
 

 

 University of Groningen

Data science for infection management & antimicrobial stewardship
Luz, Christian

DOI:
10.33612/diss.192486375

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2021

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Luz, C. (2021). Data science for infection management & antimicrobial stewardship. [Thesis fully internal
(DIV), University of Groningen]. University of Groningen. https://doi.org/10.33612/diss.192486375

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

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.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://doi.org/10.33612/diss.192486375
https://research.rug.nl/en/publications/add7d938-e5ad-43bb-8c14-2c0116621abc
https://doi.org/10.33612/diss.192486375


305

Nederlandse Samenvatting

De wereld kan niet worden begrepen zonder cijfers.
Maar cijfers alleen zijn niet genoeg om de wereld te begrijpen.

Hans Rosling

Het doel van dit proefschrift was het beschrijven en onderzoeken van het ge-
bruik van data science om infectiemanagement en antimicrobial stewardship te 
optimaliseren. Verschillende gebieden binnen data science en hun potentie om 
infectiemanagement en antimicrobial stewardship te verbeteren, zijn verkend en 
geëvalueerd aan de hand van afzonderlijke data science-componenten. Elk van de 
resulterende vier delen van dit proefschrift heef geleid tot component-specifieke 
bevindingen en implicaties. In het overzicht hieronder worden de belangrijkste 
bevindingen van elk onderdeel beschreven. Om het doel van dit proefschrift te 
bereiken en een antwoord te geven op de vraag hoe data science infectiemanage-
ment en antimicrobial stewardship kan optimaliseren en de kwaliteit van de zorg 
en de gezondheid van de patiënt kan verbeteren, moeten de verschillende aspecten 
echter worden samengebracht in een alomvattende data science-aanpak. In dit 
hoofdstuk worden de verschillende onderdelen met elkaar in verband gebracht en 
wordt deze alomvattende aanpak bediscussieerd. Ten slotte wordt dit hoofdstuk 
afgesloten met toekomstperspectieven die uit dit werk zijn voortgekomen. 

Overzicht van resultaten 

Deel I: Antimicrobiële resistentie en stewardship
In het eerste deel van dit proefschrift is een overzicht gegeven van het hetero-
gene onderzoeksgebied van antimicrobiële resistentie (AMR), dat de afgelopen 
twintig jaar aanzienlijke veranderingen en trends heeft doorgemaakt (hoofdstuk 
2). In een nieuwe aanpak is het volledige onderzoeksgebied beschreven met behulp 
van een datadriven, zelflerend algoritme (machine learning, ML) dat in staat was 
verschillende onderwerpen binnen het gebied over tijd en plaats te identificeren. De 
evaluatie leverde 88 onderzoeksthema’s op die samen het gehele onderzoeksgebied 
bepaalden, van fundamenteel onderzoek (bv. genexpressie) tot multidisciplinaire, 
strategische benaderingen (bv. stewardship). De thema’s vormden een hecht net-
werk waarbinnen belangrijke thematische tendensen konden worden waargenomen. 
Met name stewardship (in hoofdstuk 2 werd deze verkorte term gebruikt om te 
verwijzen naar antimicrobial stewardship) werd geïdentificeerd als een afzonderlijk 
thema binnen het onderzoeksveld, dat aanzienlijk in betekenis is toegenomen en in 
2018 het op twee na meest onderzochte thema was in het gehele veld van AMR. 
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Bovendien werd geconstateerd dat stewardship verband houdt met onder meer hy-
giëne en resistentiepatronen op ziekenhuisniveau. De multidimensionaliteit van ste-
wardship is verder onderzocht in hoofdstuk 3, met bijzondere aandacht voor de rol 
van diagnostiek binnen stewardship. De beperkingen van traditionele manier van 
(antimicrobial) stewardship, die alleen gericht zijn op het voorschrijven van antimi-
crobiële middelen, zijn afgezet tegen integrale benaderingen die ook “diagnostic” 
en “hygienic stewardship” omvatten, met positieve implicaties voor zowel individu-
ele patiënt- als op organisatieniveau. Hoofdstuk 3 plaatst daarmee de verwevenheid 
van perspectieven en disciplines binnen antimicrobial stewardship in een klinische 
context die in de wetenschappelijke literatuur in hoofdstuk 2 zijn geïdentificeerd. 
Dit geïntegreerde concept van antimicrobial stewardship en de multi-/inter/transdi-
sciplinaire aard ervan vormden de conceptuele basis en het klinische kader voor de 
hiernavolgende delen van deze samenvatting. 

Deel II: Data op het gebied van infectiemanagement en antimicrobial  
stewardship
Op basis van de eerste pijler van data science, datawerk en dataschoning, is deel II 
gericht op de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe manieren om het werk met 
AMR-data in infectiebeheer en antimicrobial stewardship te verbeteren. In hoofds-
tuk 4 is de ontwikkeling beschreven van een reeks software-instrumenten voor het 
werken met AMR-data en de analyse van AMR-data die internationale richtlijnen en 
wetenschappelijke referentiedata volgen en in de software-instrumenten geïntegreerd 
zijn. Met deze aanpak werd beoogd de basis te leggen voor gestandaardiseerde en 
reproduceerbare oplossingen voor de analyse van AMR-data, aangezien betrouwbare 
en reproduceerbare data-analyse essentieel is voor empirisch onderbouwde besluit-
vormingsprocessen. Aangezien er voordien geen andere data science tools beston-
den voor het werken met AMR-data die tegelijkertijd toegang verschaffen tot inter-
nationale richtlijnen, vult deze ontwikkeling een belangrijke kloof op het gebied van 
AMR-data en -analyse. Bovendien zijn de software-instrumenten ontwikkeld in een 
open-source programmeertaal, waardoor onbeperkt gebruik en toepassingen in ver-
schillende domeinen mogelijk zijn, onafhankelijk van reeds beschikbare middelen. In 
hoofdstuk 5 is het gebruik van de ontwikkelde instrumenten gedemonstreerd aan de 
hand van een uitgebreide analyse van het vóórkomen en de fenotypische resistentie 
van coagulase-negatieve stafylokokken in bloedmonsters in een regionale aanpak ge-
durende zeven jaar. De instrumenten werden gebruikt voor het gehele analyseproces, 
van ruwe gegevens – met meer dan 70.000 resultaten van bloedkweektests – tot zeer 
gedetailleerde analyses van geïdentificeerde coagulase-negatieve stafylokokkensoor-
ten, gestratificeerd naar resistentieniveau en demografische kenmerken van de patiënt. 
In de analyse zijn verschillende databronnen samengebracht om tot een alomvattende 
regionale aanpak te komen. Aangetoond werd dat coagulase-negatieve stafylokokken, 
aangetroffen in bloedkweken, een zeer heterogene groep vormen met verschillende 
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AMR-patronen in verschillende delen van de bevolking. De resultaten en de onder-
liggende aanpak kunnen worden gebruikt om de behandelingsrichtlijnen aan te 
passen en het belang van deze groep ziekteverwekkers beter te begrijpen. Hieruit 
blijkt het belang van de analyse van AMR-data voor infectiemanagement en anti-
microbial stewardship. In hoofdstuk 6 is gewezen op de potentie van de ontwikkel-
de instrumenten om te komen tot een meer gestandaardiseerde data-analyse op het 
gebied van AMR-onderzoek, en wordt er een overzicht gegeven van aanvullende 
toepassingen van de instrumenten. Er is aangetoond dat de instrumenten een breed 
scala van taken kunnen bestrijken bij het werken met AMR-data, en veel verder 
gaan dan klinisch gebruik of zuivere antimicrobial stewardship-doeleinden. Dit was 
een positief resultaat omdat het aantoonde dat de instrumenten voldoen aan de be-
hoeften van een alomvattende aanpak van de analyse van AMR-data.

Deel III: Datavisualisatie om infectiemanagement en antimicrobial ste-
wardship te verbeteren
Deel III is gebaseerd op de tweede pijler van data science - datavisualisatie - als 
een datadriven manier om infectiemanagement en antimicrobial stewardship te 
verbeteren. Als basis werd in hoofdstuk 7 het gebruik van datavisualisatie in 
het onderzoeksveld van Antimicrobial Stewardship verkend en onderzocht. Het 
hoofdstuk heeft de visuele context van het veld gekarakteriseerd, die bepaald 
zijn door de visuele verwachtingen en gewoonten van onderzoekers door het 
gebruik van datavisualisaties. Dit maakte het mogelijk een visueel woordenboek 
van antimicrobial stewardship op te stellen dat het gebruik van datavisualisatie 
voor AMR en andere stewardship-gerelateerde data kan sturen en optimalise-
ren. In Hoofdstuk 8 is het gebruik beschreven van interactieve datavisualisaties 
om een interface te bieden voor snelle toegang tot, en interpretatie van, ste-
wardship-gerelateerde data. Dit hoofdstuk sluit nauw aan bij de in hoofdstuk 3 
ontwikkelde instrumenten en breidt ze uit voor een breder klinisch publiek met 
behulp van een webbrowser-gebaseerd dashboard. In de praktijk kan dit dashbo-
ard worden gebruikt voor snelle inzichten in data en directe integratie van data 
in klinische besluitvormingsprocessen. In hoofdstuk 9 zijn de ontwikkelingen 
uit hoofdstuk 3 en hoofdstuk 8 gecombineerd en worden de effecten ervan op de 
werkstromen bij de analyse en rapportage van AMR-data in een klinische set-
ting getest. Aangetoond is dat de nieuwe benadering van de analyse van AMR-
data, zoals ontwikkeld in dit proefschrift, leidt tot aanzienlijke verbeteringen in 
de kwaliteit en de efficiëntie van de analyse en de rapportage in vergelijking met 
traditionele analysebenaderingen. Dit kan de activiteiten op het gebied van an-
timicrobial stewardship, zoals de productie van gestandaardiseerde AMR-rap-
porten aanzienlijk ondersteunen. Ook heeft het het nut van de ontwikkelingen 
voor de klinische omgeving aangetoond.
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Deel IV: Datamodellering en -voorspelling om infectiemanagement en 
antimicrobial stewardship te verbeteren
Het laatste deel van dit proefschrift is gericht op het gebruik van datamodelle-
ring en -voorspelling (d.w.z. de derde pijler van data science) om infectiema-
nagement en antimicrobial stewardship te verbeteren. In Hoofdstuk 10 is het 
gebruik onderzocht van ML, d.w.z. datamodellering en voorspellingsmetho-
den, met routinedata uit een ziekenhuisinformatiesysteem ter ondersteuning 
van infectiemanagement. In de onderzoeksliteratuur werden verscheidene 
veelbelovende benaderingen geïdentificeerd, maar in dit relatief jonge maar 
groeiende ML veld zijn er nog veel gebieden die voor verbetering vatbaar zijn. 
Het gebruik van lange-korte-geheugennetwerken (long short-term memory, 
LSTM), een gespecialiseerde methode voor ML die een logica volgt die ver-
gelijkbaar is met die van klinische besluitvormingsprocessen, bleek de meest 
nauwkeurige resultaten op te leveren bij het voorspellen van patiëntresultaten 
met routinedata (bijv. voorspellen van positieve bloedkweektestresultaten). 
Zowel de onderliggende databronnen als de gebruikte technieken voor ML 
bleken zeer heterogeen te zijn, en de vergelijking werd verder bemoeilijkt 
door het feit dat de verslagleggingsnormen in de onderzochte publicaties gro-
tendeels niet werden nageleefd. 

In overeenstemming met de in hoofdstuk 10 geïdentificeerde concepten wer-
den in hoofdstuk 11 ML en routinematige data van intensive cares (IC’s) ge-
bruikt om het optreden van sepsis in een groot cohort van patiënten te voor-
spellen. Bijzondere aandacht werd besteed aan de identificatie van klinische 
parameters en klinische scores als hulpmiddel bij de voorspelling van sepsis 
in IC’s. Er werd vastgesteld dat de traditionele scores hun vermogen om sepsis 
te voorspellen verliezen naarmate de verblijfsduur van de patiënt toeneemt. 
Dit wijst op een lacune in de vroege identificatie van patiënten met een hoog 
risico, die kan worden opgevuld met datadriven benaderingen waarbij gebruik 
wordt gemaakt van machine-learningconcepten. Om het laatste deel van dit 
proefschrift af te sluiten, zijn in hoofdstuk 12 de bevindingen uit de voorgaan-
de hoofdstukken toegepast om een ML model te ontwikkelen dat infectiege-
relateerde consulten op IC’s voorspelt. Het is een nieuwe benadering om in-
fectiegerelateerde consultaties, die stewardship-activiteiten omvatten, als een 
belangrijke klinische gebeurtenis op IC’s te beschouwen en het optreden ervan 
te voorspellen met behulp van routinedata. Aangetoond is dat het mogelijk is 
deze consulten met hoge nauwkeurigheid tot acht uur van tevoren te voorspel-
len met behulp van een LSTM-model. Deze aanpak kan helpen bij de vroege 
identificatie van patiënten die een multidisciplinair team nodig hebben en kan 
in de praktijk van nut zijn voor zowel IC-workflows als consultatie. 
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Toekomstperspectieven

“Na tientallen jaren te hebben gehoord dat computers binnenkort kunnen hel-
pen bij moeilijke diagnoses, kan de praktiserende arts zich afvragen waarom 
de revolutie is uitgebleven. Scepsis is begrijpelijk op dit punt. Weinig of geen 
programma’s spelen momenteel een actieve rol bij het adviseren van artsen. 
Het verhaal achter deze niet ingeloste verwachtingen is leerzaam en biedt 
volgens ons hoop voor de toekomst.” [1]

Met deze woorden begint de inleiding van een artikel dat onder de titel Artificial 
Intelligence in Medicine - geschreven in 1987 - is gepubliceerd in de New Eng-
land Journal of Medicine. Wat doet ons denken dat nu, meer dan 30 jaar later, 
technologie eindelijk klinische besluitvormingsprocessen ondersteunt? 

De wiskundige concepten voor kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, 
AI) kunnen worden teruggevoerd op Alan Turing [2] en veel van de vandaag ge-
bruikte concepten van AI en ML zijn niet nieuw. De oorsprong van Deep Lear-
ning, een specifieke benadering van ML, gaat terug tot 1943 [3] en de in hoofdstuk 
12 gebruikte methode (LSTM) is ontwikkeld in 1997 [4]. In de afgelopen 30 jaar 
is er echter een enorme technologische vooruitgang nodig geweest voordat deze 
oude concepten hun ware potentieel konden bereiken en van wiskundige uitdagin-
gen konden overgaan naar daadwerkelijke (klinische) toepassingen. 

De ontwikkeling in computers heeft een ononderbroken exponentiële groei ge-
kend, die een van de belangrijkste drijfveren is van de technologische vooruit-
gang en de digitale revolutie in de afgelopen 30 jaar. Zo is het computervermogen 
ongeveer elke twee jaar verdubbeld (zie de Wet van Moore [5]). Er is ook sprake 
geweest van een wijdverbreide vooruitgang op het gebied van dataopslag, kosten 
en rekenefficiëntie, die er samen voor hebben gezorgd dat de concepten van AI en 
ML tot bloei konden komen, zij het ten dele meer in de soms twijfelachtig nuttige 
functionaliteiten in onze smartphones dan in de geneeskunde. 

Geneeskunde is ongetwijfeld complexer dan het voorspellen van een geschikte 
volgende film om te bekijken op ons favoriete streamingsplatform. Zoals hier-
boven en in hoofdstuk 10 is beschreven, zijn er echter al enkele veelbelovende 
ontwikkelingen geweest op het gebied van antimicrobieel stewardship en infec-
tiemanagement, en dit proefschrift kan hopelijk een klein stukje bijdragen aan 
deze trend (hoofdstukken 11 en 12). Het is echter ook duidelijk geworden dat 
alleen een allesomvattende aanpak waarbij de volledige cyclus van de data-/infor-
matiestroom (figuur 1) in aanmerking wordt genomen, uiteindelijk zal leiden tot 
zinvolle, betrouwbare inzichten en positieve klinische effecten. Alleen een diep-
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gaande datawetenschappelijke aanpak die in het klinische besluitvormingsproces 
wordt geïntegreerd, kan dit proces op een collaboratieve en vruchtbare manier 
ondersteunen. Dit werk heeft verschillende aspecten van deze geïntegreerde aan-
pak verkend en leidde tot nieuwe perspectieven die het waard zijn in de toekomst 
te worden onderzocht. 

In deel I van dit proefschift is stewardship aangemerkt als een apart, groeiend 
onderwerp op het brede terrein van AMR. In de toekomst zal het interessant zijn om 
te zien of aspecten van data science ook naar voren komen als aparte onderwerpen 
op het brede gebied van AMR in het algemeen en stewardship in het bijzonder. 
Datagestuurde benaderingen, zoals die welke in hoofdstuk 2 zijn gebruikt, kunnen 
helpen deze trends te volgen en kunnen ook worden gebruikt om hiaten in het on-
derzoek tussen nog niet bestudeerde onderwerpen op te sporen. 

Deel II van dit proefschrift heeft de basis gelegd voor het „vuile“ werk, d.w.z. het 
opschonen van AMR-data en het voorbereiden op (en mogelijk maken van) AMR-
data-analyses. In de toekomst zal het belangrijk zijn de ontwikkelde instrumenten, 
die steeds meer in het veld worden gebruikt, niet alleen duurzaam te maken, maar 
ook verder te ontwikkelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat aanvullende (inter)nationale 
AMR-richtlijnen moeten worden geïntegreerd en dat nieuwe analysefunctionaliteiten 
moeten worden ingebouwd, maar ook dat het gebruik van de instrumenten in ver-
schillende scenario’s moet worden onderzocht. De gebruikte open-sourcebenadering 
zou de weg kunnen vrijmaken voor de ontwikkeling van een gestandaardiseerde be-
nadering van de analyse van AMR-data, ontwikkeld in gemeenschap tussen (inter)na-
tionale organisaties, vergelijkbaar met klinische richtlijnen waar dergelijke processen 
al tientallen jaren gangbare praktijk zijn. Hopelijk kan het huidige werk bijdragen tot 
soortgelijke inspanningen voor gestandaardiseerde analyse van AMR-data. 

Deel III van dit proefschrift heeft de voorheen onontgonnen gebieden van data-
visualisatie in infectiemanagement en antimicrobial stewardship verkend. De eerste 
benaderingen op dit gebied zijn belicht en het gebruik en het nut van datavisualisatie 
op dit gebied zijn gedemonstreerd. Er zijn echter essentiële verdere stappen nodig, 
waarbij de nadruk ligt op twee verschillende aspecten van datavisualisaties. Aan de 
ene kant zijn diepgaandere studies naar het effect van verschillende benaderingen 
van datavisualisatie op de klinische besluitvorming wat betreft infectiemanagemen-
ten antimicrobial stewardship vereist. In hoofdstuk 7 wordt het gebruik van data-
visualisatie empirisch onderzocht en wordt de “visuele taal” van het vakgebied geï-
dentificeerd. Het viel echter buiten het scope van deze aanpak om te onderzoeken of 
deze visuele taal werkelijk de beste taal is om stewardship-gerelateerde data te com-
municeren. Aan de andere kant geven de resultaten van hoofdstuk 7 aanleiding om 
verbeteringen en nieuwe benaderingen van stewardship-specifieke datavisualisatie 
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te onderzoeken. Bovendien is het van cruciaal belang om de visuele voorkeuren van 
infectiemanagers en professionals op het gebied van antimicrobial stewardship te 
onderzoeken. Samen, en met een systematische aanpak, zou dit kunnen leiden tot 
een meer gestandaardiseerd, kwalitatief hoogstaand gebruik van datavisualisatie op 
dit gebied, dat nog ruimte laat voor creativiteit. 

Deel IV van dit werk heeft de overgang van reactieve naar proactieve maatrege-
len in infectiemanagement en antimicrobial stewardship beschreven. Veel van de 
algemene implicaties voor dit gebied zijn hierboven beschreven, zoals het onder-
zoeken en tot stand brengen van vertrouwen in nieuwe technologieën, aandacht 
voor verklarende benaderingen en de interpreteerbaarheid van AI- en ML-model-
len, en het toewerken naar gestandaardiseerde richtlijnen (en de naleving daarvan) 
voor het ontwikkelen en implementeren van AI-benaderingen. Meer praktische 
perspectieven komen naar voren in hoofdstuk 12, waarin een nog nieuwe aanpak 
wordt beschreven voor het modelleren van een multidisciplinaire klinische gebe-
urtenis op het gebied van infectiemanagement. In de volgende stappen zal het van 
cruciaal belang zijn te onderzoeken hoe het voorspellende model in de klinische 
praktijk presteert. Het is nog onduidelijk hoe clinici met het model zouden om-
gaan, of de resultaten van het model door clinici zouden worden aanvaard en ge-
volgd, en hoe dit de voorspellende prestaties van het model zou beïnvloeden. Aan-
gezien een nauwkeurige verklaring van de voorspellingen van het onderliggende 
model beperkt worden door de aard van de gekozen methodologie (voornamelijk 
als gevolg van meerdere lagen van niet-lineaire datatransformaties in het ML mo-
del), is het moeilijk om clinici gedetailleerde informatie te verstrekken over welke 
factoren de voorspelling beïnvloeden. De invloed van dit probleem van beperkte 
verklaarbaarheid op de klinische bruikbaarheid van het model blijft onduidelijk en 
moet verder worden onderzocht. Bovendien kon in dit werk niet worden bepaald 
hoe generaliseerbaar de aanpak is. Daartoe is in de toekomst validatie in verschil-
lende scenario’s nodig. Over het algemeen moet de optimale integratie van AI-ge-
stuurde klinische beslissingsondersteuning die ondersteunend is en het menselijk 
oordeel niet vervangt, verder worden onderzocht. 

Samenvattend kan worden gesteld dat het gebruik van data science voor infectie-
management en antimicrobial stewardship optimistisch is over het benutten van 
de rijke bronnen van beschikbare data om de kwaliteit van de patiëntenzorg, de 
patiëntresultaten en het rationele gebruik van antimicrobiële middelen en diagno-
stiek te verbeteren. In de afgelopen decennia is er niet alleen sprake geweest van 
fundamentele technologische vooruitgang, maar ook van opkomende concepten 
zoals open source en open science, waardoor deze technologieën op verschillende 
gebieden en in verschillende disciplines beschikbaar zijn gekomen. Het huidige 
werk is gebaseerd op baanbrekende data science benaderingen die in geheel an-
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dere domeinen zijn ontwikkeld. Niettemin was het mogelijk hun potentieel voor 
antimicrobial stewardship en infectiemanagement toe te passen en te benutten. De 
mogelijkheid om kennis en methoden tussen verschillende gebieden en disciplines 
over te dragen, biedt de ruimte om nieuwe oplossingen te ontwikkelen en creati-
viteit te gebruiken om hindernissen te overwinnen. Dit werk heeft het gebruik van 
data science voor verschillende aspecten van infectiemanagement en antimicrobi-
al stewardship aangetoond, maar de complexiteit van de zorg voor patiënten met 
infecties biedt veel meer aanknopingspunten voor data science. De concepten van 
multidisciplinariteit/transdisciplinariteit, open source en open science die aan dit 
werk ten grondslag hebben gelegen, maken het mogelijk de ontwikkelingen in dit 
werk uit te breiden of te integreren voor andere doeleinden. 

Hopelijk inspireert dit werk en kan het aanzetten tot verdere verkenning van data 
science voor infectiemanagement en antimicrobial stewardship en dat door het 
overschrijden van disciplinaire grenzen nieuwe oplossingen kunnen worden ge-
vonden voor de uitdaging om optimale zorg te verlenen aan patiënten en tegelij-
kertijd de wereldwijde last van AMR te verminderen. 
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