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SAMENVATTING

Deze dissertatie is een kleine bijdrage aan een groter doel van het ver-

binden van heterogene medische data bronnen. Omdat klinisch onderzoek

vaak door lage participatie vertraagd wordt, was de belangrijkste focus

van het gepresenteerde werk op het ondersteunen van patiënten werving

en het ontwerpen van toelatingscriteria voor nieuwe onderzoeken. Elk kli-

nisch onderzoek richt zich op het werven van een specifieke soort patiënten,

gedefinieerd door een verzameling van criteria. Dit werk is gericht op het

automatisch interpreteren van deze criteria voor het ondersteunen van ve-

rificatie van patiëntgeschiktheid en het creëren van een database met gere-

lateerde criteria. We hebben ons gefocust op klinisch onderzoek dat zich

richt op borstkanker, maar veel van onze methoden kunnen in verschillende

domeinen hergebruikt worden.

Deze dissertatie onderzoekt vier hoofdvragen. De eerste vraag is ”In

hoeverre kunnen we de inhoud van medische teksten zoals toelatingscriteria

van klinisch onderzoek vast leggen?”. De tweede vraag gaat een stap verder:

”Kunnen we queries genereren uit de vrije tekst van toelatingscriteria om

te kunnen beoordelen of een patiënt in aanmerking komt?”. Dit soort eva-

luatie vereist de aanwezigheid van bijbehorende data in patiëntendossiers.

Omdat medische applicaties vaak met incomplete data moet werken heb-

ben we onderzoek gedaan naar de impact van dit probleem op onze speci-

fieke taak. De volgende vraag is: ”Biedt de evaluatie van incomplete data

hulp bij het bepalen van de geschiktheid van een patiënt?”. Als laatste

hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een bibliotheek te

maken van correlerende criteria en zijn we ingegaan op de laatste vraag:

”In hoeverre kunnen we de inhoud van het corpus van toelatingscriteria

vastleggen ter ondersteuning voor het bevragen van relevante criteria?”We
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benaderden deze vragen door het analyseren van een grote set criteria. We

hebben gebruik gemaakt van de geobserveerde specificiteit van hun taal,

medische terminologie, normen binnen de gezondheidszorg en semantische

redenering om de mogelijkheid van het automatisch evalueren van patiënt

geschiktheid voor klinisch onderzoek te onderzoeken. Dit onderzoek leidde

tot de volgende bevindingen. Ten eerste demonstreerden we een pijplijn van

bewerkingsstappen voor het transformeren van tekstuele toelatingscriteria

naar een gestructureerde en uiteindelijk berekenbare vertegenwoordiging

waarmee de patiënt geschiktheid automatisch geverifieerd kan worden. De

gestructureerde representatie bestaat uit een combinatie van taalpatronen,

concepten uit standaard medische terminologieën en genormaliseerde me-

tingen. De evaluatie van de expressiviteit van deze structurerende aanpak,

handmatig uitgevoerd met een domein expert, demonstreerden een bijna

complete dekking op de beschouwde reeks onderzoeken. Het is een auto-

matisch proces dat van nature uitdagender en interessanter is vanuit een

informatica perspectief, omdat het mogelijk zou zijn de oplossing te scha-

len. Het programma wat patronen detecteert behaalt voldoende prestatie.

Alhoewel het ontdekken van de correlatie tussen criteria een grotere uitda-

ging is en dit aspect verder onderzoek vereist. Vervolgens bestudeerden we

de volgende stap in de pijplijn. We demonstreerden hoe de gestructureerde

criteria kunnen worden omgezet naar queries. Om de herbruikbaarheid van

onze aanpak te verbeteren zijn we ervan uitgegaan dat de data is weerge-

geven volgens een van de standard data representatie normen (openEHR).

Verder hebben we de experimenten beschreven die we hebben gedaan met

de patiënten data van de Maastro kliniek in Nederland. Evaluatie van

de prestatie van de query generatie voor een aantal specifieke soorten van

tekstuele criteria toonde positieve resultaten, maar ook hier kwam een be-

hoefte naar voren voor verder onderzoek. Een interessante uitkomst van

dit experiment was de observatie dat het evalueren van zelfs een incomplete

verzameling van criteria de inspanning van het handmatig nazien van de

overige criteria aanzienlijk kan verminderen.

Tot slot hebben we ons gericht op het automatisch opbouwen van een

bibliotheek van gestructureerde criteria wat semantisch zoeken mogelijk

maakt naar relevante criteria en onderzoeken. Om dit te bereiken hebben

we het vorige algoritme toegepast. Dit algoritme verwerkt tekstuele criteria



op een corpus van borstkanker onderzoeken. De fractie van automatisch ge-

structureerde criteria geven aan dat het algoritme voor patroonherkenning

een uitbreiding nodig heeft om het toe te kunnen passen op criteria die

bestaan uit meerdere patronen. Desalniettemin, de verkregen resultaten

lieten ons toe om criteria verder te verwerken. We hebben een methode

ontworpen die criteria vergelijkt op hun restrictiviteit en ze op basis hier-

van sorteert. Dit algoritme kan gebruikt worden om criteria versoepeling

te ondersteunen tijdens de ontwerpfase van een onderzoek. De daaropvol-

gende evaluatie van de aanpak vanuit het medisch perspectief moedigde

verder onderzoek aan. De resulterende bibliotheek van criteria kan het her-

gebruik van gestructureerde representaties en het zoeken naar gerelateerde

maar bredere criteria en relevante onderzoeken met nauwkeurige queries

faciliteren.

Deze dissertatie presenteert een interessante use case die demonstreert

hoe de specificiteit van een domein en de gentegreerde resultaten uit veel

gebieden gebruikt kunnen worden om relevante methodes aan te leveren

voor specifieke gebruikers. Vanuit een biomedisch klinisch onderzoek per-

spectief kan dit werk potentieel leiden tot e�ciëntere werving van patiënten

voor klinisch onderzoek, en snellere afronding van onderzoeken en levering

van wetenschappelijk bewijs.
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