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12
Samenvatting

Het op grote schaal meten en vastleggen van digitale data heeft in de afgelopen jaren
geleid tot steeds grotere datasets. Met de groei van deze datasets ontstond ook de
behoefte aan methoden en technieken om nuttige en bruikbare informatie uit deze
data te halen. Het onderzoeksgebied dat we Data Mining noemen houdt zich hier
mee bezig. In het ideale geval geeft een Data Mining algoritme de gebruiker nuttige
en nieuwe informatie, door middel van ‘één druk om de knop’. Kennis die uit Data
Mining volgt worden ook wel modellen of patronen genoemd.

In dit proefschrift focussen we op het detecteren van verschillen. Afwijkende pa-
tronen zijn interessant, omdat ze vaak nieuwe hypothesen genereren. Vragen die op-
komen na het detecteren van een afwijking zijn: “Waardoor zou dit kunnen komen?”
of “Kunnen we dit verschil verklaren?” Als een verschil niet direct verklaard kan wor-
den (door middel van extra data analyse of parate domeinkennis), kan het afwijkende
patroon verder onderzocht worden. Zo een verschil is bruikbaar omdat het leidt tot
een vervolgactie door de gebruiker.

De methoden in dit proefschrift zijn gëınspireerd door toepassingen op het ge-
bied van data met betrekking tot zorgverzekeringen. De informatie die hier gevonden
wordt, heeft vaak betrekking op verschillen in aantallen en kosten (denk aan regionale
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Chapter 12. Samenvatting

verschillen en verschillen tussen zorgaanbieders). Naast het verkrijgen van inzichten in
zorgkosten is er ook een andere toepassing: het controleren op feitelijke levering van
zorg, gepast gebruik, en misbruik.

De technieken die in dit proefschrift gebruikt worden zijn Data Mining methoden
in de categoriën Outlier Detection en Subgroup Discovery. Beide technieken worden
gebruikt om verschillen te detecteren. Outlier Detection technieken zijn geschikt om
individuele afwijkende punten in een dataset op te sporen. Subgroup Discovery tech-
nieken vinden subgroepen; deelverzamelingen die worden beschreven met behulp van
variabelen in de data. Subgroup Discovery technieken vinden subgroepen waarvan
het doelattribuut (de target) een afwijkende verdeling heeft. In plaats van afwijk-
ende punten zelf, vinden we met Subgroup Discovery beschrijvingen van afwijkende
patronen.

Gëınspireerd door de toepassing op zorgverzekeringdata, beschrijven we in dit
proefschrift hoe we de detectietechnieken effectiever en actiegerichter kunnen maken.
Outlier Detection technieken kunnen actiegerichter worden gemaakt door outliers te
aggregeren op een hoger entiteitniveau; in het toepassingsgebied van de zorg is het
waardevoller om te weten of een zorgaanbieder in zijn geheel (het hogere entiteit-
niveau) als interessant kan worden aangemerkt, dan ons alleen te focussen op indi-
viduele declaraties (het lagere entiteitniveau). Een andere manier om de effectiviteit
van Outlier Detection technieken te vergroten is het geven van beschrijvingen die direct
door de gebruiker gëınterpreteerd kunnen worden.

Subgroup Discovery technieken kunnen ook effectiever en actiegericht gemaakt wor-
den. Door te zoeken naar lokale subgroepen kunnen we informatie weergeven over het
deel van de data waar de subgroep zich bevindt, en zo de interpreteerbaarheid van de
subgroep verhogen. In onze toepassing kunnen lokale subgroepen ook zeer actiegericht
zijn doordat ze een verschil weergeven met betrekking tot een vergelijkbare referen-
tiegroep. Om de effectiviteit van Subgroup Discovery technieken te vergroten, beschrij-
ven we hoe we voorkennis kunnen toevoegen aan het algoritme. In onze zorgverzek-
eringtoepassing bijvoorbeeld, heeft elke zorgaanbieder een andere patiëntenpopulatie.
Door middel van het vooraf toevoegen van deze kennis worden verschillen tussen zorg-
aanbieders, die alleen ontstaan door het hebben van een andere patiëntenpopulatie,
niet gerapporteerd. Ook kunnen alle beschrijvingen van patronen die al bekend zijn,
worden toegevoegd als voorkennis. Op die manier worden alleen nieuwe beschrijvingen
gevonden, en worden oude patronen niet steeds opnieuw gedetecteerd. De effectiviteit
van Subgroup Discovery technieken kan ook sterk verhoogd worden door het toevoegen
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van kosten in de kwaliteitsmaat (een maat die aangeeft hoe interessant een subgroep
is). Op die manier kan de kwaliteitsmaat worden uitgedrukt in een monetaire waarde,
die bijvoorbeeld gerelateerd is aan opbrengsten of verliezen.

Zowel Outlier Detection als Subgroup Discovery technieken leverden bruikbare
inzichten en resultaten op. Outlier Detection is nuttig voor het exploreren van data.
Niet alleen leren we iets over de outliers zelf, maar bijvoorbeeld ook iets over het
model waaraan de data voldoet (in het geval van model-gebaseerde outliers), of we
leren iets over nabije clusters van datapunten (in het geval van distance-based Outlier
Detection). Deze informatie is niet makkelijk snel inzichtelijk te maken. Vaak moet
er (handmatig) nog verder onderzoek gedaan worden om extra inzicht te krijgen in
waarom een datapunt precies als outlier wordt aangemerkt. Dit extra onderzoek is
leerzaam, maar maakt wel dat Outlier Detection een heel exploratief karakter heeft.

Subgroup Discovery richt zich op het beschrijven van verschillen. De reden waarom
iets verschilt is vaak direct uit de beschrijving zelf af te lezen, en er is geen extra
(handmatig) werk nodig. Dit maakt dat Subgroup Discovery veel systematischer is:
hetzelfde Subgroup Discovery algoritme kan bijvoorbeeld periodiek uitgevoerd worden,
om steeds weer een lijst met interpreteerbare resultaten te krijgen.
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