
VU Research Portal

Knowledge Representation for Clinical Guidelines

Carretta Zamborlini, V.

2017

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Carretta Zamborlini, V. (2017). Knowledge Representation for Clinical Guidelines: with applications to
Multimorbidity Analysis and Literature Search. [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit
Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/5f262cbf-d465-4e7d-a515-3fc5a03cdc6a


S A M E N VAT T I N G

Enorme inspanningen worden geïnvesteerd in het produceren van

klinische kennis en het beschikbaar stellen in de klinische praktijk.

Echter, de uitbreiding van kennis en de groei in complexiteit maken

het moeilijk om efficiënt toe te passen ten goede van de patiënt. De

onderzoeksvraag die daaruit voortvloeit is: welke klinische kennis is

nodig om taken betreffende klinische richtlijnen (CG - Clinical Guide-

line) te steunen en tegelijkertijd het bevorderen van hergebruik van

kennis tussen deze taken?

We stellen voor een model te gebruiken die we TMR noemen

(Transition-based Medical Recommendation). De kernelementen van

dit model zijn acties en overgangen, waarvan wordt vermoed dat

de acties een overgang veroorzaken met een bepaalde frequentie.

Deze taken kunnen afhankelijk van het vermoeden vervolgens wor-

den nagestreefd of vermeden om die reden. De toepasbaarheid van

het TMR model wordt beoordeeld voor twee CG-taken: multimor-

biditeit analyse en literatuur zoekopdrachten. De multimorbiditeit

analyse is noodzakelijk om te helpen bij de behandeling van patiën-

ten die lijden aan meerdere ziektes. Hierdoor kan gekeken worden

naar de interactie tussen de medische best practices, die voornamelijk

bestaan voor maar een ziekte. De interactie kan bijvoorbeeld behan-

delingen tegenspreken of behandelingen herhalen. Hoe meer ziektes

betrokken, hoe meer het wordt moeilijk om alle mogelijke interac-

ties te identificeren. Verder is het noodzakelijk om literatuur zoekop-

drachten te kunnen doen voor het verzamelen van de publicaties

die dienen als wetenschappelijk bewijs voor de aanbevolen acties om

deze uit te voeren of te vermijden. Aangezien er dagelijks op grote

schaal nieuw bewijs geleverd wordt, zijn literatuur zoekopdrachten

vaak noodzakelijk om de klinische richtlijnen up-to-date te houden.

Dit soort CG-taken worden kennis-intensieve taken genoemd omdat

ze veel informatie nodig hebben om grote hoeveelheden informatie

te verwerken.

Door te vertrouwen op het TMR model bieden we (i) een vast aan-

tal algemene regels voor het opsporen van verschillende soorten inter-

acties tussen meerdere aanbevelingen; (ii) algemeen hergebruik van

medische gegevens uit heterogene medische datasets; en (iii) een flex-

ibele methode om een query te maken voor medische literatuur die
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rekening houdt met de semantische rol van medische termen en mo-

gelijk alternatieve beschrijvingen. We hebben deze benadering met

succes toegepast op case studies uit de literatuur van Medische In-

formatiekunde en op een case study ontwikkeld in samenwerking

met de gezondheidszorg professionals: (i) het combineren van drie

(delen van) richtlijnen voor artrose, diabetes en hypertensie; (ii) (de-

len van) richtlijnen voor oefentherapie bij borstkankerpatiënten met

artrose, hypertensie en chronisch hartfalen; en tot slot (iii) het zoeken

naar literatuur voor het bijwerken van de Nederlandse borstkanker

richtlijn van 2004.

We concluderen dat dit onderzoek een stap in de richting van het

onderzoek naar de onderliggende CG’s die nodig zijn om verschil-

lende taken aan te pakken. De voorgestelde aanpak is ontworpen om

zowel taak- als technologie-onafhankelijk te zijn, hoewel de evaluatie

wordt uitgevoerd door middel van specifieke CG-taken en technolo-

gie. Het Semantisc Web verschaf een geschikte omgeving voor de

implementatie door het toestaan van hergebruik van grote datasets

zoals Linked Open Data, naast het verstrekken van herbruikbare ken-

nis. De evaluatie van multimorbiditeit analyse en literatuur zoekop-

drachten verschaffen relevante bijdragen aan de huidige kennis in dit

onderzoeksveld.
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