledenen worden 
meegerekend. Het aantal vaste overledenen valt om deze reden lager uit dan in werkelijkheid 
het geval is. Het sterftecijfer valt hierdoor ook lager uit.     
Als deze hypothese kan worden bevestigd, zal de data quality van de HIS categorie ARCOS (en 
dus ook de data quality van de gehele LINH data), worden aangetast vanuit de dimensie 
consistency: een deel van de in het systeem opgeslagen informatie wordt bij de extractie van de 
gegevens niet opgeslagen conform het WCIA referentiemodel 1995.  
 
Met behulp van de LINH data kan het aantal overledenen, dat met behulp van deze alternatieve 
overlijdensregistratie is geregistreerd als zijnde overleden, opgespoord worden. De gegevens 
raken, in tegenstelling tot het attribuut ‘patiënt aktief’, niet verloren, omdat de patiëntcategorie 
weldegelijk wordt geëxtraheerd.  

                                                
10 Naar 11 deelnemende praktijken met een ARCOS systeem is een vragenlijst gestuurd. Daarvan zijn 9 vragenlijsten 
volledig ingevuld teruggezonden. 
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��Van de ARCOS praktijken welke gebruik maken van deze registratiemethode, stijgt het aantal 
vaste overledenen aanzienlijk. De impact die het gebruik van deze registratiemethode heeft op de 
data quality van de ARCOS categorie is dan ook enorm groot. Na correctie van de aantal vaste 
overledenen stijgt het sterftecijfer van de HIS categorie ARCOS met maar liefst 199 %. De 
hypothese kan dus worden bevestigd. 

 
��Create / Manipulate hypothese B kan aan de hand van de resultaten van de gebruikersanalyse,   

worden bevestigd. Door vrijwel alle ARCOS gebruikers wordt de overlijdensregistratie ‘patiënt 
aktief’ gehanteerd. Deze informatie raakt verloren, daar deze niet wordt geëxtraheerd. Omdat dit 
attribuut niet wordt uitgespoeld is het helaas onmogelijk de invloed ervan op de data quality te 
bepalen.   

6.2.5 Resultaten HIS categorie ARCOS 
De data quality analyse van het Huisarts Informatie Systeem ARCOS, betreffende de berekening van 
het sterftecijfer, resulteert in de volgende punten: 
 
• Het Create / Manipulate stadium van het LINH informatieproces heeft om de volgende reden een 

negatieve invloed op de data quality. Het bepalen van een betrouwbare vaste patiëntenpopulatie uit 
een bepaalde periode wordt onmogelijk gemaakt vanwege het veelvuldig ontbreken van de 
inschrijfdata van patiënten. De data quality van de verzameling ARCOS gegevens wordt hierdoor 
aangetast vanuit de dimensie completeness. 
Het ontbreken van de inschrijfdata heeft een matige invloed (een daling van ± 1,9%) heeft op de 
gegevens ter berekening van het sterftecijfer.  

• Het Create / Manipulate stadium van het LINH informatieproces heeft om de volgende reden een 
negatieve invloed op de data quality. Het bepalen van een betrouwbaar aantal vaste overledenen 
van een bepaalde periode wordt onmogelijk gemaakt omdat de gebruikers veelvuldig gebruik 
maken van de functionaliteit ‘patiënt aktief’. Daar deze functionaliteit niet gespecificeerd is in het 
WCIA referentiemodel raken de gegevens tijdens de extractie ervan verloren. De data quality van 
de verzameling ARCOS gegevens wordt hierdoor aangetast vanuit de dimensie consistency. 
De verwachting is dat het gebruik van deze hypothese een grote invloed heeft op de gegevens ter 
berekening van het sterftecijfer.  

• Het Create / Manipulate stadium van het LINH informatieproces heeft om de volgende reden een 
negatieve invloed op de data quality. Het bepalen van een betrouwbaar aantal vaste overledenen 
van een bepaalde periode wordt onmogelijk gemaakt omdat enkele gebruikers gebruik maken van 
een alternatieve registratiemethode. Daar deze methode niet gespecificeerd is in het WCIA 
referentiemodel worden deze gegevens niet conform het WCIA referentiemodel geëxtraheerd.  
De data quality van de verzameling ARCOS gegevens wordt hierdoor aangetast vanuit de 
dimensie consistency. Een analyse op de LINH gegevens (hypothese E) laat zien dat het gebruik 
van deze alternatieve registratiemethode zeer grote invloed heeft op de gegevens ter berekening 
van het sterftecijfer (een stijging van 199%). 

6.3 HIS categorie PROMEDICO 
Het sterftecijfer, berekend met de gegevens afkomstig van PROMEDICO praktijken, geeft aan dat 7,9 
patiënten per 1000 patiënten uit de vaste populatie in het jaar 2002 zijn geregistreerd als zijnde 
overleden. Dit cijfer komt exact overeen met het referentiecijfer welke door het CBS berekend is (§ 5.4). 
In deze paragraaf proberen we middels een data quality analyse, te achterhalen of de PROMEDICO 
gegevens daadwerkelijk betrouwbaar zijn. 
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WOONVERBAND 
 
WOONVERBANDNUMMER 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
Telefoonnummer 

PATIENT 
 
PATIENTNUMMER 
Naam 
Geslacht 
Geboortedatum 
Inschrijfdatum  
Mutatiedatum 
Reden vertrek 
Soort patient 
Artscode 
Verzekeringsvorm 
 

6.3.1 Analyse van het PROMEDICO Create / Manipulate stadium 

Vaste patiëntenpopulatie: 
Het conceptueel model (figuur 20) laat zien welke entiteiten en attributen in de PROMEDICO database 
beschikbaar zijn om de informatie betreffende de administratieve patiëntgegevens, in de database op te 
slaan. Wederom zijn slechts de voor dit onderzoek van belang zijnde attributen hier vermeld. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figuur 20: PROMEDICO opslag administratieve patiëntgegevens 
 
Bovenstaand conceptueel model komt sterk overeen met het WCIA diagram (figuur 8, §4.1.1). 
Onderstaande aspecten zijn van belang om te bepalen of met behulp van deze beschikbare gegevens 
een  (betrouwbare) vaste patiëntenpopulatie bepaald kan worden. 
 
• Soort patiënt: de keuzemogelijkheid in de tabel 

code categorie patiënt van het PROMEDICO 
systeem, komt slechts gedeeltelijk overeen met de 
voorschriften in het referentiemodel (tabel 11). Toch 
bestaat er slechts één methode om een patiënt in 
te delen in de vaste patiëntencategorie. 

• Controle dubbele invoer: er wordt tijdens de 
invoer van een nieuwe patiënt, geheel conform 
het WCIA referentiemodel een controle op de 
mogelijke invoer van dubbelen, uitgevoerd. Er 
wordt melding gemaakt als de naam en 
geboortedatum van een nieuwe patiënt reeds in het systeem aanwezig zijn. Echter zal het systeem 
geen actie ondernemen als de melding genegeerd wordt.  

• Uitschrijfdatum en reden vertrek: het PROMEDICO systeem biedt de mogelijkheid een reden van 
vertrek in te vullen. Er is echter, tegen de eis van het referentiemodel in, geen veld aanwezig 
waarin de daadwerkelijke uitschrijfdatum geregistreerd kan worden.  
Dit gemis aan functionaliteit wordt opgevangen door het attribuut ‘mutatiedatum’. Indien aan een 
patiënt een reden van vertrek wordt toegekend, wordt automatisch een mutatiedatum aangemaakt, 
waarop voor het laatst wijzigingen in de (vertrokken) patiëntgegevens zijn aangebracht. Dit komt 
overeen met de uitschrijfdatum, indien er bij vertrokken patiënten in een later stadium geen 
gegevens meer worden aangepast. 

• Inschrijfdatum: de datum van intrede wordt automatisch aangemaakt indien een patiënt in het 
systeem wordt ingevoerd.  

 
Niet alle attributen, welke noodzakelijk zijn om de vaste patiëntenpopulatie te berekenen, worden door 
het PROMEDICO systeem ondersteund. Het gebruik van een mutatiedatum in plaats van een 
uitschrijfdatum doet vermoeden dat de vaste patiëntenpopulatie niet geheel betrouwbaar is. Dit 
vermoeden zal later in deze paragraaf, in de vorm van een create / manipulate hypothese, worden 
verklaard en uitgewerkt. 
 

 Omschrijving WCIA PROMEDICO 
 Vaste patiënt V V 
 Tijdelijke patiënt T T 
 Bedrijfspatiënt B B 
 Waarneempatiënt W W 
 Passant P P 
 Keurling K  
 Onbekend Q  
 Overig X  
 Militair  M 
 Tabel 11: PROMEDICO code categorie patiënt 

(1,N) 1 

HEEFT 
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Administratieve overlijdensregistratie: 
PROMEDICO ondersteunt een mogelijkheid om een patiënt als zijnde overleden, administratief te 
registreren. Onderstaande aspecten zijn van belang om te bepalen of met behulp van de beschikbare 
gegevens een (betrouwbaar) aantal vaste overledenen bepaald kan worden. 
 
• Reden vertrek: bij de administratieve patiëntgegevens 

kan, zoals geadviseerd wordt in het WCIA referentie-
model, een reden van vertrek worden ingevuld. 
‘Overlijden’ is één van de mogelijke opties (Tabel 12). 
Echter wordt, wegens het ontbreken van een 
inschrijfdatum, de mogelijkheid ontnomen om 
conform de gebruikelijke methode, het aantal vaste 
overledenen te bepalen.  
 
Zoals reeds eerder beschreven wordt de rol van 
uitschrijfdatum overgenomen door het attribuut 
‘mutatiedatum’. Dit wekt echter wel het vermoeden dat 
het aantal administratief geregistreerde (vaste) 
overledenen niet geheel betrouwbaar is. In de vorm van een create / manipulate hypothese komen 
we hier later in deze paragraaf op terug. 
 

Medische overlijdensregistratie: 
Onderstaand gereconstrueerd conceptueel model (figuur 21) betreft de registratie van medische gegevens 
in het PROMEDICO systeem. Hieruit blijkt dat slechts één methode gebruikt kan worden om een 
patiënt, middels de medische registratiemethoden, als zijnde overleden te registreren. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 21: PROMEDICO opslag medische gegevens 
 

• Diagnose: in het medisch dossier van een patiënt kunnen journaalregels toegevoegd worden en 
episodes aangemaakt worden. Middels de DBRE techniek kan bovenstaand ER model worden 
opgesteld. Het attribuut ‘ICPC code’ van een journaalregel leent zich voor het opslaan van een 
ICPC code ter registratie van de diagnose. Indien de waarde van dit attribuut gelijk is aan ‘A-95 of 
A-96’, is de betreffende patiënt geregistreerd als zijnde overleden. 

 
Ook PROMEDICO ondersteunt geen registratie op het geëiste ‘deelcontact niveau’ en zelfs een 
plaatsgevonden contact is, in tegenstelling tot het ARCOS systeem, niet de kleinste registratie-
eenheid. De datum waarop het contact heeft plaatsgevonden wordt in dit geval als registratie-eenheid 
genomen. Het is hierdoor lastig te achterhalen tijdens welk contact (in geval van meerdere contacten 
op dezelfde dag) en ten behoeve van welk zorgprobleem, een journaalregel is aangemaakt.  
Daar reeds gebleken is (§ 5.2.2) dat de medische informatie in de LINH database wel op deelcontact 
niveau wordt opgeslagen, zal van het verdere verloop van het informatieproces afhangen of deze 
afwijkende registratiemethode impact heeft op de kwaliteit van het sterftecijfer. In een later stadium 
van dit onderzoek zal daarom op dit aspect worden teruggekomen. 
 
Create / Manipulate hypotheses: 
Slechts één van de hierboven beschreven eigenschappen van het PROMEDICO systeem wijkt van het 
referentiemodel af en kan daarom in bepaalde mate invloed uitoefenen op de benodigde gegevens ter 
berekening van het sterftecijfer. Het betreft het gebruik van het attribuut ‘mutatiedatum’. 

 Omschrijving Mnemonic 
 Militair 7 
 Opn Verpleeghuis 8 
 Naar andere arts A 
 Overleden O 
 Onbekend Q 
 Royement R 
 Tijdelijk vertrokken T 
 Verhuizing V 
 AWBZ W 
 Overig X 
 Tabel 12: PROMEDICO Code  reden vertrek 
   

JOURNAALREGEL 
 
VOLGNUMMER 
SOEP code 
ICPC code 
Omschrijving 

EPISODE 
 
EPISODENUMMER 
Episode ICPC code  
Eerste contactdatum 
Omschrijving 
 

(0,1) (1,N) 
CONTACT 
 

CONTACTDATUM 
Contactsoort 
Artscode 

1 (1,N) 

GEKOPPELD AAN HEEFT 
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WOONVERBAND 
 
WOONVERBANDNUMMER 
Postcode 
 

A. De data quality van de gegevens uit de HIS categorie PROMEDICO wordt negatief beïnvloed 
doordat de uitschrijfdatum wordt gerepresenteerd door een mutatiedatum. Dit heeft als volgt 
invloed op het sterftecijfer: patiënten die reeds vóór het jaar 2002 zijn uitgeschreven omwille 
van (bijv.) een verhuizing, krijgen een uitschrijfdatum mee, welke kleiner is dan 20020101. Als 
echter de betreffende patiënt in het jaar 2002 komt te overlijden en de (ex)huisarts wordt 
daarvan op de hoogte gebracht, wordt de mutatiedatum (en wellicht ook de reden vertrek) 
bijgesteld. De uitschrijfdatum krijgt hierdoor een incorrecte waarde.  
Feitelijk worden reeds uitgeschreven patiënten om deze reden toch tot de berekening van het 
sterftecijfer van het jaar 2002 meegerekend. Het sterftecijfer zal hierdoor hoger zijn dan deze in 
werkelijkheid is.   
Als deze hypothese kan worden bevestigd, zal de data quality van de HIS categorie PROMEDICO 
(en dus ook de data quality van de gehele LINH data), worden aangetast vanuit de dimensie 
consistency: het systeem voldoet niet aan een door het referentiemodel opgelegde beperking. 
 
Als we de LINH data onderzoeken op het voorkomen 
van het hierboven beschreven situatie, krijgen we de 
resultaten zoals in tabel 13 worden weergegeven. De 
getallen drukken het aantal ten onrechte meegerekende 
overledenen in geval van het berekenen van het 
sterftecijfer van het jaar 2002.  

��Het resultaat van PROMEDICO laat zien dat er bij de 
berekening van het sterftecijfer van het jaar 2002, weldegelijk overleden patiënten onterecht mee 
gerekend zijn. De invloed ervan op het sterftecijfer is echter minimaal. Na correctie van het aantal 
geregistreerde vaste overledenen daalt het sterftecijfer van de HIS categorie PROMEDICO met 
0,1 %. De hypothese kan, ondanks de minimale invloed, bevestigend worden beantwoord. Op het 
resultaat van het OMNIHIS systeem, wordt, bij de analyse van het betreffende systeem, nader 
ingegaan.  

6.3.2 Analyse van het PROMEDICO Extract stadium 
Vaste patiëntenpopulatie & Administratieve overlijdensregistratie: 
 

 
 

 
 
 
 

Figuur 22: PROMEDICO  geëxtraheerde administratieve patiëntgegevens 
 

De geëxtraheerde administratieve patiëntgegevens worden conform bovenstaand ER model (figuur 22) 
opgeslagen. De patiënteigenschappen uit figuur 22 worden vrijwel allemaal uit het systeem gefilterd. 
Alleen de privacygevoelige gegevens, zoals naam, adres en woonplaats van patiënten, worden niet uit 
de PROMEDICO database geëxtraheerd.  
De van belang zijnde gegevens ter bepaling van de vaste patiëntenpopulatie en van het aantal 
administratief geregistreerde (vaste) overledenen, bevinden zich, met uitzondering van het attribuut 
‘uitschrijfdatum’, tussen de geëxtraheerde gegevens. De gevolgen van het gebruik van een mutatie-
datum zijn reeds beschreven bij hypothese A in de voorgaande paragraaf. 
 

 

 

 

 HIS categorie Aantal  voorkomens 
 ARCOS 0 
 PROMEDICO 18 
 MICROHIS 2 
 ELIAS 3 
 OMNIHIS 9 
 Tabel 13: PROMEDICO aantal voorkomens 

(1,N) 1 

PATIENT 
 
PATIENTNUMMER 
Geslacht 
Geboortedatum 
Inschrijfdatum  
Mutatiedatum 
Reden vertrek 
Soort patient 
Artscode 
Verzekeringsvorm 
 

HEEFT 
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JOURNAALREGEL 
 

VOLGNUMMER 
SOEP code 
ICPC code 
 

Medische overlijdensregistratie: 
Van de medische patiëntgegevens worden alleen de belangrijkste eigenschappen van journaalregels 
geëxtraheerd (figuur 23). 
 

 
 
 
 
 

Figuur 23: PROMEDICO geëxtraheerde medische gegevens 
 
De informatie betreffende episoden wordt niet uit het PROMEDICO systeem geëxtraheerd. Ondanks 
de beperkte extractie van de medische gegevens, zijn alle van belang zijnde gegevens ter bepaling van 
het aantal overledenen (middels functionaliteit diagnose) beschikbaar.    
 
De analyse van het Extract stadium geeft geen aanleiding om nieuwe hypotheses op te stellen of reeds 
bestaande hypotheses te bevestigen / verwerpen. 

6.3.3 Analyse van het PROMEDICO Transform stadium : 

Vaste patiëntenpopulatie & Administratieve overlijdensregistratie 
De administratieve patiëntgegevens welke uit het PROMEDICO systeem zijn geëxtraheerd, kunnen 
vrij eenvoudig conform de LINH datastructuur worden getransformeerd (figuur 25). Wel dient wederom 
vermeld te worden dat de aangeleverde mutatiedatum wordt beschouwd als zijnde de uitschrijfdatum 
van de betreffende patiënt. Het effect hiervan is reeds behandeld bij de create / manipulate hypotheses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 25: PROMEDICO transformaties administratieve patiëntgegevens 
 
In het geëxtraheerde ER model bevinden zich alle attributen welke noodzakelijk zijn voor het 
berekenen van enerzijds de vaste patiëntenpopulatie en anderzijds het aantal administratieve 
overlijdensregistraties. Er is daarom geen aanleiding te veronderstellen dat de transformatie van de 
patiëntgegevens, impact heeft op de betreffende gegevens. 
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CONTACT 
 
CDATUM 
CSOORT 
 

DEELCONTACT 
 

AVOLG           (toegevoegd)
Atijd     
Adia      
Amedid        
 

(1,N) 

(1,N) 

JOURNAALREGEL 
 

VOLGNUMMER 
SOEP code = E 
ICPC code 
Episodenummer 
 

(1,N) 
CONTACT 
 
CONTACTDATUM 
Contactsoort 
Artscode 
 

1 

Medische Overlijdensregistratie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 25: PROMEDICO transformaties medische gegevens 
 

Overeenkomstig de conversies op de medische gegevens van het ARCOS systeem, worden de 
geëxtraheerde journaalregels uit het PROMEDICO systeem, omgezet in een datastructuur op basis van 
deelcontacten (figuur 25).  
Een kenmerk van deze transformatie is dat op één dag meerdere E regels geregistreerd kunnen worden 
met een gelijke ICPC code. Deze journaalregels worden dan getransformeerd tot deelcontacten, welke 
inhoudelijk gezien aan elkaar gelijk zijn. Dit heeft echter geen gevolgen op het aantal vast 
geregistreerde overledenen; het is tenslotte al voldoende als een patiënt éénmaal de diagnose overleden 
toegewezen krijgt.  
 
Op de gegevens afkomstig van de HIS categorie PROMEDICO wordt geen enkele conversie 
uitgevoerd welke enerzijds de kwaliteit van de vaste patiëntenpopulatie verhoogt, maar anderzijds de 
kwaliteit van de gegevens ter bepaling van het aantal vaste geregistreerde overledenen zou kunnen 
beschadigen. 
De analyse van het PROMEDICO Transform stadium resulteert niet in het opstellen van nieuwe 
hypotheses of het verwerpen of bevestigen van reeds bestaande hypotheses.  

6.3.4 Analyse van de PROMEDICO gebruikers 
Naar elke deelnemende praktijk11 aan het LINH project waar gebruik wordt gemaakt van het 
PROMEDICO systeem, wordt een vragenlijst toegestuurd. Middels deze vragen wordt getracht te 
achterhalen in welke mate gebruik wordt gemaakt van de door het systeem ondersteunde registratie-
methoden om een patiënt als zijnde overleden in het systeem te registreren.  
Met deze informatie wordt gekeken of de 
gebruikers invloed hebben op de uiteindelijke 
data quality van de gegevens van de betreffende 
HIS categorie. In figuur 26 staan de resultaten 
van deze analyse weergegeven. 
Uit de figuur blijkt dat PROMEDICO 
gebruikers, de registratie van overledenen geheel 
conform het WCIA referentiemodel 1995 
uitvoeren. Er is dan ook geen enkele reden om 
aan te nemen dat de handelingen van gebruikers 
een negatieve invloed hebben op de data quality 
van de verzameling gegevens in de betreffende 
HIS categorie.  

                                                
11 Naar 25 deelnemende praktijken met een PROMEDICO systeem is een vragenlijst gestuurd. Daarvan zijn 22 vragenlijsten 
volledig ingevuld teruggezonden. 
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EXTRA PATIENT- 
INFORMATIE 
 

Inschrijfdatum 
Reden inschrijving 
Uitschrijfdatum 
Reden vertrek 
 

6.3.5 Resultaten HIS categorie PROMEDICO 
De data quality analyse van het Huisarts Informatie Systeem PROMEDICO, betreffende de 
berekening van het sterftecijfer, resulteert in de volgende punten: 
 
• Het Create / Manipulate stadium van het LINH informatieproces heeft om de volgende reden een 

negatieve invloed op de data quality. Het bepalen van een betrouwbaar aantal vaste overledenen is 
lastig omdat het systeem, in plaats van een uitschrijfdatum, gebruik maakt van een mutatiedatum.  
De data quality van de verzameling PROMEDICO gegevens wordt hierdoor aangetast vanuit de 
dimensie consistency. Een analyse op de LINH gegevens (hypothese A) laat zien dat het gebruik 
van een mutatiedatum een minimale invloed heeft op de gegevens ter berekening van het 
sterftecijfer (een daling van 0,1%). 

6.4 HIS categorie MICROHIS 
Het sterftecijfer, berekend met de gegevens afkomstig van MICROHIS praktijken, geeft aan dat slecht 
4,0 patiënten per 1000 patiënten uit de vaste populatie in het jaar 2002 zijn geregistreerd als zijnde 
overleden. Dit cijfer is vele malen lager dan het referentiecijfer berekend door het CBS (§ 5.4). In deze 
paragraaf proberen we middels een data quality analyse, te achterhalen wat de oorzaken zijn van dit 
zeer lage sterftecijfer. 

6.4.1 Analyse van het MICROHIS Create / Manipulate stadium 

Vaste patiëntenpopulatie: 
Het conceptueel model behorende bij de administratieve patiëntregistratie in het MICROHIS systeem, 
vertoont geen aparte eigenschappen (figuur 27). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaand conceptueel model12 komt overeen met het WCIA diagram (figuur 8, §4.1.1). Onderstaande 
aspecten zijn van belang om te bepalen of met behulp van deze beschikbare gegevens een  
(betrouwbare) vaste patiëntenpopulatie bepaald kan worden. 
 
• Soort patiënt: de keuzemogelijkheid in de tabel 

code categorie patiënt van het MICROHIS systeem, 
komt vrijwel helemaal overeen met de 
voorschriften in het referentiemodel (tabel 14). Er is 
dan ook maar één methode om een patiënt in te 
delen in de vaste patiëntencategorie. 

• Controle dubbele invoer: er wordt tijdens de invoer 
van een nieuwe patiënt, geheel volgens de eisen in 
het referentiemodel, een controle op de mogelijke 
invoer van dubbelen uitgevoerd. Er wordt melding 

                                                
12Feitelijk zouden de attributen in entiteit ‘EXTRA PATIENT INFORMATIE’ in het ER model (figuur 27), vanwege de ‘één op één’ relatie 
met de PATIENT entiteit, opgenomen kunnen worden in de PATIENT entiteit. Dit is bewust niet gedaan, om aan te geven dat de betreffende 
extra patiëntinformatie in een ander programmaonderdeel van het ARCOS systeem opgeslagen dient te worden.  
Om deze reden bevat de entiteit ‘EXTRA PATIENT INFORMATIE’ geen (primaire) sleutel. De relatie ‘BEZIT’ in combinatie met de 
primaire sleutel ‘PATIENTNUMMER’ uit de PATIENT entiteit,  vormt in feite de sleutel van de betreffende entiteit.   

 Omschrijving WCIA MICROHIS 
 Vaste patiënt V V 
 Tijdelijke patiënt T T 
 Bedrijfspatiënt B B 
 Waarneempatiënt W W 
 Passant P  
 Keurling K K 
 Onbekend Q Q 
 Overig X X 
 Tabel 14: MICROHIS code categorie patiënt 

PATIENT 
 

PATIENTNUMMER 
Naam 
Geslacht 
Geboortedatum 
Soort patient 
Verzekeringsvorm 
Artscode 

 
(0,1) 

WOONVERBAND 
 
WOONVERBANDNUMMER 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
Telefoonnummer 
 

1 (1,N) 1 

Figuur 27: MICROHIS administratieve patiëntgegevens 

HEEFT BEZIT 



 58

JOURNAALREGEL 
 

VOLGNUMMER 
SOEP code 
ICPC code 
Omschrijving 
 

EPISODE 
 
EPISODENUMMER 
Episode ICPC code  
Eerste contactdatum 
Reden begin periode 
Reden einde periode 
Omschrijving 
 

gemaakt als de naam en geboortedatum van een nieuwe patiënt reeds in het systeem aanwezig zijn. 
Echter zal het systeem geen actie ondernemen als de melding genegeerd wordt. 

• Uitschrijfdatum en reden vertrek: het systeem biedt mogelijkheden om een uitschrijfdatum en 
reden vertrek van een patiënt in te voeren.  

• Inschrijfdatum: de inschrijfdatum wordt automatisch ingevuld indien een patiënt in het systeem 
wordt ingevoerd. De huisarts kan de datum tijdens invoer desgewenst veranderen. 

 
Alle attributen welke noodzakelijk zijn om een vaste patiëntenpopulatie conform de methode uit 
paragraaf 5.3.1 te berekenen, worden door het MICORHIS systeem ondersteund. Er is daarom op dit 
moment nog geen reden om aan de betrouwbaarheid van de vaste patiëntenpopulatie te twijfelen. 
  
Administratieve overlijdensregistratie: 
Het MICROHIS systeem ondersteunt een mogelijkheid om een patiënt als zijnde overleden, in het 
systeem te registreren. Onderstaande aspecten zijn van belang om te bepalen of met behulp van deze 
beschikbare gegevens een (betrouwbaar) aantal vaste overledenen bepaald kan worden. 
 
• Reden vertrek: bij de aanvullende patiëntgegevens kan, 

zoals geadviseerd wordt in het WCIA referentiemodel, 
een reden van vertrek worden ingevuld (tabel 15). 
Zoals reeds ter sprake is gekomen bij de aspecten ter 
bepaling van de vaste patiëntenpopulatie, biedt 
MICORHIS ook de mogelijkheid aan om een 
uitschrijfdatum van een patiënt in te voeren.  
Het aantal administratieve overlijdensregistraties kan 
dus geheel conform de gebruikelijke methode (§ 5.3.2), 
worden ingevoerd. 

 
Medische overlijdensregistratie: 
Onderstaand gereconstrueerd conceptueel model (figuur 28) betreft de registratie van medische gegevens 
in het MICROHIS systeem. Uit dit model kan geconcludeerd worden dat er twee methoden zijn om 
een patiënt, middels de medische registratiemogelijkheden, te definiëren als zijnde overleden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Diagnose: in het medisch dossier van een patiënt kunnen journaalregels toegevoegd worden en 

episodes aangemaakt worden. Middels de DBRE techniek kan het ER model in figuur 28 worden 
opgesteld. Het attribuut ‘ICPC code’ van een journaalregel leent zich voor het opslaan van een 
ICPC code ter registratie van de diagnose. Indien de waarde van dit attribuut gelijk is aan ‘A-95 of 
A-96’, is de betreffende patiënt geregistreerd als zijnde overleden. 
 

De medische registratie van journaalregels MICROHIS komt vrijwel exact overeen met het 
PROMEDICO systeem. De datum waarop het contact heeft plaatsgevonden wordt ook in dit geval als 
registratie-eenheid genomen. Het is hierdoor lastig te achterhalen tijdens welk contact (in geval van 
meerdere contacten op dezelfde dag) en ten behoeve van welk zorgprobleem, een journaalregel is 
aangemaakt. 
Daar reeds gebleken is (§ 5.2.2) dat de medische informatie in de LINH database wel op deelcontact 
niveau wordt opgeslagen, zal van het verdere verloop van het informatieproces afhangen of deze 

 Omschrijving Mnemonic 
 Naar andere arts A 
 Naar huis H 
 Verpleeghuis / Inrichting I 
 Militaire dienst M 
 Naar andere RNH-arts N 
 Overleden O 
 Onbekend Q 
 Tijdelijk buiten praktijk T 
 Verhuizing V 
 Overig X 
 Tabel 15: MICROHIS code  reden vertrek 

(0,1) (1,N) 

CONTACT 
 
CONTACTDATUM 
Contactsoort 
Contacttijdstip 
Artscode 
 

1 (1,N) 

Figuur 28: MICROHIS opslag medische gegevens 
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WOONVERBAND 
 
WOONVERBANDNUMMER 
Postcode 
 

afwijkende registratiemethode impact heeft op de kwaliteit van het sterftecijfer. In een later stadium 
van dit onderzoek zal daarom op dit aspect worden teruggekomen. 
 
• Reden einde periode: de eigenschappen die aan een episode toebehoren, staan weergegeven in het 

ER model. In het attribuut ‘Reden einde periode’ kan een reden worden ingevuld indien na 
verloop van tijd het probleem niet meer van toepassing is. Standaard is een beperkte 
keuzemogelijkheid beschikbaar om dit veld van een waarde te voorzien. ‘Overlijden’ is een van de 
mogelijke waarden waaruit gekozen kan worden. 

 
Deze functionaliteit wordt niet in het WCIA referentiemodel 1995 gespecificeerd, waardoor het 
vermoeden wordt gewekt dat het aantal medische overlijdensregistraties conform de gebruikelijke 
methode, wellicht niet geheel betrouwbaar is. Middels create / manipulate hypothese wordt dit 
vermoeden later in deze paragraaf verklaard en uitgewerkt. 
 
Create / Manipulate hypotheses 
Het MICROHIS systeem vertoont slechts één afwijking, het aanbieden van de functionaliteit ‘reden 
einde periode’,  ten opzichten van de eisen in het WCIA referentiemodel. Dit leidt daarom tot het 
opstellen van slechts één hypothese behorende bij het Create / Manipulate stadium van het informatie-
proces. 
 
A. De data quality van de gegevens uit de HIS categorie MICROHIS wordt negatief beïnvloed door 

het functionele onderdeel ‘Reden einde periode’, welke niet is gespecificeerd in het WCIA 
referentiemodel 1995. Patiënten die met behulp van deze functionaliteit als zijnde overleden 
staan geregistreerd, worden niet als zodanig geëxtraheerd, waardoor het aantal geregistreerde 
sterfgevallen, en dus het sterftecijfer, lager is, dan in werkelijkheid het geval is. 
Als deze hypothese kan worden bevestigd, zal de data quality van de HIS categorie MICROHIS 
(en dus ook de data quality van de gehele LINH data), (direct) worden aangetast vanuit de 
dimensie completeness: een deel van de in het systeem opgeslagen informatie raakt bij de extractie 
van de gegevens verloren. Echter wordt het ontbreken van gegevens veroorzaakt door de 
inconsistentie van het systeem. De data quality wordt dus indirect aangetast vanuit de dimensie 
‘consistency’. 
 
Naar verwachting zullen de waarden van de functionaliteit ‘Reden einde periode’ niet uit de 
systemen worden geëxtraheerd, waardoor informatie betreffende overleden patiënten verloren 
raakt. De LINH data kunnen hierbij helaas niet gebruikt om de hypothese kracht bij te zetten. Er 
kan immers niet gezocht worden op verloren geraakte gegevens. 
Om een uitspraak te kunnen doen betreffende deze hypothese zal enerzijds een analyse van de 
geëxtraheerde data verricht moeten worden en anderzijds zullen de gebruikers ondervraagd 
moeten worden of er daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van deze methode. Beide analysen 
zullen in een later stadium worden uitgevoerd.  

6.4.2 Analyse van het MICROHIS Extract stadium 

Vaste patiëntenpopulatie & administratieve overlijdensregistratie: 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Figuur 29: MICROHIS  geëxtraheerde administratieve patiëntgegevens 

(1,N) 1 
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PATIENTNUMMER 
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Verzekeringsvorm 
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JOURNAALREGEL 
 

VOLGNUMMER 
SOEP code 
ICPC code 
Episodenummer 
 

Het MICROHIS extractieprogramma slaat de geëxtraheerde informatie op in tabellen welke onderling 
in relatie met elkaar staan (een relationele database). De wijze waarop de administratieve patiënt-
informatie in deze relationele database wordt opgeslagen, wordt in een conceptueel model (figuur 29) 
weergegeven. Door dit model te vergelijken met het gereconstrueerde ER model uit de voorgaande 
paragraaf (figuur 27), kunnen we bepalen of het extractieprogramma de administratieve data volledig 
wordt geëxtraheerd en of de relaties na extractie correct zijn.  
 
De privacygevoelige gegevens, zoals de namen van patiënten, worden niet uit de MICROHIS database 
geëxtraheerd. De voor dit onderzoek van belang zijnde attributen ter bepaling van de vaste patiënten-
populatie wordt wel geheel uit de databases gefilterd. 
Een uitschrijfdatum en reden vertrek worden van elke patiënt geëxtraheerd; de attributen welke nood-
zakelijk zijn om het aantal administratieve overlijdensregistraties conform de methode beschreven in 
paragraaf 5.3.2 te berekenen, worden dus ook allemaal geëxtraheerd. 
 
Medische overlijdensregistratie: 
Het ER model van de opslag van medische informatie in de geëxtraheerde relationele database wordt 
weergegeven in figuur 30. 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 30: MICROHIS geëxtraheerde medische gegevens 
 
Uit het MICROHIS systeem worden de eigenschappen behorende bij episoden niet geëxtraheerd. Deze 
beperking heeft geen impact op de berekening van het aantal (middels functionaliteit diagnose) 
geregistreerde overledenen. Echter wordt het attribuut ‘reden einde periode’ behorende bij een 
episode, niet uitgespoeld, waardoor deze informatie verloren raakt. Het mogelijke effect hiervan is 
reeds besproken bij create / manipulate hypothese A. 

 
��Een deel van (create / manipulate) hypothese A uit de voorgaande paragraaf, kan aan de hand van 

de analyse op het Extract stadium bevestigd worden. Inderdaad wordt het functionele onderdeel 
‘reden einde periode’ niet geëxtraheerd. Voor een eventuele volledige bevestiging van deze 
hypothese zal echter eerst geanalyseerd moeten worden of daadwerkelijk van deze functionaliteit 
gebruik wordt gemaakt. 

 
De analyse van het Extract stadium resulteert niet in het opstellen van nieuwe hypotheses. 

6.4.3 Analyse van het MICROHIS Transform stadium 

Vaste patiëntenpopulatie & Administratieve overlijdensregistratie: 
Na een extractie van administratieve patiëntgegevens uit de MICROHIS systemen, dient een 
transformatie ertoe te leiden dat de gegevens conform de LINH datastructuur in de LINH database 
geladen kunnen worden. In figuur 31 wordt afgebeeld op welke manier deze transformatie wordt 
uitgevoerd.  
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CONTACT 
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Figuur 31: MICROHIS transformaties administratieve patiëntgegevens 
 
Attributen van overeenkomstige kleur tussen de twee boven gedefinieerde ER modellen correspon-
deren met elkaar. De kleurloze attributen in de praktijk entiteit krijgen door de WOK of het NIVEL 
een waarde toegewezen. 
Gezien de grote overeenkomst van de attributen tussen beide ER modellen, is geen aanleiding om te 
veronderstellen dat het transformeren van de patiëntgegevens, impact heeft de gegevens voor het 
berekenen van enerzijds de vaste patiëntenpopulatie en anderzijds het aantal administratieve 
overlijdensregistraties. 
 
Medische overlijdensregistratie: 
Als we de geëxtraheerde medische gegevens vergelijken met het betreffende ER model van de LINH 
data, zal duidelijk zijn dat er een aantal transformaties op de geëxtraheerde journaalregels moet 
worden toegepast om deze tot de ‘deelcontact-structuur’ om te vormen. 
In figuur 32 wordt afgebeeld op welke manier de transformatie van medische gegevens wordt 
uitgevoerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 32: MICROHIS transformaties medische gegevens 

 
Overeenkomstig de conversies op de medische gegevens van het ARCOS en PROMEDICO systeem, 
worden de geëxtraheerde journaalregels uit het PROMEDICO systeem, omgezet in een datastructuur 
op basis van deelcontacten.  
Een kenmerk van deze transformatie is dat op één dag meerdere E regels geregistreerd kunnen worden 
met een gelijke ICPC code. Deze journaalregels worden dan getransformeerd tot deelcontacten, welke 
inhoudelijk gezien aan elkaar gelijk zijn. Dit heeft echter geen gevolgen op het aantal vast 
geregistreerde overledenen; het is tenslotte al voldoende als een patiënt éénmaal de diagnose overleden 
toegewezen krijgt.   
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Op de gegevens afkomstig van de HIS categorie MICROHIS wordt geen enkele conversie uitgevoerd 
welke enerzijds de kwaliteit van de vaste patiëntenpopulatie verhoogt, maar anderzijds de kwaliteit 
van de gegevens ter bepaling van het aantal vaste geregistreerde overledenen zou kunnen beschadigen. 
De analyse van het MICROHIS Transform stadium resulteert niet in het opstellen van nieuwe 
hypotheses of het verwerpen of bevestigen van reeds bestaande hypotheses. 

6.4.4 Analyse van de MICROHIS gebruikers 
Naar elke deelnemende praktijk13 aan het LINH project waar gebruik wordt gemaakt van het 
MICROHIS systeem, wordt een vragenlijst toegestuurd. Middels deze vragen wordt getracht te 
achterhalen in welke mate gebruik wordt 
gemaakt van de door het systeem 
ondersteunde registratiemethoden om een 
patiënt als zijnde overleden in het systeem te 
registreren.  
Met deze informatie wordt gekeken of de 
gebruikers invloed hebben op de 
uiteindelijke data quality van de gegevens 
van de betreffende HIS categorie. In figuur 
33 staan de resultaten van deze analyse 
weergegeven.  
 
Gezien het feit dat de MICROHIS 
gebruikers geen gebruik maken van de 
functionaliteit ‘reden einde periode’, wordt enkel gebruik gemaakt van twee methoden welke in het 
referentiemodel worden geëist. Echter geven de MICROHIS gebruikers aan, de uitgeschreven 
patiënten regelmatig uit het systeem te filteren en in het archief te plaatsen.  
 
Create / Manipulate hypotheses: 
B. De data quality van de gegevens uit de HIS categorie MICROHIS wordt negatief beïnvloed 

doordat gebruikers het systeem regelmatig ’opschonen’ door uitgeschreven patiënten, ongeacht 
de reden van vertrek, uit het systeem te filteren en in het archief op te slaan. Gearchiveerde 
gegevens worden niet uit het MICROHIS systeem geëxtraheerd. als de archivering van 
overleden patiënten plaatsvindt alvorens de extractie wordt uitgevoerd, ontbreken de 
uitgeschreven patiënten in de geëxtraheerde gegevens. Het aantal vaste overledenen en dus het 
sterftecijfer zal hierdoor dalen. 
Als deze hypothese kan worden bevestigd, zal de data quality van de HIS categorie MICROHIS 
(en dus ook de data quality van de gehele LINH data), worden aangetast vanuit de dimensie 
currency: er wordt door de gebruikers weldegelijk conform het WCIA referentiemodel 1995 
geregistreerde, maar gegevens raken verloren door een (te) snelle archivering. 

 
De cliënt tabel in de LINH database houdt als het ware een geschiedenis bij van de administratieve 
gegevens van iedere patiënt. Als een patiënt tussen twee momenten van extractie de status uitge-
schreven krijgt én in het archief worden geplaatst, dan zullen de betreffende patiëntgegevens zich 
niet tussen de laatst geëxtraheerde gegevens bevinden. In de cliënt tabel van de LINH database is 
de betreffende patiënt feitelijk zonder reden van vertrek verdwenen. 

                                                
13 Naar 19 deelnemende praktijken met een MICROHIS systeem is een vragenlijst gestuurd. Daarvan zijn 11 vragenlijsten 
volledig ingevuld teruggezonden. 
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Als we de LINH data analyseren op het aantal 
voorkomens van deze ‘verdwenen patiënten’, liggen 
de resultaten van MICROHIS en ARCOS duidelijk 
hoger dan de overige systemen (tabel 6).  
Van de ARCOS praktijken is dit hoge aantal te 
verklaren; vrijwel alle ARCOS gebruikers hanteren 
namelijk een administratieve registratiemethode 
welke tijdens de extractie verloren raakt. 

��Doordat MICROHIS gebruikers patiënten met een 
reden vertrek te snel in het archief plaatsen, raken veel gegevens betreffende vaste overledenen 
verloren. Er vanuit gaande dat ongeveer 12 % van de vaste patiënten14 vanwege het overlijden een 
reden van vertrek toegewezen krijgen, blijkt deze beschadiging van de data quality een zeer grote 
invloed te hebben op de gegevens ter berekening van het sterftecijfer. Na correctie van het aantal 
geregistreerde vaste overledenen stijgt het sterftecijfer van de HIS categorie MICROHIS met maar 
liefst 108 %. De hypothese kan hiermee bevestigend worden beantwoord. 

6.4.5 Resultaten HIS categorie MICROHIS 
De data quality analyse van het Huisarts Informatie Systeem MICROHIS, betreffende de berekening 
van het sterftecijfer, resulteert in de volgende punten: 
 
• Het Create / Manipulate stadium van het LINH informatieproces heeft om de volgende reden een 

negatieve invloed op de data quality. Het bepalen van een betrouwbaar aantal vaste overledenen 
wordt onmogelijk gemaakt omdat veel gebruikers van het systeem, alvorens de extractie heeft 
kunnen plaatsvinden, de patiënten met status uitgeschreven reeds hebben gearchiveerd. 
De data quality van de verzameling MICROHIS gegevens wordt hierdoor aangetast vanuit de 
dimensie completeness. Een analyse op de LINH gegevens (hypothese B) laat zien dat het ‘te 
vroeg’ archiveren (of te laat extraheren), een grote invloed heeft op de gegevens ter berekening 
van het sterftecijfer (een stijging van 108%). 

6.5 HIS categorie OMNIHIS 
Het sterftecijfer, berekend met de gegevens afkomstig van OMNIHIS praktijken, geeft aan dat 7,0 
patiënten per 1000 patiënten uit de vaste populatie in het jaar 2002 zijn geregistreerd als zijnde 
overleden. Dit cijfer heeft een heel kleine afwijking ten opzichte van het referentiecijfer welke door 
het CBS berekend is (§ 5.4). In deze paragraaf proberen we middels een data quality analyse, te 
achterhalen of de OMNIHIS gegevens daadwerkelijk betrouwbaar zijn. 
 
6.5.1 Analyse van het OMNIHIS Create / Manipulate stadium 

Vaste patiëntenpopulatie: 
Het OMNIHIS systeem biedt de functionaliteit aan om administratieve patiëntgegevens in te voeren 
dan wel te wijzigen. Na een DBRE techniek te hebben uitgevoerd, kan het volgende ER model (figuur 

34) betreffende de datastructuur van deze informatie, worden opgesteld. Daarbij worden slechts de voor 
dit onderzoek van belang zijnde attributen vermeld. 

 
 

 
 
 
 

                                                
14 Dit percentage is met behulp van de LINH data bepaald. Circa 12% van de vaste patiënten waarvan wel een reden vertrek is gedefinieerd, 
hebben deze toegewezen gekregen omwillen van hun overlijden. 

 HIS categorie Perc. verdwenen patiënten 
t.o.v. de vaste populatie 

 ARCOS 2,2 
 PROMEDICO 0,1 
 MICROHIS 3,4 
 ELIAS 0,2 
 OMNIHIS 0,7 
 Tabel 16: MICROHIS percentage 

gearchiveerde vaste patiënten 
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Figuur 34: OMNIHIS administratieve patiëntgegevens 
 
Bovenstaand conceptueel model komt sterk overeen met het WCIA diagram (figuur 8, §4.1.1). Onder-
staande aspecten zijn van belang om te bepalen of met behulp van deze beschikbare gegevens een  
(betrouwbare) vaste patiëntenpopulatie bepaald kan worden. 
 
• Soort patiënt: de standaard keuzemogelijkheid in 

de tabel code categorie patiënt van het 
OMNISHIS systeem, komt exact overeen met de 
voorschriften in het referentiemodel (tabel 17). Er is 
dan ook maar één methode om een patiënt in te 
delen in de vaste patiëntencategorie. 

• Controle dubbele invoer: er wordt tijdens de 
invoer van een nieuwe patiënt, geheel conform het 
WCIA referentiemodel, een controle op de 
mogelijke invoer van dubbelen, uitgevoerd. Er 
wordt melding gemaakt als de naam en 
geboortedatum van een nieuwe patiënt reeds in het systeem aanwezig zijn. Echter zal het systeem 
geen actie ondernemen als de melding genegeerd wordt. 

• Uitschrijfdatum en reden vertrek: het OMNIHIS systeem biedt de mogelijkheid een reden van 
vertrek in te vullen. Er is echter, tegen de eis van het referentiemodel in, geen veld aanwezig 
waarin de daadwerkelijke uitschrijfdatum geregistreerd kan worden.  
Dit gemis aan functionaliteit wordt overeenkomstig het PROMEDICO systeem, opgevangen door 
het attribuut ‘mutatiedatum’. Dit attribuut houdt automatisch de datum bij, waarop voor het laatst 
wijzigingen in de patiëntgegevens zijn aangebracht. Dit komt overeen met de uitschrijfdatum, 
indien er bij vertrokken patiënten in een later stadium geen gegevens meer worden aangepast.  

• Datum van intrede: de datum van intrede wordt automatisch ingevuld indien een patiënt in het 
systeem wordt ingevoerd. De huisarts kan de datum tijdens invoer desgewenst veranderen. 

 
Niet alle attributen, welke noodzakelijk zijn om de vaste patiëntenpopulatie te berekenen, worden door 
het OMNIHIS systeem ondersteund. Het ontbreken van een inschrijfdatum doet, ondanks de aan-
wezigheid van een mutatiedatum, vermoeden dat de vaste patiëntenpopulatie niet geheel betrouwbaar 
is. Dit vermoeden zal later in deze paragraaf, middels create / manipulatie hypotheses, worden 
verklaard en uitgewerkt. 
 
Administratieve overlijdensregistratie: 
Het OMNIHIS ondersteunt één mogelijkheid om een patiënt als zijnde overleden, administratief te 
registreren. Onderstaande aspecten zijn van belang om te bepalen of met behulp van deze beschikbare 
gegevens een (betrouwbaar) aantal vaste overledenen bepaald kan worden. 
 

 Omschrijving WCIA OMNIHIS 
 Vaste patiënt V V 
 Tijdelijke patiënt T T 
 Bedrijfspatiënt B B 
 Waarneempatiënt W W 
 Passant P P 
 Keurling K K 
 Onbekend Q Q 
 Overig X X 
 Tabel 17: OMNIHIS code categorie patiënt 
    

(1,N) 1 

HEEFT 
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• Reden vertrek: de administratieve patiëntgegevens 
bieden de mogelijkheid om, zoals geadviseerd wordt 
in het WCIA referentiemodel, een reden van vertrek 
worden ingevuld. ‘Overlijden’ is één van de 
mogelijke opties (tabel 18). 
Echter wordt, wegens het ontbreken van een 
inschrijfdatum, de mogelijkheid ontnomen om 
conform de gebruikelijke methode, het aantal vaste 
overledenen te bepalen.  

 
Zoals reeds eerder beschreven wordt de rol van uitschrijfdatum overgenomen door het attribuut 
‘mutatiedatum’. Dit wekt echter wel het vermoeden dat het aantal administratief geregistreerde (vaste) 
overledenen niet geheel betrouwbaar is. In de vorm van een create / manipulate hypothese komen we 
hier later in deze paragraaf op terug. 
 
Medische overlijdensregistratie: 
Onderstaand gereconstrueerd conceptueel model betreft de registratie van medische gegevens in het 
OMNIHIS systeem. Het model laat zien dat slechts één methode beschikbaar is om, gebruik makend 
van de medische registratiemogelijkheden, een patiënt als zijnde overleden te registreren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 35: OMNIHIS medische gegevens 

 
• Diagnose: in het medisch dossier van een patiënt kunnen journaalregels toegevoegd worden en 

episodes aangemaakt worden. Middels de DBRE techniek kan bovenstaand ER model (figuur 35) 
worden opgesteld. Het attribuut ‘ICPC code’ van een journaalregel leent zich voor het opslaan van 
een ICPC code ter registratie van de diagnose. Indien de waarde van dit attribuut gelijk is aan ‘A-
95 of A-96’, is de betreffende patiënt geregistreerd als zijnde overleden. 
 

In tegenstelling tot de reeds geanalyseerde Huisarts Informatie Systemen, worden de gegevens in het 
journaal van het OMNIHIS systeem wel bijgehouden in de vorm van deelcontacten. De registratie-
vorm komt op deze manier in hoofdlijnen overeen het gereconstrueerde WCIA model (figuur 9) én met 
de in de LINH database gebruikte opslagmethode. Er is dan ook geen aanleiding om aan te nemen dat 
de medische registratiemethode van OMNIHIS impact heeft op de kwaliteit van het sterftecijfer. 
 
Create / Manipulate hypotheses: 
Slechts één van de hierboven beschreven eigenschappen van het OMNIHIS systeem wijkt van het 
referentiemodel af en kan daarom in bepaalde mate invloed uitoefenen op de benodigde gegevens ter 
berekening van het sterftecijfer. Het betreft het gebruik van het attribuut ‘mutatiedatum’. 
   
A. De data quality van de gegevens uit de HIS categorie OMNIHIS wordt negatief beïnvloed 

doordat de uitschrijfdatum wordt gerepresenteerd door een mutatiedatum. Dit heeft als volgt 
invloed op het sterftecijfer: patiënten kunnen indirect een uitschrijfdatum toegewezen krijgen, 
zonder dat de betreffende patiënt daadwerkelijk vertrokken is. 

 Omschrijving Mnemonic 
 Naar andere arts A 
 Verhuizing V 
 Overleden O 
 Tijdelijk buiten praktijk T 
 Onbekend Q 
 Overig X 
 Tabel 18: OMNIHIS  code reden vertrek 

EPISODE 
 

EPISODENUMMER 
Episode ICPC code 
Startdatum 
Einddatum 
Omschrijving 
 

DEELCONTACT 
 

DEELCONTACTCODE 
Deelcontacttijdstip 
S-regel 
O-regel 
E-regel 
P-regel 
ICPC code 
 

(0,N) (0,1) (1,N) 
CONTACT 
 

CONTACTDATUM 
Contactsoort 
Artscode 
 

1

GEKOPPELD AAN 
HEEFT 
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WOONVERBAND 
 
WOONVERBANDNUMMER 
Postcode 
 

PATIENT 
 

PATIENTNUMMER 
Geslacht 
Geboortedatum 
Inschrijfdatum 
Mutatiedatum 
Reden vertrek 
Soort patient 
Artscode 
Verzekeringsvorm 

 

Deze patiënten worden volgens de methode, beschreven in paragraaf 5.3.1, ter berekening van 
het sterftecijfer, niet meegerekend tot de vaste patiëntenpopulatie van een bepaalde periode als 
ze een mutatiedatum toegewezen hebben gekregen die zich vóór de betreffende periode bevindt. 
De vaste patiëntenpopulatie wordt hierdoor lager dan in werkelijkheid het geval is, waardoor 
het sterftecijfer groter zal uitvallen. 
Als deze hypothese kan worden bevestigd, zal de data quality van de HIS categorie OMNIHIS (en 
dus ook de data quality van de gehele LINH data), worden aangetast vanuit de dimensie 
consistency: het systeem voldoet niet aan een door het referentiemodel opgelegde beperking. 

  
Als een patiënt een mutatiedatum krijgt toegewezen, wordt, na extractie van de gegevens, de 
betreffende patiënt beschouwd als zijnde vertrokken aangezien de mutatiedatum zal worden 
omgezet naar een uitschrijfdatum. Er bevinden zich dan wellicht patiënten in de LINH database 
waarvan de uitschrijfdatum is ingevuld, maar waarvan een reden van vertrek ontbreekt. Omdat 
echter een uitschrijfdatum van deze patiënten bekend is, worden ze niet tot de vaste patiënten-
populatie berekend. 
Een vrij eenvoudige analyse op de LINH data laat zien dat er geen enkele gevallen zijn van 
patiënten waarvan wel een uitschrijfdatum is gedefinieerd, maar de reden van vertrek ontbreekt. 
De LINH data bieden om deze reden onvoldoende informatie ter bevestiging of verwerping van 
deze hypothese. In een later stadium wordt op deze hypothese teruggekomen. 
  

B. De data quality van de gegevens uit de HIS categorie OMNIHIS wordt negatief beïnvloed 
doordat de uitschrijfdatum wordt gerepresenteerd door een mutatiedatum. Dit heeft als volgt 
invloed op het sterftecijfer: patiënten die reeds vóór het jaar 2002 zijn uitgeschreven omwille 
van (bijv.) een verhuizing, krijgen een uitschrijfdatum mee, welke kleiner is dan 20020101. Als 
echter de betreffende patiënt in het jaar 2002 komt te overlijden en de (ex)huisarts wordt 
daarvan op de hoogte gebracht, wordt de mutatiedatum (en wellicht ook de reden vertrek) 
bijgesteld. De uitschrijfdatum krijgt hierdoor een incorrecte waarde.  
Feitelijk worden reeds uitgeschreven patiënten om deze reden toch tot de berekening van het 
sterftecijfer van het jaar 2002 meegerekend. Het sterftecijfer zal hierdoor hoger zijn dan deze in 
werkelijkheid is.   
Als deze hypothese kan worden bevestigd, zal de data quality van de HIS categorie OMNIHIS (en 
dus ook de data quality van de gehele LINH data), worden aangetast vanuit de dimensie 
consistency: het systeem voldoet niet aan een door het referentiemodel opgelegde beperking. 
 

��De toetsing van deze hypothese is reeds ter sprake gekomen tijdens de analyse van het 
PROMEDICO systeem. Aan de hand van de toetsing welke ten behoeve van die hypothese werd 
verricht, kan ook deze hypothese bevestigend worden beantwoord. De invloed op het sterftecijfer 
is echter matig. Na correctie van het aantal geregistreerde vaste overledenen daalt het sterftecijfer 
van de HIS categorie OMNIHIS met 1,0 %.  

6.5.2 Analyse van het OMNIHIS Extract stadium 

Vaste patiëntenpopulatie & Administratieve overlijdensregistratie: 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figuur 36: OMNIHIS geëxtraheerde administratieve patiëntgegevens 
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DEELCONTACT 
 

Deelcontacttijdstip 
S-regel 
O-regel 
E-regel 
P-regel 
ICPC code 
 

De geëxtraheerde administratieve patiëntgegevens worden conform bovenstaand ER model (figuur 36) 
opgeslagen. De patiënteigenschappen uit figuur 34 worden vrijwel allemaal uit het systeem gefilterd. 
Slechts de privacygevoelige gegevens, zoals naam, adres en woonplaats van patiënten, worden niet uit 
de OMNIHIS database geëxtraheerd.  
De van belang zijnde gegevens ter bepaling van de vaste patiëntenpopulatie en van het aantal 
administratief geregistreerde (vaste) overledenen, bevinden zich, met uitzondering van het attribuut 
‘uitschrijfdatum’, tussen de geëxtraheerde gegevens. De gevolgen van het gebruik van een mutatie-
datum zijn reeds beschreven bij hypothese A en B in de voorgaande paragraaf.  
 
Medische overlijdensregistratie: 
Van de medische patiëntgegevens worden alleen de belangrijkste eigenschappen van journaalregels 
geëxtraheerd. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 37: OMNIHIS geëxtraheerde medische patiëntgegevens 

 
Van een deelcontact wordt geen deelcontactcode geëxtraheerd uit het PROMEDICO systeem. 
Aangezien dit attribuut de primaire sleutel is van de deelcontact entiteit, kunnen er nu identieke 
registraties van deelcontacten plaatsvinden. Dit wordt echter vrijwel onmogelijk gemaakt vanwege de 
registratie van een contactdatum (de primaire sleutel van de contact entiteit) in combinatie met een 
deelcontacttijdstip.   
Daarnaast ontbreekt de informatie betreffende episoden. Echter zijn ondanks deze beperking alle van 
belang zijnde gegevens ter bepaling van het aantal overledenen (middels functionaliteit diagnose), 
beschikbaar.  
 
De analyse van het Extract stadium resulteert niet in het opstellen van nieuwe hypotheses of het 
bevestigen / verwerpen van reeds bestaande hypotheses. 

6.5.3 Analyse van het OMNIHIS Transform stadium  

Vaste patiëntenpopulatie & Administratieve overlijdensregistratie: 
Na een extractie van administratieve patiëntgegevens uit de OMNIHIS systemen, dient een 
transformatie ertoe te leiden dat de gegevens conform de LINH datastructuur in de LINH database 
geladen kunnen worden. In figuur 38 wordt afgebeeld op welke manier deze transformatie wordt  
uitgevoerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1,N) 
CONTACT 
 

CONTACTDATUM 
Contactsoort 
Artscode 
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De administratieve patiëntgegevens welke uit het OMNIHIS systeem zijn geëxtraheerd, kunnen vrij 
eenvoudig conform de LINH datastructuur worden getransformeerd (figuur 38). Wel dient wederom 
vermeld te worden dat de aangeleverde mutatiedatum wordt beschouwd als zijnde de uitschrijfdatum 
van de betreffende patiënt. Het effect hiervan is reeds behandeld bij de create / manipulate hypotheses. 
 
In het geëxtraheerde ER model bevinden zich alle attributen welke noodzakelijk zijn voor het 
berekenen van enerzijds de vaste patiëntenpopulatie en anderzijds het aantal administratieve 
overlijdensregistraties. Er is daarom geen aanleiding te veronderstellen dat de transformatie van de 
patiëntgegevens, impact heeft op de betreffende gegevens. 
 
Medische overlijdensregistratie: 
In figuur 39 wordt afgebeeld op welke manier de transformatie van de geëxtraheerde medische 
gegevens wordt uitgevoerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 39: OMNIHIS transformaties medische gegevens 

 
Er is geen aanleiding, gezien de grote overeenkomst tussen beide ER modellen, te veronderstellen dat 
de transformatie van de medische gegevens naar de ‘deelcontact’ tabel van de LINH database, impact 
heeft het aantal geregistreerde overleden (middels de functionaliteit diagnose). 
 
��Betreffende de mutatiedatum wordt een conversie uitgevoerd op alle gegevens afkomstig van 

OMNIHIS praktijken. Indien zich de situatie voordoet dat van een patiënt een mutatiedatum is 
gedefinieerd (als zijnde uitschrijfdatum) en een reden vertrek ontbreekt, dan wordt waarde die aan 
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de mutatiedatum is toegewezen, gewist. Deze informatie leidt tot het verwerpen van create / 
manipulate hypothese A. 

 
Er wordt verder geen conversie uitgevoerd welke de kwaliteit van de gegevens ter bepaling van het 
aantal vaste geregistreerde overledenen zou kunnen beschadigen. De analyse van het OMNIHIS 
Transform stadium resulteert niet in het opstellen van nieuwe hypotheses. 

6.5.4 Analyse van de OMNIHIS gebruikers 
Naar elke deelnemende praktijk15 aan het LINH 
project waar gebruik wordt gemaakt van het 
OMNIHIS systeem, wordt een vragenlijst 
toegestuurd. Middels deze vragen wordt getracht te 
achterhalen in welke mate gebruik wordt gemaakt 
van de door het systeem ondersteunde 
registratiemethoden om een patiënt als zijnde 
overleden in het systeem te registreren.  
Met deze informatie wordt gekeken of de gebruikers 
invloed hebben op de uiteindelijke data quality van 
de gegevens van de betreffende HIS categorie. In 
figuur 40 staan de resultaten van deze analyse 
weergegeven. 
Uit de tabel blijkt dat OMNIHIS gebruikers, de 
registratie van overledenen geheel conform het WCIA referentiemodel 1995 uitvoeren. Er is dan ook 
geen enkele reden om aan te nemen dat de handelingen van gebruikers een negatieve invloed hebben 
op de data quality van de verzameling gegevens in de betreffende HIS categorie. 

6.5.5 Resultaten HIS categorie OMNIHIS 
De data quality analyse van het Huisarts Informatie Systeem OMNIHIS, betreffende de berekening 
van het sterftecijfer, resulteert in de volgende punten: 
 
• Het Create / Manipulate stadium van het LINH informatieproces heeft om de volgende reden een 

negatieve invloed op de data quality. Het bepalen van een betrouwbaar aantal vaste overledenen is 
lastig omdat het systeem, in plaats van een uitschrijfdatum, gebruik maakt van een mutatiedatum.  
De data quality van de verzameling OMNIHIS gegevens wordt hierdoor aangetast vanuit de 
dimensie consistency. Een analyse op de LINH gegevens (§ 6.3.1) laat zien dat het gebruik van een 
mutatiedatum een matige invloed heeft op de gegevens ter berekening van het sterftecijfer (een 
daling van 1,0%). 
 

• In paragraaf 5.4 is gebleken dat het sterftecijfer van de HIS categorie OMNIHIS iets afwijkt van 
het referentiecijfer. Een data quality analyse van de gegevens afkomstig van OMNIHIS heeft 
echter niet geleid in het vinden van oorzaken van deze kleine afwijking.   

6.6 HIS categorie ELIAS 
Het sterftecijfer, berekend met de gegevens afkomstig van ELIAS praktijken, geeft aan dat 8,4 
patiënten per 1000 patiënten uit de vaste populatie in het jaar 2002 zijn geregistreerd als zijnde 
overleden. Dit cijfer komt goed overeen met het referentiecijfer welke door het CBS berekend is (§ 5.4). 
In deze paragraaf proberen we middels een data quality analyse, te achterhalen of de ELIAS gegevens 
daadwerkelijk betrouwbaar zijn. 

                                                
15 Naar 16 deelnemende praktijken met een OMNIHIS systeem is een vragenlijst gestuurd. Daarvan zijn 11 vragenlijsten 
volledig ingevuld teruggezonden. 
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WOONVERBAND 
 
WOONVERBANDNUMMER 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
Telefoonnummer 

 

PATIENT 
 
PATIENTNUMMER 
Naam 
Geslacht 
Geboortedatum 
Inschrijfdatum  
Uitschrijfdatum 
Reden vertrek 
Soort patient 
Verzekeringsvorm 

6.6.1 Analyse van het ELIAS Create / Manipulate stadium 

Vaste patiëntenpopulatie: 
Het ELIAS systeem biedt de functionaliteit aan om administratieve patiëntgegevens in te voeren dan 
wel te wijzigen. Na een DBRE techniek te hebben uitgevoerd (§ 3.3.1), kan onderstaand ER model (figuur 

41) betreffende de datastructuur van deze informatie, worden opgesteld. Daarbij worden slechts de voor  
dit onderzoek van belang zijnde attributen vermeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 41: ELIAS administratieve patiëntgegevens 
 
Het gereconstrueerd conceptueel model (figuur 41) komt sterk overeen met het WCIA model (figuur 8, 

§4.1.1). Onder-staande aspecten zijn van belang om te bepalen of met behulp van deze beschikbare 
gegevens een  (betrouwbare) vaste patiëntenpopulatie bepaald kan worden. 
 
• Soort patiënt: de keuzemogelijkheid in de tabel 

code categorie patiënt van het ELIAS systeem 
(tabel 19), komt vrijwel helemaal overeen met de 
voorschriften in het referentiemodel. Er bestaat 
dan ook slechts één methode om een patiënt in te 
delen in de vaste patiëntencategorie. 

• Controle dubbele invoer: er wordt tijdens de 
invoer van een nieuwe patiënt, geheel conform 
het WCIA referentiemodel een controle op de 
mogelijke invoer van dubbelen, uitgevoerd. Er 
wordt melding gemaakt als de naam en 
geboortedatum van een nieuwe patiënt reeds in het systeem aanwezig zijn. Echter zal het systeem 
geen actie ondernemen als de melding genegeerd wordt.  

• Uitschrijfdatum en reden vertrek: het ELIAS systeem biedt de mogelijkheid een reden van vertrek 
in te vullen.  

• Inschrijfdatum: de datum van intrede wordt automatisch aangemaakt indien een patiënt in het 
systeem wordt ingevoerd.  

 
Administratieve overlijdensregistratie:  
Het ELIAS systeem ondersteunt een mogelijkheid om een patiënt als zijnde overleden, administratief 
te registreren. Onderstaande aspecten zijn van belang om te bepalen of met behulp van deze 
beschikbare gegevens een  (betrouwbare) aantal vaste overledenen bepaald kan worden. 
 
• Reden vertrek: bij de aanvullende patiëntgegevens kan, 

zoals geadviseerd wordt in het WCIA referentiemodel, 
een reden van vertrek worden ingevuld. ‘Overlijden’ is 
één van de mogelijke opties (tabel 20). 
Merk op dat de toegeschreven waarden aan een reden 
vertrek, in numerieke vorm wordt opgeslagen in plaats 
van de mnemonics. Echter worden in het scherm wel-
degelijk mnemonics getoond.  

 Omschrijving WCIA ELIAS 
 Vaste patiënt V V 
 Tijdelijke patiënt T T 
 Bedrijfspatiënt B B 
 Waarneempatiënt W W 
 Passant P P 
 Keurling K K 
 Onbekend Q Q 
 Overige X  
 Tabel 19: Code Categorie Patiënt 
    

 Omschrijving Code 
 Naar andere arts 01 
 Verhuizing 02 
 Overleden 03 
 Tijdelijk buiten praktijk 04 
 Overig 07 
 Tabel 20: Code reden vertrek 
   

(1,N) 1 
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WOONVERBAND 
 
WOONVERBANDNUMMER 
Postcode 

PATIENT 
 

PATIENTNUMMER 
Geslacht 
Geboortedatum 
Inschrijfdatum  
Uitschrijfdatum 
Reden vertrek 
Soort patient 
Verzekeringsvorm 

JOURNAALREGEL 
 

VOLGNUMMER 
SOEP code 
ICPC code 
Omschrijving 
 

EPISODE 
 

EPISODENUMMER 
Episode ICPC code  
Eerste contactdatum 
Omschrijving 
 

Zoals reeds ter sprake is gekomen bij de aspecten ter bepaling van de vaste patiëntenpopulatie, 
biedt ELIAS ook de mogelijkheid aan om een uitschrijfdatum van een patiënt in te voeren.  

 
Een administratieve overlijdensregistratie kan geheel conform de WCIA methode (§ 4.5.1), worden 
ingevoerd.   
 
Medische overlijdensregistratie: 
Het gereconstrueerde conceptueel model van de registratie van medische gegevens in het ELIAS  
systeem laat zien dat er slechts één methode gehanteerd kan worden, middels de medische registratie-
mogelijkheden, om een patiënt als zijnde overleden in het systeem te registreren. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Diagnose: in het medisch dossier van een patiënt kunnen journaalregels toegevoegd worden en 

episodes aangemaakt worden. Middels de DBRE techniek kan bovenstaand conceptueel model 
(figuur 42) worden opgesteld. Het attribuut ‘ICPC code’ van een journaalregel leent zich voor het 
opslaan van een ICPC code ter registratie van de diagnose. Indien de waarde van dit attribuut 
gelijk is aan ‘A-95 of A-96’, is de betreffende patiënt geregistreerd als zijnde overleden. 
 
ELIAS ondersteunt geen registratie op het geëiste ‘deelcontact niveau’. De datum waarop het 
contact heeft plaatsgevonden wordt in dit geval als registratie-eenheid genomen (overeenkomstig 
het PROMEDICO en MICROHIS systeem). Het is hierdoor lastig te achterhalen tijdens welk 
contact (in geval van meerdere contacten op dezelfde dag) en ten behoeve van welk zorgprobleem, 
een journaalregel is aangemaakt.  

 
Daar reeds gebleken is (§ 5.2.2) dat de medische informatie in de LINH database wel op deelcontact 
niveau wordt opgeslagen, zal van het verdere verloop van het informatieproces afhangen of deze 
afwijkende registratiemethode impact heeft op de kwaliteit van het sterftecijfer. In een later stadium 
van dit onderzoek zal daarom op dit aspect worden teruggekomen. 
 
Bovenstaande analyse geeft geen aanleiding tot het opstellen van create / manipulate hypotheses.  

6.6.2 Analyse van het ELIAS Extract stadium 

Vaste patiëntenpopulatie & Administratieve overlijdensregistratie: 

In deze paragraaf worden de ELIAS gegevens geanalyseerd tijdens het Extract stadium. Aan de hand 
van deze analyse kunnen indien noodzakelijk, nieuwe specifieke hypotheses worden opgesteld en 
mogelijk kunnen de nog openstaande hypotheses uit de vorige paragraaf met deze nieuwe informatie 
verworpen of bevestigd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 43: ELIAS geëxtraheerde administratieve patiëntgegevens 
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Figuur 42: ELIAS medische gegevens 

HEEFT 

GEKOPPELD AAN HEEFT 



 72

JOURNAALREGEL 
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(1,N) 

1 
PATIENT 
 
PATIENTNUMMER 
Geslacht 
Geboortedatum 
Inschrijfdatum  
Mutatiedatum 
Reden vertrek 
Soort patient  
Verzekeringsvorm 
 

CLIENT 
 
PINT 
Pgebdat 
Psex 
Plft   (afgeleid) 
Pinsch 
Puitsch 
Preden 
Pverz 
Parts 
Psoort 
 

WOONVERBAND 
 

PWOON 
Pcode 
 

PRAKTIJK 
 
CPRAKNUM  (toegevoegd) 
PEILDAT   (toegevoegd) 

(1,N) 1 

(1,N) 1 

Het ELIAS extractieprogramma slaat de geëxtraheerde informatie op in tabellen welke onderling in 
relatie met elkaar staan (een relationele database). De wijze waarop de administratieve patiënt-
informatie in deze relationele database wordt opgeslagen wordt in een conceptueel model (figuur 43) 
weergegeven. Door dit model te vergelijken met het gereconstrueerde figuur 41 uit de voorgaande 
paragraaf, kunnen we bepalen of het extractieprogramma de administratieve data volledig extraheert 
en of de relaties na extractie correct zijn.  
Alleen de privacygevoelige gegevens, zoals naam, adres en woonplaats van patiënten, worden niet uit 
de ELIAS database geëxtraheerd. Alle van belang zijnde gegevens ter bepaling van de vaste 
patiëntenpopulatie en van het aantal administratief geregistreerde (vaste) overledenen, bevinden zich 
tussen de geëxtraheerde data. 
 
Medische overlijdensregistratie: 
Het ER model van de opslag van medische informatie in de geëxtraheerde relationele database wordt 
weergegeven in figuur 44. 
 
 
 
 
 
 

Figuur 44: ELIAS geëxtraheerde medische gegevens 
 
Uit het ELIAS systeem worden de eigenschappen behorende bij episoden niet geëxtraheerd. Deze 
beperking heeft geen impact op de berekening van het aantal (middels functionaliteit diagnose) 
geregistreerde overledenen.  
 
De analyse van het Extract stadium resulteert niet in het opstellen van nieuwe hypotheses. 

6.6.3 Analyse van het ELIAS Transform stadium 

Vaste patiëntenpopulatie & Administratieve overlijdensregistratie: 
Na extractie van de administratieve patiëntgegevens uit de ARCOS systemen dienen conversies ertoe 
te leiden dat de gegevens conform de LINH datastructuur in de LINH database geladen kunnen 
worden. In figuur 45 wordt afgebeeld op welke manier deze transformatie wordt uitgevoerd.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figuur 45: ELIAS transformaties administratieve patiëntgegevens 
 
Zoals figuur 45 laat zien, biedt het ER model met de geëxtraheerde administratieve patiëntinformatie 
veel van de benodigde eigenschappen aan om de cliënt informatie uit de LINH database te voorzien. 
Alleen het attribuut artscode (Parts) zal ontbreken.  
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CONTACT 
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Er is geen aanleiding, gezien de grote overeenkomst tussen beide ER modellen, te veronderstellen dat 
de transformatie van de patiënt gegevens naar de cliënttabel van de LINH database, impact heeft het 
de vaste patiëntenpopulatie of het aantal administratief geregistreerde  (vaste) overleden. 
 
Medische overlijdensregistratie: 
In figuur 46 wordt afgebeeld op welke manier de transformatie van medische gegevens wordt 
uitgevoerd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 46: ELIAS transformaties medische gegevens 

 
Overeenkomstig de conversies op de medische gegevens van het ARCOS, PROMEDICO en 
MICROHIS systeem, worden de geëxtraheerde journaalregels uit het PROMEDICO systeem, omgezet 
in een datastructuur op basis van deelcontacten.  
Een kenmerk van deze transformatie is dat op één dag meerdere E regels geregistreerd kunnen worden 
met een gelijke ICPC code. Deze journaalregels worden dan getransformeerd tot deelcontacten, welke 
inhoudelijk gezien aan elkaar gelijk zijn. Dit heeft echter geen gevolgen op het aantal vast 
geregistreerde overledenen; het is tenslotte al voldoende als een patiënt éénmaal de diagnose overleden 
toegewezen krijgt. 
 
Op de gegevens afkomstig van de HIS categorie ELIAS wordt geen enkele conversie uitgevoerd welke 
enerzijds de kwaliteit van de vaste patiëntenpopulatie verhoogt, maar anderzijds de kwaliteit van de 
gegevens ter bepaling van het aantal vaste geregistreerde overledenen zou kunnen beschadigen. 
De analyse van het ELIAS Transform stadium resulteert niet in het opstellen van nieuwe hypotheses 
of het verwerpen of bevestigen van reeds bestaande hypotheses. 

6.6.4 Analyse van de ELIAS gebruikers 
Naar elke deelnemende praktijk aan het LINH project waar gebruik wordt gemaakt van het ELIAS 
systeem, wordt een vragenlijst toegestuurd. Middels deze vragen wordt getracht te achterhalen in 
welke mate gebruik wordt gemaakt van de 
door het systeem ondersteunde 
registratiemethoden om een patiënt als zijnde 
overleden in het systeem te registreren.  
Met deze informatie wordt gekeken of de 
gebruikers invloed hebben op de uiteindelijke 
data quality van de gegevens van de 
betreffende HIS categorie. In figuur 47 staan 
de resultaten van deze analyse weergegeven. 
 
Uit de tabel blijkt dat ELIAS gebruikers, de 
registratie van overledenen geheel conform 
het WCIA referentiemodel 1995 uitvoeren. Er 
is dan ook geen enkele reden om aan te 
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nemen dat de handelingen van gebruikers een negatieve invloed hebben op de data quality van de 
verzameling gegevens in de betreffende HIS categorie.   

6.6.5 Resultaten HIS categorie ELIAS 
De data quality analyse van het Huisarts Informatie Systeem PROMEDICO, betreffende de 
berekening van het sterftecijfer, laat zien dat de data quality op geen enkele (benaderings)wijze wordt 
aangetast tijdens het LINH informatieproces. Er kan dus worden gesteld dat het sterftecijfer, berekend 
met de gegevens van de HIS categorie ELIAS, van betrouwbare kwaliteit is. 
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7 Conclusie 

Uit de statistische analyses, welke in hoofdstuk 5 aan bod zijn gekomen, blijkt dat er inderdaad tussen 
de verzamelingen gegevens van de HIS categorieën, significante verschillen bestaan op het gebied van 
het sterftecijfer. 
Een data quality analyse op de verzameling gegevens van elke HIS categorie maakt het mogelijk de 
oorzaken van deze verschillen te achterhalen, en daarmee een antwoord te kunnen geven op de eerste 
specifieke vraagstelling.  

7.1 Resultaten data quality analyse 
Een data quality analyse is op elk Huisarts Informatie Systeem in hoofdstuk 6 uitgevoerd. De data 
quality analyse geeft ons de oorzaken van de aanwezige verschillen tussen de HIS categorieën op het 
gebied van het sterftecijfer. 
 
Uit de resultaten blijkt dat alleen in het create / manipulatie stadium van het LINH informatieproces (§ 

2.3), de data quality van bijna elke HIS categorie wordt aangetast. Deze aantasting van data quality is 
hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat de administratieve patiëntregistratie veelal niet conform het 
WCIA referentiemodel 1995 (Overbeeke et al., 2001) wordt uitgevoerd.  
Enerzijds blijkt dit het gevolg te zijn van de handelingen van gebruikers (§ 6.2.5; § 6.4.5 ), anderzijds van 
de aangeboden functionaliteit van systemen welke niet in het WCIA referentiemodel 1995 staan 
gespecificeerd (§ 6.2.5; § 6.3.5; § 6.5.5).  
Met dit gegeven kan enkel basishypothese A (§ 6.1) bevestigend worden beantwoord. 
 
De aantasting van de data quality is niet op elke HIS categorie van grote invloed. De gegevens ten 
behoeve van de berekening van het sterftecijfer van de HIS categorie ARCOS en MICROHIS, worden 
sterk aangetast door kenmerken van het create / manipulatie stadium. Het sterftecijfer van beide HIS 
categorieën is aanzienlijk lager dan het referentiecijfer van het CBS (§ 5,1).  
Van de gegevens van de overige categorieën kan gezegd worden dat deze een hoge data quality met 
betrekking tot het berekenen van het sterftecijfer hebben. Het MICROHIS en PROMEDICO systeem 
tasten de data quality weliswaar aan door de registratie van een mutatiedatum in plaats van een 
uitschrijfdatum, maar de impact hiervan op het sterftecijfer is verwaarloosbaar (§ 6.3.1; § 6.4.1). 
 
In de volgende paragrafen zal van het ARCOS en MICROHIS systeem beschreven worden vanuit 
welke dimensies de data quality wordt aangetast en zullen mogelijke oplossingen worden aan-
gedragen, opdat de data quality van de gegevens afkomstig beide systemen, verhoogd kan worden. 
Daarmee zullen de resterende specifieke vraagstellingen worden beantwoord en zal aan de specifieke 
doelstelling zijn voldaan. 

7.2 ARCOS 
Door de aanwezigheid van alternatieve overlijdensregistraties in het ARCOS systeem, enerzijds door 
het systeem aangeboden en anderzijds door de gebruiker toegevoegd, worden de gegevens welke 
noodzakelijk zijn voor de berekening van het sterftecijfer, inconsistent (niet conform het WCIA 
referentiemode) geregistreerd. Bij de extractie van ARCOS gegevens raken deze inconsistente 
gegevens verloren.  
Vanwege het ontbreken van de benodigde data, wordt de data quality van de gegevens in de HIS 
categorie ARCOS aangetast vanuit de dimensie ‘completeness’. Echter wordt het ontbreken van 
gegevens veroorzaakt door de inconsistentie van (het gebruik van) het systeem en wordt de data 
quality dus (indirect) aangetast vanuit de dimensie ‘consistency’. 
Het inconsistent gedrag van (het gebruik van) het systeem leidt ertoe dat de gegevens uit de HIS 
categorie ARCOS verschilt van de overige gegevens. 
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7.2.1 Mogelijkheden tot het verhogen van de data quality 

In de praktijk zal het zeer lastig zijn de producent en/of gebruiker van het ARCOS systeem te dwingen 
tot registratie conform de gestelde WCIA eisen. Een aanpassing in het extractieprogramma ten 
behoeve van het ARCOS systeem in combinatie met conversies, zal daarom de meest effectieve 
oplossing zijn.  

 
• De gegevens welke ontstaan als gevolg van de registratiemethode ‘patiënt aktief’ kunnen met de 

administratieve patiëntgegevens worden geëxtraheerd. Patiënten welke als gevolg van deze 
registratiemethode als zijnde overleden staan geregistreerd, kunnen middels een eenvoudige 
conversie conform de WCIA methode (reden vertrek) als zijnde overleden worden geregistreerd. 
Dit zal, vanwege het veelvuldig gebruik van deze functionaliteit (§ 6.2.4) de data quality ten behoeve 
van het sterftecijfer aanzienlijk verhogen16. 

• Dezelfde oplossing kan aangedragen worden om gegevens als gevolg van de alternatieve 
registratiemethode, waarbij gebruik wordt gemaakt van een toegevoegde patiëntcategorie 
‘overleden’ (§ 6.2.4), zodanig om te zetten, dat overledenen wel conform het WCIA referentiemodel 
worden geregistreerd. 
Omdat het echter om een beperkt aantal praktijken gaat, kan overleg met de betreffende 
gebruikers er wellicht toe leiden dat de registratiemethoden in de toekomst wel conform het 
referentiemodel worden uitgevoerd. 

• Het veelvuldig ontbreken van een inschrijfdatum heeft slechts beperkte invloed op de data quality 
ten behoeve van de berekening van het sterftecijfer. De gebruikers van ARCOS systemen dienen 
verzocht te worden om in het vervolg, bij nieuwe invoer van een patiënt, ook een inschrijfdatum in 
te vullen. Wellicht heeft het ontbreken van de inschrijfdata namelijk wel effect op de data quality 
ten behoeve van andere analyses op de LINH data. 

7.2.2 Omgang met ARCOS gegevens 
Het sterftecijfer, gebruik makend van de ARCOS gegevens, kan op dit moment slechts worden 
benaderd. Deze benadering is van slechte kwaliteit, daar de waarden betreffende de administratieve 
functionaliteit ‘patiënt aktief’ ontbreken, terwijl deze veelvuldig door gebruikers wordt toegepast. 
De slechte data quality van de ARCOS gegevens heeft zijn weerwerking op de berekening van het 
sterftecijfer, gebruik makend van alle LINH data. Het is daarom verstandig om bij de berekening van 
het sterftecijfer (zolang er geen oplossing is doorgevoerd), geen gebruik te maken van de verzameling 
gegevens uit de HIS categorie ARCOS. 

7.3 MICROHIS 
De registratiemethoden ten behoeve van het overlijden van patiënten worden vrijwel geheel conform 
het WCIA referentiemodel door de gebruikers gehanteerd. De data quality van dit systeem wordt dan 
ook niet aangetast door inconsistente registratie, maar de mate waarin door gebruikers wordt 
gearchiveerd is in dit geval de oorzaak van een matige data quality. Daarom kan gesteld worden dat de 
MICROHIS gegevens vanuit de dimensie ‘currency’ worden aangetast. De gegevens in de LINH 
database zijn namelijk niet up to date. 

7.3.1 Mogelijkheden tot het verhogen van de data quality 
• De data quality van de gegevens uit de MICROHIS categorie worden sterk beïnvloed door de 

mate waarin door gebruikers wordt gearchiveerd. Een oplossing dient te leiden tot een verhoging 
van de data quality van de MICROHIS gegevens.  
De MICROHIS gebruikers kunnen verzocht worden pas tot archivering van gegevens over te 
gaan, als de extractie van gegevens heeft plaatsgevonden. Wellicht kan de gebruiker in samen-
spraak met de WOK, het moment van extractie afspreken, zodat enerzijds de gebruiker niet teveel 
gehinderd wordt in zijn werk en anderzijds de geëxtraheerde data actueel is. 

                                                
16 Inmiddels wordt het attribuut ‘patient aktief’, naar aanleiding van dit onderzoek, ook uit de ARCOS systemen geëxtraheerd. De conversies 
welke ertoe leiden dat de gegevens conform het WCIA referentiemodel in de LINH database worden geladen, worden vooralsnog niet 
uitgevoerd.  



 77

7.3.2 Omgang met MICROHIS gegevens 
Het sterftecijfer, gebruik makend van de MICROHIS gegevens, kan op dit moment, overeenkomstig 
het ARCOS systeem, slechts worden benaderd. Deze benadering is van niet van hoge kwaliteit, daar 
de registratie van veel overleden patiënten in de LINH database ontbreekt. 
De lage data quality van de MICROHIS gegevens heeft ook zijn weerwerking op de berekening van 
het sterftecijfer, gebruik makend van alle LINH data. Het is daarom verstandig om bij de berekening 
van het sterftecijfer (zolang er geen oplossing is doorgevoerd), geen gebruik te maken van de 
verzameling gegevens uit de HIS categorie MICROHIS. 

7.4 Correctie van het sterftecijfer 
Als we inderdaad de gegevens afkomstig van ARCOS en MICROHIS systemen niet meenemen in de 
berekening van het sterftecijfer en we voeren een enkelvoudige variantieanalyse uit op de betreffende 
gegevens, dan krijgen we de volgende resultaten (tabel 21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemiddeld genomen zijn er 7,9 overledenen geregistreerd per 1000 patiënten toebehorend tot de vaste 
patiëntenpopulatie. Dit gemiddelde komt exact overeen met het referentiecijfer van het CBS. 
Een ANOVA toets op de gegevens afkomstig van de drie HISen laat zien dat de onderlinge verschillen 
in sterftecijfers niet meer significant zijn (tabel 22).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze resultaten laten zien dat, indien enkel gebruik wordt gemaakt van gegevens waarvan de data 
quality hoog is, het onderzoeksresultaat ook van hoge(re) kwaliteit zal zijn. 
Het weglaten van gegevens is niet gewenst aangezien dit ten koste gaat van de landelijke dekking van 
het gegevensbestand. Daarom zal getracht moeten worden de gegevens welke van onvoldoende 
kwaliteit zijn in kwaliteitsniveau te doen laten stijgen, zoals beschreven in paragraaf 7.2.1 en 7.3.1. 

7.5 Vervolgonderzoek 
Op dit moment is volledig voldaan aan de specifieke doelstelling van dit afstudeeronderzoek. Daarmee 
is het bereiken van de hoofddoelstelling ook wat dichterbij gekomen. Om echter volledig aan de  
hoofddoelstelling te voldoen, dienen meerdere specifieke doelstellingen opgesteld en onderzocht te 
worden.  
De methode van onderzoek welke ten behoeve van dit afstudeeronderzoek is uitgewerkt (hoofdstuk 3), 
dient gebruikt te worden om specifieke vraagstellingen van andere themagebieden te beantwoorden.  
Naarmate meer helderheid wordt verkregen in de data quality van de gehele verzameling gegevens in 
de LINH database, wordt de mogelijkheid aangeboden om de onderzoeksresultaten van uiteenlopende 
onderwerpen in kwaliteit te doen laten stijgen. 

HIS Mean N Std. Deviation 
OMNIHIS 7,0018 16 3,99614 
PROMEDICO 7,9294 26 3,37242 
ELIAS 8,4064 23 4,49680 
Total 7,8698 65 3,92807 

Tabel 21: Gecorrigeerd sterftecijfer inclusief medische methode 
 

    
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
Sterftecijfer * HIS Between Groups (Combined) 18,771 2 9,385 0,601 0,552 
  Within Groups 968,735 62 15,625     
  Total 987,505 64       

 

Tabel 22: ANOVA toets op de gecorrigeerde gegevens 
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BIJLAGEN 

Bijlage A: ER model van de LINH database 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERWIJS 
 
VVERWIJS  (verwijsdicipline) 
 

CONTACT 
 
CDATUM   (contactdatum) 
CSOORT   (soort contact) 
Amedid   (medewerkerscode) 
 

DEELCONTACT 
 

AVOLG    (volgnummer) 
Atijd    (contacttijdstip) 
Adia     (ICPC indicatie) 
 

PRESCRIPTIE 
 
MHPK  (handelsproductcode) 

CLIENT 
 
PINT       (patientnummer) 
Pgebdat    (geboortedatum) 
Psex       (geslacht) 
Plft       (leeftijd) 
Pinsch     (inschrijfdatum) 
Puitsch    (uitschrijfdatum) 
Preden     (reden van vertrek) 
Pverz      (verzekeringsvorm) 
Parts      (artscode) 
Psoort     (soort patient) 
 

Woonverband 
 
PWOON  (woonverbandnr) 
Pcode  (postcode) 
 

PRAKTIJK 
 
CPRAKNUM  (praktijknummer) 
PEILDAT   (extractiedatum) 
 

(1,N) 1 

 (1,N)1 

(0,N) 

1 

 (1,N)(1,N) 

(1,N) 

(0,N) (0,N) 

(1,N) 
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Bijlage B: Meervoudige Regressie Analyse 

Model A: Regressieanalyse inclusief determinant HIS categorie 
 
 Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,764(a) ,584 ,532 2,88734 
a  Predictors: (Constant), ARCOS, LEEFTIJD, DUMSTED1, VERZEKER, ELIAS, DUMSTED3, OMNIHIS, DUMSTED5, GESLACHT, 
DUMSTED4, MICROHIS 
 
 tabel 24: ANOVA 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1019,855 11 92,714 11,121 ,000(a) 
  Residual 725,295 87 8,337     
  Total 1745,150 98       

a  Predictors: (Constant), ARCOS, LEEFTIJD, DUMSTED1, VERZEKER, ELIAS, DUMSTED3, OMNIHIS, DUMSTED5, GESLACHT, 
DUMSTED4, MICROHIS    b  Dependent Variable: STERFTE 
 
 
 Coefficients(a) 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig. 

    B Std. Error Beta     
1 (Constant) 4,980 10,441   ,477 ,635 
  GESLACHT -,111 ,213 -,044 -,519 ,605 
  LEEFTIJD ,387 ,064 ,451 6,007 ,000 
  VERZEKER ,053 ,033 ,125 1,578 ,118 
  DUMSTED1 1,383 ,950 ,127 1,456 ,149 
  DUMSTED3 ,709 1,006 ,062 ,705 ,483 
  DUMSTED4 -,790 ,916 -,081 -,862 ,391 
  DUMSTED5 -,480 1,010 -,043 -,475 ,636 
  MICROHIS -4,292 ,936 -,432 -4,585 ,000 
  OMNIHIS -1,568 ,982 -,137 -1,597 ,114 
  ELIAS ,264 ,919 ,027 ,287 ,775 
  ARCOS -6,912 1,128 -,517 -6,128 ,000 

a  Dependent Variable: STERFTE 

Model B: Regressieanalyse exclusief determinant HIS categorie 
 
 Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,508(a) ,258 ,201 3,77128 
a  Predictors: (Constant), DUMSTED5, LEEFTIJD, DUMSTED1, VERZEKER, DUMSTED3, GESLACHT, DUMSTED4 
 
 tabel 25: ANOVA 

Model   
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 450896 7 64,414 4,529 ,000(a) 
  Residual 1294,254 91 14,223     
  Total 1745,150 98       

a  Predictors: (Constant), DUMSTED5, LEEFTIJD, DUMSTED1, VERZEKER, DUMSTED3, GESLACHT, 
DUMSTED4        b  Dependent Variable: STERFTE 
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 Coefficients(a) 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     
1 (Constant) -7,923 13,174   -,601 ,549 
  GESLACHT ,118 ,273 ,047 ,432 ,667 
  LEEFTIJD ,383 ,084 ,447 4,573 ,000 
  VERZEKER ,057 ,042 ,134 1,348 ,181 
  DUMSTED1 ,729 1,202 ,067 ,606 ,546 
  DUMSTED3 -,759 1,256 -,067 -,604 ,547 
  DUMSTED4 -1,820 1,155 -,186 -1,577 ,118 
  DUMSTED5 -,487 1,258 -,044 -,387 ,699 

a  Dependent Variable: STERFTE 

Bijlage C: Partial F-test 
De partial F-test wordt, met behulp van de gegevens uit beide regressiemodellen, als volgt berekend: 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABELE OMSCHRIJVING WAARDE 

RSS(modelA) Residual Sum of Squares van model A 725,295               (Bijlage B: Model A, tabel 24) 

RSS(modelB) Residual Sum of Squares van model B 1294,254             (Bijlage B: Model B, tabel 25) 

df1 df van RSS(modelB) – df van 
RSS(modelA) 

(91 – 87) = 4  (Bijlage B: Model A, tabel 24;   
                                                     Model B, tabel 25) 

Df2 df van RSS(modelA) 87                   (Bijlage B: Model A, tabel 24) 

 
Na invoer van de waarden in de vergelijking: 
     
 
  
 
 
 
 
   
 

   RSS(modelB) - RSS(modelA)  

RSS(modelA) 
       Partial F = 

df1  * ( Df2 ) 

   1294,254 – 725,295 

725,295 
F Partial = 

   4  * ( 87 ) 
 = 17,06  
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