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Voorwoord 

Dit proefschrift is tot stand gekomen mede dankzij het feit 
dat prof. dr. E. Mandema zich steeds in sterke mate met 
mijn onderzoek heeft geidentificeerd. Daarnaast was het 
enthousiasme van dr. ir. K.L. Boon voor het onderwerp van 
belang. Bij de uiteindelijke realisatie heb ik naast hun 
stimulans veel steun gehad van de kritische opmerkingen van 
prof. dr. F.N. Stokman en van de diskussies met prof. dr. 
Ph.J. Hoedemaeker en drs. W. Bender. De diskussies die ik 
met prof. dr. ir. A.J.W. Duijvestijn en een aantal 
medewerkers van de T.H. Twente voerde leverden een 
belangrijke bijdrage aan het formaliseringsproces. Prof. 
dr. H. Doorenbos en dr. A. Donker adviseerden mede over de 
inhoud van de kennisgraaf, terwijl de laatste ook 
behulpzaam was bij het samenvatten van de Case Records. 
Bestuur en direktie van het Academisch Ziekenhuis Groningen 
zijn bereid geweest mij de nodige vrijheid te geven voor· 
het schrijven van dit proefschrift. Dit geldt evenzeer voor 
de medewerkers van de Automatiseringsdienst. Naast 
bovengenoemden heeft een groot aantal mensen gedurende de 
afgelopen jaren door kortere of langere diskussies 
bijgedragen tot dit resultaat. In het bijzonder geldt dit 
voor de studenten die sedert 1972 het keuzeprojekt 
"Methodologie van de klinische geneeskunde" volgden. Allen 
ben ik veel dank verschuldigd. 

Op deze plaats maak ik ook van de gelegenheid gebruik om 
te vermelden dat prof. J. Kommandeur mij ruim twaalf jaar 
geleden voor het eerst de weg wees naar het Rekencentrum, 
waar ik mede dank zij de (vaak nachtelijke) stimulans van 
dr. O.W. Smits gefascineerd raakte door de 
informatieverwerking. Deze laatste zorgde ervoor dat wijlen 
H.J. Dijkhuis, arts, in hoedanigheid van curator van de 
Universiteit het heeft aangedurfd mij de 
studentenregistratie te laten automatiseren, waardoor ik de 
gelegenheid kreeg diepgaande computerervaring op te doen. 
Deze automatisering was niet mogelijk geweest zonder het 
enthousiasme waarmee D. van Egmond en B. Wiersma en hun 
medewerkers van het Bureau inlic_htingen en inschrijving het 
ontwikkelde systeem hebben geimplementeerd. Zonder deze 
voorgeschiedenis zou mijn medische opleiding waarschijnlijk 
niet geresulteerd hebben in een benadering van de 
geneeskunde, zoals die is neergelegd in dit proefschrift. 
Ook aan hen ben ik daarom veel dank verschuldigd. 





1 Voorbeschouwing 

1.1 Inleiding en doel van het onderzoek 

Deze studie is tot stand gekomen vanuit een sterke behoefte 
om volgens een logische analyse tot beslissingen te kunnen 
komen. In de medische opleiding wordt het vermogen tot het 
nemen van medische beslissingen aangeleerd door het 
"afkijken" van de kunst. Dit gebeurt aan de hand van 
colleges, patientdemonstraties, patientbesprekingen en 
literatuur over individuele gevallen. Vervolgens maken we 
ons de kunst steeds meer eigen door het opdoen van veel 
ervaring. Zonder dat we ons dat realiseren ontstaan er 
gedragspatronen, waarvan het hoe en waarom vaak niet 
achterhaald kan worden. Dit heeft tot gevolg dat de 
"leermeester" op zijn beurt de student alleen door middel 
van "voordoen" kan leren hoe hij te werk moet gaan. En 
hiermee is de vicieuze cirkel in onze ambachtelijke 
opleiding gesloten. 

De visie zoals hier weergegeven is niet nieuw. Voor 
Mandema (1965) was de persoonlijke behoefte om langs 
analytische weg tot een diagnose te komen mede de 
aanleiding tot het schrijven van een bijzondere klinische 
les, getiteld: "Het aardige van de geneeskunde". Meerdere 
auteurs wijzen op het feit dat de medische opleiding geen 
logische struktuur biedt, waarbinnen de student zijn 
bekwaamheden kan ontwikkelen (Gorry, 1970;  Dudley, 1970 ;  
Feinstein, 1970 ).  Dit leidt ertoe dat elke arts zijn eigen 
diagnostische methoden ontwikkelt, zonder dat hij in staat 
is uit te leggen volgens welke methode hij tot zijn 
beslissingen komt (Feinstein, 1973a) . 

Met het bovenstaande wordt geen afbreuk gedaan aan het 
werk van zeer vele uiterst ervaren en bekwame medici die 
vaak beschikken over fijnzinnige mogelijkheden om snel een 
probleem te doorgronden. Deze kunst, aangeduid als 
klinische blik, wordt door Siegenthaler en Jenny (1975) 
omschreven als het vermogen om het gehele klinische beeld 
samen te vatten en in relatie te brengen tot vroegere 
vergelijkbare ervaringen. 

Naast deze klinische blik, die alleen door veel ervaring 
tot stand komt, bestaat behoefte aan een logisch raamwerk 
voor de medische besluitvorming. Deze studie vormt een 
aanzet daartoe. 

De inhoud van deze studie heeft gedurende de afgelopen 
vijf jaar de stof gevormd van een keuzeprojekt 
"Methodologie van de klinische geneeskunde" voor 
vijfde-jaars medische studenten van de Groninger 
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universiteit. De vele diskussies met de totaal 103 
studentèn, die dit keuzeprojekt elk gedurende twaalf 
middagen hebben gevolgd, hebben in belangrijke mate 
bijgedragen tot het voorliggende resultaat. 

1.2 Afbakening van het onderzoek 

Alvorens op het onderzoek zelf in te gaan is het wenselijk 
in het kort de plaats aan te geven van deze studie ten 
opzichte van ander onderzoek. 

In dit onderzoek zullen we ons richten op de geneeskunde 
in engere zin. Dat wil zeggen het gaat niet zozeer om de 
ziekten, maar om het medisch handelen. We zullen het begrip 
geneeskunde in deze studie dan ook gebruiken om de 
wetenschap aan te duiden die zich bezighoudt met het 
medisch handelen. De wetenschap die zich met de ziekten 
zelf bezighoudt, de ziektekunde, is voor ons alleen van 
belang voor zover zij relevant is voor het medisch 
handelen. Het in deze studie beschreven ziektemodel kan om 
deze reden dan ook veel eenvoudiger zijn dan de 
ziektemodellen die in eerste instantie bedoeld zijn om het 
precieze werkingsmechanisme van een ziekteproces na te 
bootsen. Deze laatste modellen worden gebruikt ten behoeve 
van de ziektekundige research. 

Onze studie heeft, zoals gezegd, vooral betrekking op het 
medisch handelen en raakt daarbij een aantal andere 
onderzoekgebieden in de geneeskunde, die we hier kort 
zullen aanduiden. 

Het vinden van de diagnose neemt steeds een belangrijke 
plaats in bij de medische besluitvorming. Volgens Mandema 
(1965) spelen verschillende processen een rol bij het 
vinden van een diagnose. We kunnen onderscheid maken tussen 
intuitie, herinnering en logische analyse. Intuitie ofwel 
de klinische blik is een vermogen dat nog geheel onbegrepen 
is. Herinnering betreft het oproepen van een bepaald beeld 
uit het geheugen dat we eerder gezien hebben. Onderzoek 
naar de mogelijkheden om bij dit herinneringsproces van 
computers gebruik te maken vinden we in de uitgebreide 
literatuur over computerondersteunde diagnostiek (Wagner 
e.a., 1978) . Onze studie richt zich vooral op de logische 
analyse. Bij deze analyse worden op grond van bepaalde 
regels logische gevolgtrekkingen gemaakt, waarbij het niet 
noodzakelijk is van reeds tevoren omschreven beelden uit te 
gaan. Belangrijk bij het analyseren is het langs logische 
weg nagaan van de oorzaak van het ziektebeeld. 

Ook voor het bepalen van een behandeling zijn wel 
modellen ontwikkeld waarbij, uitgaande van ervaring met 
vroegere patienten, regels voor behandeling worden gegeven. 
Een voorbeeld hiervan vinden we ondermeer in een onderzoek 
van Hoogendoorn (1977) . 

Omdat een aantal onderzoekers bovengenoemde modellen te 
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star vindt, worden de laatste jaren pogingen gedaan het 
beslissingsproces van ervaren artsen zo goed mogelijk te 
simuleren (Pauker e.a., 1976) . Juist vanwege het feit dat 
elke arts zijn eigen diagnostische methoden ontwikkelt, 
wordt in onze studie niet geprobeerd het gedrag van de arts 
zo goed mogelijk na te bootsen. Het gaat ons niet om een 
simulatie van beslissingsprocessen, maar om het vinden van 
algemene regels. Deze regels moeten kunnen leiden tot een 
logische analyse van het ziekteproces van een patient en 
daarmee tot logisch afgeleide beslissingen over de 
behandeling van die patient. Het vinden van een logische 
struktuur vereist dat we ons niet beperken tot regels voor 
specifieke situaties, maar dat we streven naar formele 
regels. 

Tenslotte wordt ook vanuit het medisch onderwijs 
onderzoek gedaan dat verwantschap toont met deze studie. 
Naast de geprogrammeerde instruktie is een belangrijk 
onderzoekgebied het simuleren van patienten, waarbij de 
reaktie van een patient op een onderzoek of behandeling 
wordt nagebootst. Bij het onderwijs wordt veelal van 
dezelfde modellen gebruik gemaakt als die welke hierboven 
reeds zijn genoemd. 

1.3 Inhoud van het onderzoek 

Eerst wordt nagegaan wat er over het onderzoek- en 
behandelingsproces in het algemeen in de medische 
literatuur is geschreven. We moeten konkluderen dat in de 
veel gehanteerde medische leerboeken vrijwel geen aandacht 
wordt besteed aan een algemeen logisch kader voor dit 
proces. Ook in het normale onderwijsprogramma wordt 
hiervoor nauwelijks tijd ingeruimd. Weliswaar worden wel 
pogingen gedaan in de vorm van probleemgericht onderwijs 
(van Rossum, 1977) , maar van een methodologische bespreking 
van het onderzoek- en behandelingsproces is toch nog geen 
sprake. Dit heeft onder meer tot gevolg dat er weinig 
eenduidigheid is in het gebruik van termen zoals diagnose, 
pathogenese, beloop en dergelijke. 

Vervolgens wordt meer in detail nagegaan hoe het 
onderzoek- en behandelingsproces verloopt en welke 
beslissingsstappen daarin voorkomen. Tevens wordt 
aangegeven wat de verschillende beslissingsstappen 
inhouden. Daarna wordt een keuze gemaakt voor een model dat 
bruikbaar is voor de weergave van de medische kennis. 

Hierna wordt de theoretische opbouw van het model 
beschreven waarbij wordt aangegeven hoe de medische kennis, 
waar we bij onze beslissingen steeds van uitgaan, wordt 
gestruktureerd en hoe de beslissingsstappen kunnen worden 
geformaliseerd tot beslissingsregels. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de verklaringsregel en de 
interventieregels. 
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Aan de hand van een deelgebied van de medische kennis 
laten we zi�n hoe we de noodzakelijke strukturering van de 
medische kennis bereiken, waarna wordt getoond wat het 
effekt is van de verklaringsregel aan de hand van twee 
ziektegevallen. Vervolgens wordt aangegeven in welke 
richting een verdere ontwikkeling van ons model en de 
beslissingsregels kan gaan. 

Tenslotte wordt een beeld gegeven van de invloed die van 
formele regels in de geneeskunde verwacht mag worden op de 
praktische geneeskunde, het medisch onderwijs en het 
medisch wetenschappelijk onderzoek. 
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2 Het medisch handelen 

2. 1 Inleiding 

Over analyses van het medisch handelen bij verschillende 
ziekten wordt door meerdere onderzoekers gerapporteerd. 
Daarbij blijkt dat elke arts op zijn eigen wijze tot een 
diagnose komt, die bovendien nog kan varieren van 
ziektegeval tot ziektegeval (de Dombal, 1978) . Zowel in de 
literatuur waarin analyses van het diagnostisch proces 
worden gegeven als in de literatuur die melding maakt van 
computer-ondersteunde diagnostiek (Wardle en Wardle, 1978) 
wordt ten aanzien van de diagnose steeds gesproken over het 
indelen van een ziekte van een patient in een bestaande 
ziektekategorie. 

Een bekend probleem dat voor ons van belang is, is dat de 
medische terminologie bijzonder weinig nauwkeurig is. Dit 
geldt in het bijzonder voor de aanduiding van 
ziektebeelden. Vele diagnoses hebben voor verschillende 
artsen een verschillende betekenis. Niet alleen geldt dit 
voor de verschillende specialismen maar ook de artsen die 
tot eenzelfde discipline behoren hebben een verschillende 
voorstelling van een bepaalde diagnose. Dit blijkt onder 
meer uit de grote diversiteit aan beschrijvingen van 
eenzelfde ziekte in verschillende leerboeken. Omdat in het 
medisch handelen de diagnose momenteel een centrale rol 
speelt ligt het voor de hand om de diagnose-begrippen beter 
te definieren. Anderzijds kan worden nagegaan of de plaats 
van de diagnose in het onderzoek- en behandelingsproces wel 
zo centraal moet zijn. Dit zal in het volgende hoofdstuk 
nader worden besproken. 

In dit hoofdstuk wordt naast een analyse van het 
onderzoek- en behandelingsproces in het•algemeen, een beeld 
gegeven van het begrippenarsenaal waarvan de arts zich 
bedient. 

2.2 Het onderzoek- en behandelingsproces 

De medische student wordt in het begin van het klinisch 
onderwijs geleerd volgens welk schema hij in de medische 
praktijk te werk dient te gaan. Na het opnemen van de 
anamnese, het doen van lichamelijk onderzoek en het maken 
van een overzicht van de belangrijke bevindingen zal hij 
een differentiaal-diagnose opstellen, die als uitgangspunt 
dient voor het opstellen van het programma. De instruktie 
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eindigt meestal met dit laatste. Dit is niet zo 
verwonderlijk als wij ons bedenken dat in het klinisch 
onderwijs zo veel mogelijk verschillende patienten moeten 
worden gezien, om zo veel mogelijk ervaring op te doen. 
Hierdoor blijft weinig tijd over voor het verdere onderzoek 
en de feitelijke behandeling. 

Het is opvallend dat aan algemene regels voor het medisch 
handelen in de leerboeken voor interne geneeskunde zo 
weinig aandacht wordt besteed. 

differentiaal 
anamnese 

lichamelijk 

onderzoek 
programma 

diagnose 

Fig. 2.2.1 Werkschema zoals tijdens de opleiding wordt gegeven. 

Het tijdens de opleiding gegeven schema, dat is weergegeven 
in fig. 2.2.1, wordt in deze vorm in de literatuur niet 
aangetroffen. Braunsteiner en Weissel (1977) geven in het 
eerste hoofdstuk van het Lehrbuch der Inneren Medizin van 
Gross en Schoelmerich een schema dat beter de 
achtereenvolgende fasen van het onderzoek- en 
behandelingsproces in de praktijk weergeeft. Met name is in 
dit schema aangegeven dat vaak sprake is van voorlopige 
diagnoses en dat ook een voorlopige therapie kan worden 
ingesteld voordat de diagnose bekend is. Iets vereenvoudigd 
is dit schema in fig. 2.2.2 weergegeven. 

anamnese en 

eenvoudig 1--! 
lab. onderzoek 

l 

voorlopige diagnose 

opstellen verder 
onderzoekprogramma diagnose 

lich. onderzoek 
specialistisch 

onderzoek j l 
bloedchemie -----; -., 
bloedbeeld voorl. therapie 

eventuele akute therapie 

therapie 

Fig. 2.2.2 Schema van het onderzoek- en behandelingsproces 
volgens Braunsteiner en Weissel. 
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De scheiding tussen anamnese en onderzoek wordt volgens 
Feinstein (1974) door een efficient werkende arts niet 
aangehouden. Vaak wordt een deel van de anamnese opgenomen 
tijdens het lichamelijk onderzoek of wordt 
laboratorium-onderzoek gedaan voordat de eigenlijke 
anamnese wordt opgenomen en het onderzoek plaats vindt. 

Door Siegenthaler en Jenny (197 5) en Loeffler (1965) 
wordt gesteld dat men zich bij het verzamelen van gegevens 
steeds moet laten leiden door hetgeen reeds over de patient 
bekend is. Ook Borst (1961) wijst hierop in zijn voordracht 
"Noodzakelijk, overbodig en schadelijk onderzoek". MacBryde 
en Blacklow (197 0) gaan nog verder door te zeggen dat er 
eigenlijk geen routine lichamelijk onderzoek behoort te 
zijn. Zij zijn van mening dat het lichamelijk onderzoek 
eveneens gericht plaats moet vinden op basis van de tijdens 
de anamnese verkregen gegevens. Het gericht verzamelen van 
gegevens is volgens Gorry (1970) eigenlijk een cyclisch 
proces (zie fig. 2.2.3) . Ook Oosterhuis (1977)  en Johns 
(1976) , die beiden een heel hoofdstuk wijden aan het 
diagnostisch proces wijzen op dit cyclische element. Dudley 
(1970) stelt uitdrukkelijk dat elke vraag en elk onderzoek 
vooraf worden gegaan door een interpretatie, die poogt een 
relatie te leggen tussen het gegeven probleem en de 
beschikbare kennis. 

verzamelen van diagnose Ja konsekwenties 
interpretatie f-----------7 � 

symptomen mogelijk? van de diagnose 

I 

nee 

keuze 

volgende test 

Fig. 2.2.3 Onderzoek als een cyclisch proces volgens Gorry. 

Voor zover door de verschillende schrijvers ook over de 
relatie tussen het onderzoekproces en het 
behandelingsproces wordt gesproken, wordt veelal gesteld 
dat de diagnose de basis vormt voor de in te stellen 
behandeling. De schema's die in deze paragraaf zijn gegeven 
laten zien dat de arts beslissingen moet nemen ten aanzien 
van het te verrichten onderzoek, de diagnose en de in te 
stellen therapie. 
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2.3 Het geneeskundig denken 

Het diagnostisch proces is voor verschillende onderzoekers 
onderwerp van studie geweest. Over de keuze van therapie is 
in algemene zin nog slechts weinig bekend. 

Het onderzoek naar het diagnostisch proces heeft laten 
zien dat dit proces bij verschillende artsen verschillend 
verloopt. Taylor e.a. (1971) laten op een zeer 
aanschouwelijke wijze zien langs welke weg drie artsen bij 
een patient, waarvan bekend is dat deze lijdt aan een van 
de drie ziekten thyreoiditis van Hashimoto, endemisch 
struma of schildkliercarcinoom, tot een diagnose komen. 
Elke arts kon de resultaten van een aantal onderzoeken 
opvragen en na elk resultaat moest hij aangeven hoe hij de 
kansen achtte op ieder van de drie ziekten. Deze kansen 
werden achtereenvolgens uitgezet in een driehoekig diagram 
waarin de afstand tot de hoekpunten die de betreffende 
ziekten aanduiden omgekeerd evenredig is met de opgegeven 
waarschijnlijkheid. Dit diagram is weergegeven in 
fig. 2.3.1. 

hashimoto 

struma carcinoom 

Fig. 2.3. 1 De veranderingen in het vermoeden van drie artsen 
gedurende het onderzoekproces omtrent een aanwezige ziekte 
(volgens Taylor e.a.). 

De drie lijnen geven de verandering in de opgegeven 
waarschijnlijkheden weer van de drie artsen. Hierbij geven 
de cirkels de waarschijnlijkheid aan die na elk onderzoek 
werd opgegeven. De doorkruiste cirkels hebben betrekking op 
de opgave voordat onderzoek werd gedaan. We zien dat arts 1 
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na enige aarzeling snel het carcinoom vermoedt en arts 3 
eerst nog twijfelt tussen het carcinoom en hashimoto, maar 
daarna geleidelijk naar het carcinoom overhelt. Arts 2 komt 
er na een zevental onderzoeken die hem niets verder brengen 
helemaal niet uit. 

Niet alleen het aantal gevraagde uitslagen lag voor 
iedere arts anders, maar ook de keuze van de onderzoeken 
gaf geheel verschillende beelden. Eenzelfde konklusie ten 
aanzien van volgorde, aantal onderzoeken en diagnose 
leverde een eigen onderzoek op in 197 6 bij vijftien 
Groningse vijfde-jaars medische studenten. Om een goede 
vergelijkbaarheid te bereiken zonder de patient onnodig te 
belasten werd gebruik gemaakt van een "papieren" patient 
met de diagnose aspecifieke urethritis. Door vier studenten 
werd de juiste diagnose gesteld, waarvoor zeven tot 
achttien resultaten werden gevraagd. De overige elf 
studenten kwamen met drie tot vijftien onderzoeken tot een 
onjuiste diagnose of konden geen uitsluitsel over de ziekte 
geven. 

Een geheel ander onderzoek deed Freemon (1972) . Door 
middel van een enquete onder 143 medische studenten en 27 
artseri trachtte hij een inzicht te krijgen in het 
diagnostisch proces. Hij kwam tot de konklusie dat ruim 
veertig procent van alle 170 respondenten aan de hand va·n 
de belangrijkste symptomen een lijst van mogelijke 
diagnoses opstelt om vervolgens aan de hand van elk 
symptoom afzonderlijk weer een of meer diagnoses te laten 
vallen. Van de respondenten was ruim veertien procent van 
mening dat zij de symptomen van de patient in hun hoofd 
vergelijken met de symptomen van een aantal diagnoses tot 
een bevredigende gelijkenis is gevonden. Bijna 36 procent 
meende een kombinatie van deze beide methoden te volgen. 
Drie mensen volgden een meer mathematische weg, terwijl 
acht een andere kombinatie van methoden volgden dan de 
kombinatie die hierboven is genoemd. Er waren geen 
belangrijke verschillen tussen de studenten en de artsen. 
De eerstgenoemde methode wordt zeer uitgebreid aan de hand 
van een voorbeeld ook door Harvey (1976) aangegeven. 

Sommige auteurs (Oosterhuis, 197 7 ;  Thorn e.a., 1977 a) 
menen dat eerst wordt gezocht naar een soort 
tussenkonklusie in de vorm van een syndroom of aangedaan 
orgaan of orgaansysteem. De gedachtengang van de arts kan 
goed worden gevolgd, wanneer naast de onderzoekresultaten 
deze tussentijdse konklusies worden genoteerd, zoals in het 
Problem Oriented Medical Record.van Weed (1968a, 1968b, 
1969, 197 1) . Een minder ingewikkelde methode die hetzelfde 
beoogt is een dossiervorm, waarbij over drie kolommen 
achtereenvolgens worden genoteerd Waarnemingen, 
Interpretatie en Programma, het zogenaamde W.I.P.-dossier 
(van Rossum, 1977 ;  de Vries Robbé, 1975; de Vries Robbé en 
van Marle, 1978) . 

Ten aanzien van de therapie wordt meestal gezegd dat deze 
ingesteld wordt op basis van de diagnose. Volgens 
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Feinstein (1967) wordt de prognose en de algemene 
behandelingsstrategie, nadat de diagnose is gesteld, 
gebaseerd op een groep patienten met dezelfde klinische 
verschijnselen. Op basis van de ervaring met die groep 
patienten kunnen dan konklusies worden getrokken. 

Zoals uit het voorgaande blijkt speelt de diagnose in het 
geneeskundig denken een belangrijke rol. Bij het stellen 
van een diagnose wordt steeds vanuit de 
ziekteverschijnselen gerefereerd naar bekende ziekten of 
ziektebeelden. Hieruit kan men konkluderen dat een 
klassifikatie van ziektebeelden de basis vormt voor het 
geneeskundig denken. 

2. 4 De diagnose 

Het begrip diagnose wordt meestal gebruikt in de zin van 
vaststellen van de ziekte waaraan de patient lijdt of 
waarschijnlijk lijdt. Het stellen van de diagnose is een 
zodanig elementair en vanzelfsprekend onderdeel van het 
medisch handelen dat weinigen zich afvragen wat feitelijk 
de inhoud van dit begrip is (Engle en Davis, 1963) . Hoewel 
in de engelstalige literatuur diagnose soms de betekenis 
heeft van diagnostisch proces, zullen we dit begrip hier 
alleen gebruiken in de zin van konklusie. Voor ons is van 
belang dat de diagnose een soort rustpunt is in het 
geneeskundig proces en als zodanig een spil waar dit proces 
om draait. 

Als we nagaan wat het doel is van het stellen van een 
diagnose, komen we tot de konklusie dat dat doel meerledig 
is. Het belqngrijkste is waarschijnlijk het kunnen 
instellen van een therapie (Gross, 1975) , hoewel lang niet 
voor elke therapie een diagnose noodzakelijk is en ook niet 
voor elke diagnose een therapie beschikbaar is. De diagnose 
wordt meestal essentieel geacht voor het kunnen aangeven 
van de prognose. Naast een relatie met therapie en prognose 
zit achter de diagnose veelal een hele reeks gegevens over 
ontstaan, symptomen en mogelijke beloopsvormen. Bovendien 
geeft het kennen van de diagnose voor zowel de arts als de 
patient een gevoel van zekerheid, omdat weliswaar het 
probleem nog niet is opgelost, maar de eerste stap, naar 
men meent, toch is gezet. Zeker niet onderschat mag worden 
de rol die de diagnose speelt in de kommunikatie. Het is 
veel eenvoudiger te spreken over een patient met diabetes 
mellitus dan de gehele ziektegeschiedenis en alle 
verschijnselen te moeten aanduiden. Daarenboven speelt de 
diagnose een ral in de statistieken die worden gemaakt 
zowel voor planning binnen de gezondheidszorg als ten 
behoeve van ziektekundige en geneeskundige research. 

Het begrip diagnose is nauw verbonden met het begrip 
ziekte. Het is opvallend dat voor veel ziekten meerdere 
termen bestaan, die in feite de verschillende aspecten van 

16 



eenzelfde ziekte aanduiden. Scadding (1972) wijst in dit 
verband op een viertal soorten termen, namelijk 
- oorzaken 
- afwijkingen in de struktuur 
- funktionele afwijkingen 
- namen voor eerder waargenomen kombinaties van 

verschijnselen. 
Deze opsomming dekt nog niet duidelijk de termen die 
aanduiden 
- biochemische afwijkingen 
- beschrijvingen van een ziektebeeld. 
Bovendien hoort de term "oorzaken" eigenlijk niet in deze 
opsomming thuis, omdat het een aanduiding is van een andere 
orde dan de overige termen. Met oorzaken wordt hier gedoeld 
op onder meer microbiele, immunologische of chromosomale 
afwijkingen. 

Een voorbeeld van het gebruik van meerdere termen voor 
een ziekte vinden we bij de ziekte van Kahler (naam voor 
kombinatie van verschijnselen) , multipel myeloom 
(strukturele afwijking) , plasmocytose (functionele 
afwijking) en maligne paraproteinaemie (biochemische 
afwijking) . Een ander voorbeeld is de ziekte van Weil (naam 
voor kombinatie van verschijnselen) met als andere 
mogelijke termen leptospirose (oorzaak) en icterus 
febrillis infectiosa (beschrijving) . 

Vaak hebben we ook te maken met termen die meerdere 
aspekten in zich verenigen zoals dermatitis scarlatiniforme 
(strukturele afwijking en beschrijving) , secundaire 
hyperparathyreoidie (oorzaak en funktionele afwijking) en 
poststreptokokken glomerulonefritis (oorzaak en strukturele 
afwijking) . 

De verschillende termen vinden hun oorsprong in de 
verschillende ontwikkelingsfasen van de geneeskunde. 
Daarbij komt dat in de loop van de tijd geleidelijk een 
verschuiving van de betekenis van sommige 
ziekte-aanduidingen optreedt (Feinstein, 1973) . Zo worden 
veel begrippen die een histologisch substraat aanduiden 
zoals bijvoorbeeld glomerulonefritis in de kliniek vaak 
gebruikt als naam voor het komplex van algemene malaise, 
pijn in de lendenstreek, oedeem, haematurie en proteinurie. 
Hetzelfde kan zich voordoen bij andere termen. 

Het gebruik van eenzelfde term in verschillende 
disciplines heeft tot gevolg dat binnen die disciplines een 
afzonderlijke ontwikkeling van de betekenis van die term 
plaats kan vinden, waardoor de i� de geneeskunde gebezigde 
terminologie steeds onduidelijker wordt. 

De betekenis van een term verandert ook door de 
uitbreiding van de kennis omtrent ziekten. Zo worden termen 
die oorspronkelijk als naam voor een ziekte worden gebruikt 
later gebruikt als aanduiding van een syndroom, zodra 
blijkt dat het beeld door verschillende oorzaken kan 
ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn levercirrhose en 
emphyseem. 
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De grote diversiteit van termen en het ontbreken van 
eenduidigheid is de reden dat op basis van de bestaande 
terminologie een klassifikatie van ziektebeelden een groot 
probleem is. 

2.5 Andere geneeskundige begrippen 

Naast het begrip diagnose dat we in de vorige paragraaf 
behandelden wordt regelmatig gebruik gemaakt van andere 
operationele begrippen. Bij een onderzoek onder twintig 
Groningse klinische docenten werd gevraagd om voor een 
aantal operationele begrippen een definitie te geven 
(Bender e.a., 1978) . Ten aanzien van de begrippen beloop en 
komplikatie werd bovendien gevraagd aan te geven welke van 
een bepaalde reeks trefwoorden zouden moeten worden genoemd 
in het antwoord op de tentamenvraag "Vermeld iets over het 
beloop van pyelonefritis. Vermeld eventuele komplikaties". 
Dezelfde vragen werden door ons gesteld aan dertig 
vijfde-jaars medische studenten. Er wa�en geen duidelijke 
verschillen tussen de docenten en de studenten. Een aantal 
opmerkelijke aspekten van de resultaten volgt hieronder. 

- Differentiaaldiagnose 
Door een aantal ondervraagden wordt aangegeven dat alle 
diagnoses die bij elk van de gevonden symptomen kunnen 
passen in de differentiaaldiagnose moeten worden opgenomen. 
Anderen zeggen uitsluitend die diagnoses te willen opnemen 
die bij de kombinatie van gevonden symptomen passen. 
Sommigen geven aan dat de volgorde er een van afnemende 
waarschijnlijkheid moet zijn. Ook wordt wel gesuggereerd 
dat er hoe dan ook minimaal drie of vijf diagnoses moeten 
worden genoemd. 

- Epicrise 
Door alle ondervraagden wordt aangegeven dat het hier een 
samenvatting betreft. Sommigen echter alleen van anamnese 
en onderzoek, voorafgaand aan het stellen van een 
differentiaaldiagnose. Anderen zien een meer algemene 
samenvatting van de gehele ziekte-episode, terwijl sommigen 
daaraan expliciet het aspekt van de evaluatie verbinden. 

- Etiologie 
Hoewel door de meesten wordt aangegeven dat het hier om de 
oorzaak of oorzaken van een bepaald ziektebeeld gaat zeggen 
enkelen uitdrukkelijk dat gebruik ten behoeve van het 
aangeven van de oorzaak bij een bepaalde patient eigenlijk 
onjuist is, omdat dit begrip eigenlijk alleen de leer der 
oorzaken aanduidt. 

- Pathogenese 
In aansluiting op het gebruik van het begrip etiologie 
wordt door de meesten aangegeven dat pathogenese de 
ontstaanswijze van een ziekte betreft, dus het proces van 
oorzaak tot ziektebeeld. Enkelen zeggen evenwel dat het 
hier om de oorzaken zelf gaat. Ook geven enkelen aan dat 
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hieronder ook de verdere ontwikkeling van de ziekte moet 
worden begrepen. 

- Prognose 
Alle ondervraagden geven aan dat het hier de verwachting 
ten aanzien van de ontwikkeling van het ziektebeeld 
betreft. Sommigen geven expliciet aan dat het vooral de 
afloop van de ziekte betreft. Ook wordt door enkelen 
aangegeven dat een prognose alleen op een bepaalde patient 
betrekking kan hebben en dus niet op een ziekte in het 
algemeen. 

- Beloop 
Sommigen geven aan onder het begrip beloop te vatten alle 
verschijnselen vanaf de oorzaak van een ziektebeeld tot het 
einde van het proces dat daarop volgt. Anderen geven aan 
dat het hier alleen gaat om het proces dat volgt op het 
eenmaal ontstane ziektebeeld. Onder normaal beloop wordt 
meestal het meest waarschijnlijke beloop verstaan terwijl 
aan natuurlijk beloop, wanneer de betekenis daarvan 
afzonderlijk wordt gevraagd, nu eens de betekenis van meest 
waarschijnlijk beloop en dan weer van beloop zonder medisch 
ingrijpen wordt toegekend. 

- Komplikatie 
De antwoorden hebben betrekking op een aantal aspekten. 
Sommigen geven aan dat alleen van komplikatie kan worden 
gesproken als het optreden onverwacht is. Ook wordt gemeld 
dat het begrip betrekking heeft op een ongunstig of ernstig 
verschijnsel. 
Een ander aspekt ligt in de oorzaak van een komplikatie. 
Aangegeven wordt dat de oorzaak in het eigenlijke 
ziekteproces ligt, in de medische behandeling, dat de 
komplikatie een willekeurige oorzaak van buiten heeft of 
een kombinatie hiervan. Soms ook wordt geduid op een 
ongunstig oorzakelijk moment in de zin van komplicerende 
faktor. 

Afgezien van deze bij het onderzoek betrokken begrippen 
kunnen ook vraagtekens gezet worden bij andere begrippen 
die niet duidelijk onderling zijn afgebakend zoals diagnose 
en syndroom, causale en symptomatische therapie, anamnese 
en ziektegeschiedenis, status praesens en klinisch beeld. 
Bovendien is onduidelijk in hoeverre waarschijnlijkheid een 
impliciet deel is van het begrip diagnose, omdat in de 
praktijk zowel de term waarschijnlijkheidsdiagnose als ook 
de uitdrukking vaststaande diagnose worden gehanteerd. 

Hoewel we mogen aannemen dat een aantal respondenten de 
behoefte zal voelen antwoorden te �ijzigen na het zien van 
deze resultaten, mag op grond van deze gegevens verwacht 
worden dat bovengenoemde begrippen in de praktijk niet 
eenduidig gebruikt worden. 
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3 Analyse 

3. 1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk hebben we een beeld gegeven van het 
denken in de medische praktijk en de problemen die zich wat 
dat betreft in die praktijk voordoen. Daarbij is zoveel 
mogelijk vanuit de praktijk zelf naar het onderwerp 
gekeken. 

In dit hoofdstuk zullen we meer van buitenaf de 
verschillende aspekten van het geneeskundig denken bezien. 
Na een beschouwing over het interpreteren van 
ziekteverschijnselen komen we tot een algemeen schema voor 
de medische besluitvorming. De in dit schema aangegeven 
beslissingsstappen betreffende onderzoek en behandeling 
worden daarna besproken. De gegeven analyse leidt dan in de 
laatste paragraaf tot de keuze van een model, dat de basis 
moet vormen voor een formalisering van het medisch 
handelen. 

De keuze, een verklarend model, is in zoverre opmerkelijk 
dat bij de ondersteuning van het medische beslissingsproces 
met behulp van computers vrijwel uitsluitend gebruik wordt 
gemaakt van klassificerende modellen. Hiervan is het 
overgrote deel statistisch van aard. 

3.2 Interpretatie van gegevens 

Naast het probleem van het opstellen van een klassificatie 
van ziekten kan ook het onderbrengen van een bepaald 
ziektebeeld in een der klassen moeilijkheden opleveren. 

Vaak hebben we te maken met een ziekteproces, waarbij het 
beeld afhankelijk is van het moment waarop we het proces 
beoordelen. We hebben dus niet te maken met het herkennen 
van een statisch patroon, maar met soms wisselende 
verschijnselen van een proces, aan de hand waarvan we 
proberen het proces te identificeren. Juist de 
verschillende vormen waarin het proces zich op een bepaald 
moment kan uiten, maken het moeilijk het proces onder te 
brengen in een bepaalde klasse, indien het kenmerk van die 
klasse de aanwezigheid is van een bepaald kómplex van 
verschijnselen. Sommige namen van ziekten getuigen van de 
behoefte aan namen als aanduiding van een proces, zoals 
bijvoorbeeld chronisch aggressieve hepatitis. 

Ook de vrijheid die de arts heeft in de keuze van zijn 
diagnostisch "eindpunt", zoals Feinstein (1 973a) het noemt, 
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maakt het onderbrengen van een bepaald ziektebeeld in de 
passende ziekteklasse moeilijk. Feinstein stelt daarbij de 
vraag of myocardinfarct een voldoende diagnose is voor een 
bepaald type van pijn op de borst, of dat een van de 
verdere oorzaken moet worden aangeduid zoals 
coronairthrombose, coronairsclerose, hyperlipaemie, 
onjuiste eetgewoonten of stress. 

Het geneeskundig denken op basis van bekende relaties 
tussen symptomen en ziektebeelden, zoals dat in 
paragraaf 2.3 naar voren kwam wordt door een aantal auteurs 
niet als juist aanvaard. In de nieuwste uitgave van het 
Textbook of Medicine van Beeson en McDermott is voor het 
eerst een hoofdstuk opgenomen, waarin Feinstein (1975) 
aangeeft dat het identificeren van de ziekte eigenlijk niet 
voldoende is. Het gaat erom het pathofysiologische proces 
vast te stellen dat zo goed mogelijk het klinische beloop 
van de symptomen verklaart (MacBryde en Blacklow, 1970 ).  
Daartoe moet gebruik gemaakt worden van de kennis die 
aanwezig is omtrent de oorzakelijke of volgtijdelijke 
relaties tussen de verschillende ziekteverschijnselen 
onderling. Uitgaande van deze kennis is het mogelijk uitleg 
t� geven over de waargenomen symptomen . Juist net op deze 
wijze verkregen begrip maakt het mogelijk ook oplossingen 
te vinden voor minder voor de hand liggende problemen. 

Het blijkt dat in eerste instantie veelal gezocht wordt 
naar een ziekteproces dat alle waargenomen verschijnselen 
kan verklaren (Feinstein, 1973b) . Pas als de gevonden 
symptomen niet het gevolg kunnen zijn van een enkel proces 
wordt een kombinatie van ziekten overwogen. Feinstein noemt 
het voorbeeld van een patient die veel moet plassen, een 
snelle ademhaling heeft en steenpuisten. De ziekte die deze 
drie symptomen kan verklaren is diabetes mellitus. Nadat 
blijkt dat de patient geen suiker in de urine heeft wordt 
deze diagnose volgens hem onhoudbaar en moet naar een 
kombinatie van aandoeningen worden gezocht. Dit streven 
naar de meest eenvoudige verklaring is een principe uit de 
wetenschapsfilosofie, dat in de engelstalige literatuur 
bekend is als (the principle of) 'economy', 'parsimony' of 
' simplicity' (de Groot, 1968) . 

3.3 De beslissingsstappen 

In de vorige paragrafen kwamen we tot de konklusie dat een 
naam van een ziektebeeld het onderliggende proces niet 
dekt. Hoewel als diagnose vaak de naam van een ziektebeeld 
wordt gebruikt, wordt daarmee in feite het proces bedoeld. 

Het interpreteren van gegevens heeft betrekking op het 
stap voor stap vaststellen van het pathofysiologische 
proces, waarbij de waargenomen symptomen worden gerelateerd 
aan de kennis die omtrent de onderlinge samenhang van 
verschijnselen aanwezig is. In paragraaf 2.2 zagen we dat 
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de onderzoekfase van het medisch handelen een cyclisch 
proces is, waarbij de interpretatie van de reeds bekende 
gegevens de basis is voor de keuze van verder onderzoek. 
Daarbij was de uiteindelijke diagnose steeds het 
uitgangspunt voor de therapie. 

Sodeman (1964) veronderstelt dat in de praktijk vaker met 
een therapie wordt begonnen voordat een diagnose is 
gesteld, dan nadat dit het geval is. In dergelijke gevallen 
wordt wel de aanwezigheid van een bepaald proces 
vastgesteld, waarvoor het instellen van een therapie 
wenselijk is. Vaak wordt bij minder ernstige kwalen het 
eigenlijke ziekteproces in het geheel niet onderkend en 
dient de therapie alleen om de symptomen weg te nemen 
( Feinstein, 1975) . 

probleemstelling 

interpretatie 

van gegevens 

Ja 
keuze therapie therapie? 

nee 

meer ja 
onderzoek? onderzoekkeuze 

nee 

' 
einde 

Fig . 3 , 3.1 Schema van het onderzoek- en behandelingsproces , 
waarin een v ij ftal beslissingsstappen steeds herhaald worden. 

In feite wisselen veelal onderzoek en therapie elkaar af. 
In het begin zal het aksent meer op onderzoek liggen en 
geleidelijk aan meer op de therapie. Vaak wordt ook later 
onderzoek gedaan om het resultaat van de therapie na te 

22 



gaan en om eventuele bijwerkingen op te sporen, zoals dat 
ook in fig. 2. 2. 2 werd aangegeven. 

We kunnen het gehele beslissingsproces nu in een 
betrekkelijk eenvoudig schema weergeven, zodanig dat 
daaruit de zich steeds herhalende beslissingen over 
onderzoek en therapie blijken (zie fig. 3. 3. 1) . In dit 
schema komen een vijftal beslissingsstappen voor, waarvan 
de beslissingen ten aanzien van onderzoek en therapie 
beslissingen zijn over te ondernemen aktiviteiten en 
waarvan de interpretatie van gegevens tot hypotheses en 
verklaringen leidt. 

3. 4 Het Kiezen van onderzoek en behandeling 

Het is uiterst moeilijk na te gaan welke faktoren voor een 
arts in de praktijk een rol spelen bij het bepalen welk 
onderzoek op een bepaald moment gedaan moet worden. In 
paragraaf 2. 3 werd reeds gewezen op werk dat laat zien hoe 
divers het patroon van onderzoekkeuze is. 

Zoals uit het schema in de vorige paragraaf blijkt zijn 
aan het probleem van de onderzoekkeuze twee aspekten te 
onderscheiden. Het ene betreft het al dan niet doen van 
verder onderzoek en het andere betreft de keuze welk 
onderzoek zal worden uitgevoerd. 

Er dient geen onderzoek meer plaats te vinden indien een 
van de twee volgende situaties of beide zich voordoen. 
- Er is geen relevant onderzoek meer beschikbaar binnen de 

doelstelling van het onderzoekproces. Wanneer alleen 
onderzoek wordt gedaan dat in het belang is van de 
patient zelf, houdt dit in dat geen onderzoek meer 
beschikbaar is dat nog nieuwe informatie kan geven over 
de prognose of de therapie. 

- Het profijt van het onderzoek is gering in verhouding tot 
de risico's verbonden aan het stellen van een verkeerde 
diagnose wanneer het onderzoek gestopt wordt. Meerdere 
onderzoekers hebben geprobeerd hiervoor harde kriteria te 
geven, maar tot nu toe nog zonder overtuigende resultaten 
(Gerry en Barnett, 1968; Card, 1973) . Het streven daarbij 
is zowel het profijt als de risico's in met elkaar 
vergelijkbare "kosten" uit te drukken. 
Indien nog relevant onderzoek mogelijk is, waarvan de 

"kosten" niet te hoog zijn, moet een keuze gemaakt worden 
uit de eventuele andere mogelijkh�den. Door Barnoon en 
Wolfe (1972) wordt voor de onderzoekkeuze alleen uitgegaan 
van de hoeveelheid informatie die een onderzoek oplevert. 
Taylor (1976) baseert de keuze van onderzoek op het afwegen 
van deze grootheid tegen de feitelijke kosten van dat 
onderzoek, maar hij is van mening dat eigenlijk ook 
niet-financiele kosten zoals risico's hierbij in 
beschouwing moeten worden genomen. 

Wij menen dat de volgende faktoren, ingedeeld in een 
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viertal kategorieen, bij de keuze van onderzoek onder meer 
een rol spelen. 
- afhankelijk van het ziekteproces 

- hoeveelheid informatie die de uitslag oplevert 
- de verwachting betreffende het verloop van het 

ziekteproces 
- beinvloeding van de ziekte-verschijnselen 
- kontra-indikaties 
- preventie 

- afhankelijk van het onderzoek 
- foutkans 

duur tot de uitslag bekend is 
- technische uitvoerbaarheid 
- kosten 

- afhankelijk van de patient 
- risiko en belasting voor de patient 
- medewerking 
- behoefte aan geruststelling 

- afhankelijk van de arts 
- kennis en ervaring 
- behoefte aan uitsluiten van andere mogelijkheden 
� behoefte aan geruststelling 
- belasting voor de arts 
- wetenschappelijke belangstelling 
- mode-gevoeligheid en literatuur 
- financieel belang 
In veel gevallen levert de uitslag van een onderzoek geen 

nieuwe informatie op, maar voelt de arts zich in zijn 
mening gesterkt omdat de uitslag past in het beeld. De arts 
voelt zich zekerder, maar dat wil niet zeggen dat het 
vermoede ziekteproces nu ook waarschijnlijker is geworden. 
Het omgeke�rde is vaak ook het geval. De arts houdt ten 
onrechte op met zoeken nadat hij iets gevonden heeft dat 
past in het beeld. 

Onderzoek moet eigenlijk alleen plaats vinden indien van 
te voren bekend is tot welke beslissing de uitslag 
aanleiding kan geven. Alleen in het geval van research kan 
onderzoek gedaan worden met als doel in verschillende 
situaties de uitslag van dat onderzoek te leren kennen. 

Sommige artsen werken graag volgens protokoll_en. Dat zijn 
standaard regels voor een gegeven situatie, waardoor in 
feite het afwegen van bovengenoemde faktoren overbodig 
wordt. 

Ook ten aanzien van de therapie wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de beslissing over het starten van een 
therapie en de keuze van de therapie, 

Schwartz en Simon (1976) geven een aantal kriteria voor 
het starten van een therapie. Hierbij moeten we ons 
realiseren dat bij de keuze van een therapie ook besloten 
kan worden om niets te doen omdat geen geschikte therapie 
aanwezig is. De genoemde kriteria komen op het volgende 
neer. 
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- Nader onderzoek kan niet tot andere implicaties voor de 
therapie leiden. 

- De ernst van het probleem is zo groot dat uitstel van een 
therapie niet aanvaardbaar is. 
Voor de keuze van een therapie wordt soms uitgegaan van 

een beslissingsboom waarin, voor een gegeven situatie, van 
alle in aanmerking komende therapieen alle mogelijke 
resultaten worden weergegeven (Kassirer, 1976) . Op basis 
van de geschatte waarschijnlijkheid van elk van de 
mogelijke resultaten en een subjektieve maat voor de waarde 
van het resultaat kan een verwachte waarde van elk 
onderzoek worden berekend. De therapie met de hoogste 
verwachte waarde wordt gekozen. Ook door Barnoon en Wolfe 
(1972) wordt deze methode uitgebreid behandeld. 

Een dergelijke beslissingsboom moet voor elke patient 
opnieuw worden opgesteld. Hierbij levert het schatten van 
de waarschijnlijkheden van de uitkomsten meestal niet zo 
veel problemen op, maar het aangeven van de waarde van het 
resultaat is niet zo eenvoudig en moet volgens Kassirer 
door de arts in overleg met de patient en eventueel diens 
familie gebeuren. 

3. 5 Evaluatie en modelkeuze 

In de voorgaande paragrafen hebben we gezien dat in het 
medisch handelen noodzakelijkerwijs onderzoek en 
behandeling verweven zijn. In veel gevallen verloopt het 
beslissingsproces van de arts eigenlijk onbewust, maar op 
het moment dat de kennis en ervaring te kort schieten 
zoeken we de steun van regels. Veelvuldig gehanteerde 
regels gaan deel uitmaken van onze kennis en ervaring. Het 
geven van goede en hanteerbare regels is daarom van belang. 
In de volgende hoofdstukken zullen we onze aandacht richten 
op deze regels. 

Voor het opstellen van regels voor het medisch handelen 
kan uitgegaan worden van een beslissingsmodel of van een 
kennismodel. De meest eenvoudige vorm van het 
beslissingsmodel is bijvoorbeeld een regel dat bij 
patienten met oedeem de urine op eiwit moet worden 
onderzocht. Dit model is een direkte representatie van de 
mogelijke beslissingsstappen. Dit houdt in dat voor elke 
beslissing de kriteria in het model gegeven zijn. 

Het kennismodel is een representatie van ziektekundige 
kennis. Het gegeven dat glomerulonefritis gepaard gaat met 
proteinurie en oedeem is een heel simpel voorbeeld van een 
dergelijk model. Bij het kennismodel zijn zeer algemene 
regels nodig om tot beslissingen te komen zoals 
bijvoorbeeld: onderzoek de patienten die een bepaald 
verschijnsel vertonen op andere verschijnselen die daarmee 
gepaard kunnen gaan. Op basis van het hierboven genoemde 
simpele model betreffende glomerulonefritis en deze 
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algemene regel kan de konklusie worden getrokken dat bij 
een patient met oedeem de urine op eiwit moet worden 
onderzocht .  

Het beslissingsmodel bevat dus uitspraken over wat te 
d oen in welke situatie . In de medische praktijk worden 
d ergelijke regels protokollen genoemd . Een meer uitgewerkte 
vorm is de beslissingsboom waarbij het resultaat van de ene 
beslissing het uitgangspun t is voor de volgende .  Bleich 
( 1 969 ) geeft hiervan een mooi voorbeeld ten behoeve van de 
evaluatie van stoornissen in het zuur-base evenwicht . Het 
protokol is de basis voor de medical audit , terwijl de 
beslissingsboom veel wordt toegepast bij 
computer-ondersteunde instruktie en computergestuurde 
anamnese-systemen . 

In fig . 3 . 5 . 1  is een voorbeeld van een beslissingsboom 
weergegeven zoals dat in Harrison ' s  Principles of Internal 
Medicine is opgenomen met betrekking tot de diagnostiek van 
het syndroom van Cushing ( Williams , 1 977 ) . 

Hoewel een beslissingsmodel in eerste instantie zeer voor 
de hand ligt vanwege het feit dat het een direkte 
representatie kan zijn van beslissingsstappen van een of 
mèer ervaren artsen , doen zich bij dit soort modellen juist 
in onze situatie een aantal belangrijke problemen voor . 

- Het beslissingsmodel is een weergave van een bepaalde 
reeks beslissingen , die in een vaste volgorde worden 
afgewerkt . Het is onwaarschijnlijk dat de in het model 
gegeven reeks beslissingen steeds de meest gewenste is , 
omdat de optimale beslissingsreeks veelal afhankelijk is 
van de gegevens die reeds van te voren over een patient 
bekend zijn . Bovendien hebben we in paragraaf 2 . 3  gezien 
dat er verschillen bestaan in het beslissingsproces van 
verschillende artsen , zodat het niet zeker is dat de artsen 
die als voorbeeld dienen wel de meest gunstige 
beslissingsstappen volgen . 

- Wanneer de onderzoekmogelijkheden zich wij zigen of de 
medische kennis wij zigt moet het beslissingsmodel worden 
aangepast . De meest gewenste beslissingsreeks moet dus 
steeds opnieuw worden bepaald . 

Om bovenstaande redenen gaat onze voorkeur uit naar een 
model waarbij een naar verschillende gezichtspun ten te 
optimaliseren beslissingsstrategie mogelij k  is .  Bij dat 
model moet het niet nodig zijn de beslissingsregels zelf 
aan te passen wanneer de onderzoekmogelijkheden of de 
medische kennis zich wij zigt . 

Een model dat aan deze eisen voldoet is het kennismodel . 
In het kennismodel wordt de kennis omtrent ziekte en 
gezondheid vastgelegd . Een beslissingsstap moet bepaald 
worden door op dit model bepaalde regels toe te passen . 
Voor elke soort beslissing , interpretatie , wel of geen 
therapie , therapiekeuze , wel of niet verder onderzoek en 
onderzoekkeuze zullen verschillende regels opgesteld moeten 
worden . Deze regels behoeven evenwel bij wij ziging van de 
kennis niet veranderd te worden . Het kennismodel zelf zal 
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in die gevallen overeenkomstig de nieuwe gezichtspunten 
aangepast moeten worden. 

begin 

j 
urine 17-0H uitscheiding 

bij dexa.methasontest 

""i �" 
normale respons Cushing' s  syndroom 

urine 17-0H uitscheiding 
bij metyrapontest 

plasma ACTH-spiegel 

""f �-
bijnierhyperplasie t . g . v .  
hypothalamusdysfunktie 

urine 17-KS uitscheiding bijnierhyperplasie t . g . v .  
ACTH-producerende tumor 

bijnieradenoom bijniercarcinoom 

Fig. 3. 5. 1 Beslissingsboom voor het nagaan van de oorzaken van 
het syndroom van Cushing (volgens Williams). 

Het model van de medische kennis kan verschillende vormen 
hebben. Er moet uit elk van de drie volgende alternatieven 
gekozen worden : 
- een klassificerend of verklarend model 

een statistisch of deterministisch model 
- een kwantitatief of kwalitatief model. 

Het klassificerende model gaat uit van relaties tussen 
verschijnselen enerzijds en ziekte-kategorieen anderzijds, 
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terwijl het verklarende model de pathofysiologische 
relaties , roor zover bekend , tussen de verschijnselen 
onderling aangeeft. Aangezien , zoals in paragraaf 2.4 is 
uiteengezet ,  de klassifikatie van ziektebeelden op basis 
van de bestaande terminologie een probleem is , is dit model 
niet aanvaardbaar. Bovendien kan alleen het verklarende 
model het inzicht en begrip opleveren waaraan juist 
behoefte bestaat op het moment dat de kennis te kort 
schiet. 

Momenteel is het vrijwel onmogelijk gegevens te 
verkrijgen over de waarschijnlijkheid waarmee het ene 
verschijnsel het andere tot gevolg heeft. Maar ook wanneer 
we wel over deze gegevens zouden beschikken is het de vraag 
welke betekenis aan een waarschijnlijkheidsuitspraak over 
de aanwezigheid van een bepaald ziekteproces moet worden 
gehecht (Feinstein , 1973b) . De relaties zullen daarom in 
eerste aanzet niet van een waarschijnlijkheid worden 
voorzien. 

Hoewel de relaties tussen een aantal verschijnselen te 
kwantificeren zouden zijn , is dat in grote delen van de 
medische kennis niet mogelijk. Voorlopig zal daarom 
uitgegaan moeten worden van een kwalitatief model. 

Het kwalitatieve deterministische verklarende model wordt 
ook toegepast bij de analyse van politieke beslissingen 
(Axelrod , 1976) . Het model brengt daarbij in kaart de 
situatie zoals de beslisser deze zelf ervaart. Voor het 
geven van advies moet evenwel uitgegaan worden van de 
mening van een panel van experts (Roberts , 1 976) . 

In onze situatie zal het volgen van die mening moeten 
leiden tot een zo juist mogelijke weergave van datgene wat 
over ziekteprocessen bekend is. 
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4 Het model en de regels 

4. 1 Inleiding 

Ons kennismodel moet een afbeelding zijn van de medische 
kennis. In het model zullen in de medische kennis aanwezige 
verschijnselen moeten zijn opgenomen met alle daartussen 
bekende oorzakelijke verbanden. Wij zullen hiervoor gebruik 
maken van methoden uit de grafentheorie. 

Aangezien medische verschijnselen zowel in de vorm van 
toestanden, zoals hoofdpijn, misselijkheid en oedeem, als 
in de vorm van variabelen, zoals bloeddruk, hartritme en 
ureumgehalte van het bloed, voorkomen, zullen beide vormen 
in het model moeten worden opgenomen. Begrippen die vaak 
als naam voor een ziekte of als aandu�ding van een syndroom 
worden gebruikt, zoals levercirrhose, blaasontsteking en 
maagcarcinoom kunnen alleen in hun eigenlijke (beperkte) 
betekenis worden opgenomen. Deze termen duiden dan 
uitsluitend op een konkrete, in dit geval 
pathologisch-anatomische, afwijking en niet op de klinische 
symptomen die hiermee vaak gepaard gaan. Hier ligt een 
duidelijk verschil met de netwerkmodellen van Pople e. a. 
(1975) , Pauker e. a. (1976) en Moon e. a. (1977) , Deze 
modellen gaan uit van een hierarchie van ziektekategorieen, 
waarbij tussen de ziektekategorieen en de verschijnselen en 
tussen de ziektekategorieen onderling associatieve relaties 
zijn gelegd. In feite hebben we hier te maken met 
klassificerende modellen. 

Om de in het schema van paragraaf 3,3 aangegeven 
beslissingsstappen te kunnen uitvoeren moeten algemene 
regels worden opgesteld. Voor de beslissingsstap 
"interpretatie" zal gestreefd worden naar het kunnen 
verklaren van de symptomen, zoals die bij de patient 
gevonden zijn. We zullen de hiervoor op te stellen regel 
aanduiden met de term verklaringsregel. Voor deze 
verklaringsregel zal het bepalen van de volgens de medische 
kennis mogelijke verbanden het belangrijkst zijn. Indien 
eenmaal in de medische kennis een eenduidig verband is 
gevonden, dat de bij de patient .gevonden symptomen kan 
verklaren, zal in de medische kennis naar mogelijke 
oorzaken van het aanwezige symptomenkomplex worden gezocht. 

De overige beslissingsstappen, die een beslissing ten 
aanzien van een uit te voeren onderzoek of behandeling 
inhouden, zullen we aanduiden met de term 
interventieregels. De interventieregels hebben dus 
betrekking op de beslissing een therapie in te stellen, de 
keuze van een therapie, de beslissing onderzoek te doen en 
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de keuze van het onderzoek. Ten aanzien van deze 
interveHtieregels zullen in de laatste paragraaf van dit 
hoofdstuk een aantal suggesties worden gedaan. In het kader 
van deze studie zullen deze regels evenwel niet in detail 
worden uitgewerkt. De verklaringsregel en interventieregels 
zijn in feite te beschouwen als twee verschillende soorten 
beslissingsregels. 

In deze studie zal in het vervolg met "verschijnselen" 
steeds gedoeld worden op verschijnselen die volgens de 
medische kennis kunnen voorkomen en met "symptoom" steeds 
op die verschijnselen die bij een bepaalde patient gevonden 
worden. Met "onderzoek" of "test" zal worden aangeduid een 
onderzoek van welke aard dan ook, zoals bijvoorbeeld een 
vraag uit een anamnese, een onderdeel van het lichamelijk 
onderzoek of een chemisch onderzoek. 

4. 2 Enkele begrippen uit de grafentheorie 

Voor het beschrijven van het kennismodel kunnen we zinvol 
gebruik maken van begrippen uit de grafentheorie. In deze 
paragraaf wordt uiteengezet wat grafen zijn en wordt een 
kort overzicht gegeven van de voor ons belangrijkste 
begrippen uit de grafentheorie. Hierbij wordt uitgegaan van 
de Nederlandse terminologie van Helmers e.a. (1975) en Van 
der Linden (1977).  Voor zover voor bepaalde begrippen door 
hen geen Nederlandse vertaling wordt gegeven, wordt gebruik 
gemaakt van eigen vertalingen op basis van de terminologie 
van Harary e. a. (1965) . 

Een graaf is opgebouwd uit twee soorten elementen, punten 
en lijnen, waarbij elke lijn de verbinding vormt tussen 
twee punten of een punt met zichzelf verbindt. In het 
laatste geval spreken we van een lus. We zeggen dat een 
lijn incident is met een of twee punten. De punten die door 
een lijn verbonden worden heten buurpunten. Een punt dat 
niet door een lijn met een ander punt wordt verbonden heet 
een geisoleerd punt. 

Wanneer aan een lijn een richting wordt meegegeven 
spreken we van een pijl. Een graaf waarin aan elke lijn een 
richting is toegevoegd heet een gerichte graaf. Een pijl is 
gericht van zijn beginpunt naar zijn eindpunt. 

Het is ook mogelijk om in een graaf relaties op te nemen, 
die zowel positief als negatief kunnen zijn. Aan elke pijl 
wordt dan een teken toegekend, zodat een graaf gesigneerde 
pijlen bevat. Deze graaf heet dan een gesigneerde gerichte 
graaf. 

Bij de visuele afbeelding van een graaf hebben de lengte 
en de vorm van de pijlen en de posities van de punten ten 
opzichte van elkaar geen betekenis. Twee verschillende 
visuele afbeeldingen van dezelfde graaf zijn isomorf. 

Wij zullen voor het model van de medische kennis gebruik 
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maken van een gesigneerde gerichte graaf , waarvan de punten 
overeenkomen met verschijnselen en de gesigneerde pijlen 
met de volgens de kennis optredende direkte relaties. In 
een afbeelding van een dergelijke graaf geven we in deze 
studie de positieve pijlen steeds weer door een normale 
pijl , terwijl we de negatieve pijlen aangeven door een pijl 
met een dwarsstreepje � - Fig . 4. 2. 1 is een voorbeeld 
van een graaf , waarin onder meer is aangegeven dat een 
distale tubulusdysfunktie een verminderde zuur-uitscheiding 
tot gevolg heeft en dat een verhoogde aldosteron-spiegel 
tot een verhoogde kalium-uitscheiding leidt. 

distale tubulusdysfunktie proximale tubulusdysfunktie 

t 1 
kalium-uitscheiding -+-- zuur-uitscheiding bicarbonaat-terugresorptie 

t ) •"o,<o,oo-.,,o.,, j 
serum-kalium �--1----- diarrhee ----+---- serum-bicarbonaat 

Fig . 4.2 . 1 Voorbeeld van een graaf met positieve - en 
negatieve � pijlen. 

De volgende begrippen ziJ n bedoeld om een reeks 
opeenvolgende pijlen aan te geven , waarbij de bij deze 
pijlen behorende punten deel uitmaken van die reeks. Veelal 
geeft men een dergelijke reeks aan door een opsomming van 
de opeenvolgende punten. Een sequentie is een reeks 
opeenvolgende pijlen in dezelfde richting. Een sequentie 
waarin geen punt meer dan eenmaal voorkomt heet een pad en 
een pad waarvan het beginpunt gelijk is aan het eindpunt 
wordt aangeduid met cyclus. In fig . 4. 2 . 1 is diarrhee , 
serum-kalium , aldosteron een pad en serum-kalium , 
aldosteron , kalium-uitscheiding , serum-kalium een cyclus. 
Indien het begin- en het eindpunt van een pad tevens begin
en eindpunt zijn van een ander pad en beide paden overigens 
geen punten gemeen hebben , dan zijn deze paden parallel. 
Als we de eis van het gelijk gericht zijn van de pijlen 
laten vallen , dan wordt aan de verschillende termen het 
voorvoegsel semi- toegevoegd. Zo spreken we van een 
semi-sequentie , een semi-pad en een semi-cyclus. 

Het teken van een reeks opeenvolgende gesigneerde pijlen 
is het produkt van de tekens van die pijlen. We kunnen dus 
spreken over positieve en negatieve paden. In onze 
toepassing komt een negatieve cyclus overeen met een 
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regelkring terwijl een positieve cyclus overeenkomt met een 
vicieuze cirkel. 

De begrippen die in het overige gedeelte van deze paragraaf 
worden genoemd zijn voornamelijk van belang om meer in 
detail de beslissingsregels te kunnen begrijpen die in de 
volgende paragrafen worden besproken. 

Om gedeelten van de kennisgraaf aan te duiden staan ons 
verschillende begrippen ter beschikking. Zo wordt onder 

bicarbonaat-terugresorptie 

( a )  

j 
serum-kalium -E---+--- diarrhee --- -+------....,,. serum-bicarbonaat 

distale tubulusdysfunktie proximale tubulusdysfunktie 

t 
kalium-uitscheiding � zuur-uitscheiding bicarbonaat-terugresorptie 

( b )  l 

/ 

a>aos<o,oo-.,, • .,, j 

( c )  

serum-kalium diarrhee ----+----- serum-bicarbonaat 

kalium-uitscheiding -E------f- zuur-uitscheiding ___ .,.. bicarbonaat-terugresorptie 

) a<ao,«,oo-so'•"' 

j 
serum-kalium E---+--- diarrhee serum-bicarbonaat 

Fig . 4.2.2 Voorbeelden van (a) een deelgraaf , ( b) een partiele 
graaf en ( c ) een partiele deelgraaf van de graaf in fig. 4.2. 1.  
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een deelgraaf verstaan een graaf die bestaat uit een 
deelverzameling van de punten van de oorspronkelijke graaf 
en alle lijnen van de oorspronkelijke graaf, waarvan beide 
eindpunten tot die deelverzameling behoren. Een partiele 
graaf bestaat uit alle punten van de oorspronkelijke graaf 
en een deelverzameling van de lijnen van die graaf. In fig . 
4.2.2 is (a) een deelgraaf, (b) een partiele graaf en (c) 
een partiele deelgraaf van de graaf in fig. 4.2.1. 

We zeggen dat het eindpunt van een pad bereikbaar is 
vanuit het beginpunt van dat pad. De verzameling punten, 
die vanuit een bepaald punt in een graaf bereikbaar zijn, 
heet de bereikbaarheidsverzameling van dat punt. De 
verzameling punten, van waaruit een bepaald punt in een 
graaf kan worden bereikt wordt aangeduid met de term 
antecedentenverzameling. Aangezien elk punt vanuit zichzelf 
bereikbaar is maakt een punt zelf altijd deel uit van de 
bereikbaarheids- en antecedentenverzameling van dat punt. 

4 . 3  De elementen van het kennismodel 

Het kennismodel, dat bestaat uit verschijnselen met de 
daartussen bekende (oorzakelijke) relaties, zullen we 
afbeelden in de vorm van een gesigneerde gerichte graaf 
waarvan de punten de verschijnselen voorstellen en de 
gesigneerde pijlen de daartussen bekende relaties. 

De punten, die een afbeelding zijn van de verschijnselen, 
kunnen enerzijds variabelen zijn zoals bloeddruk en 
anderzijds toestanden zoals hoofdpijn of oedeem. Alle 
toestanden worden als variabelen beschouwd, waarbij het 
verschijnen van een toestand steeds overeenkomt met een 
toename van een verschijnsel. Er wordt in dit verband geen 
principieel onderscheid gemaakt tussen klinische , 
morfologische, fysiologische en andere verschijnselen. 

In principe moet elk punt te onderzoeken zijn, dat wil 
zeggen, dat met behulp van een bepaalde test te bepalen 
moet zijn of een variabele verhoogd, dan wel verlaagd is en 
een toestand ontstaan dan wel verdwenen is. Dit houdt 
evenwel niet in dat een test altijd een bruikbaar resultaat 
oplevert. De uitslag van de test kan in een bepaalde 
situatie onduidelijk zijn, zodat geen uitspraak kan worden 
gedaan over een toestand of variabele. 

Van vrij veel variabelen bestaat een naam voor een 
toestand wanneer die variabele een hoge of juist een lage 
waarde aanneemt zoals bij hartritme, tachycardie en 
bradycardie en bij bloeddruk, hypertensie en hypotensie. In 
dergelijke gevallen moet gekozen worden voor de variabele 
of voor de (beide) toestanden. De voorkeur gaat uit naar de 
variabele, omdat daardoor het aantal punten wordt beperkt. 
We zullen in de volgende paragrafen zien dat hierdoor 
tevens wordt bereikt dat een verhoogde bloeddruk een 
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verlaagde bloeddruk uitsluit. 
Ook toestanden, waarvan de aanduiding ook als naam voor 

een ziektebeeld wordt gebruikt, kunnen worden opgenomen, 
maar dan alleen in hun beperkte betekenis. Een maagulcus 
houdt dan alleen het ulcus zelf in en niet de symptomen die 
dit veelal tot gevolg heeft. Dit betekent dat alleen die 
diagnoses, waarvan we met een bepaalde test ondubbelzinnig 
kunnen vaststellen of deze aanwezig of afwezig zijn als 
punt kunnen worden opgenomen. Een dergelijke test zou voor 
een maagulcus een gastroscopie of een postmortem onderzoek 
kunnen zijn. Termen die in feite een naam zijn voor een 
kombinatie van verschijnselen, zoals diabetes mellitus, 
epilepsie en acuut reuma en alle termen die syndromen 
aanduiden, kunnen dus niet als punt worden opgenomen. De 
verschijnselen die behoren tot deze ziektebeelden kunnen op 
zich vanzelfsprekend wel worden opgenomen. In paragraaf 5.5 
komen we nog op dit soort ziekte-termen terug. 

Soms kan het wenselijk zijn om punten in de graaf op te 
nemen, die alleen een verduidelijking zijn voor het 
mechanisme, maar waarvoor geen praktisch uitvoerbare test 
bestaat, zoals bijvoorbeeld colloidosmotische druk. 
Dergelijke punten dienen alleen om oorzaak-gevolg-relaties 
nader .te verklaren. 

De pijlen van het ene punt naar het andere in de gerichte 
graaf zijn een afbeelding van de relaties tussen de 
verschijnselen, waarbij een pijl steeds van een oorzaak 
naar een gevolg van die oorzaak gericht is. Het teken dat 
bij elke pijl uit de gesigneerde graaf behoort heeft 
betrekking op de richting van de verandering van oorzaak en 
gevolg. Als een verandering in de oorzaak het gevolg in 
dezelfde richting doet veranderen is het teken van de 
relatie positief, zoals "een toename van serum-kalium geeft 
een toename van aldosteron". In de relatie "een afname van 
kalium-uitscheiding geeft een toename van serum-kalium" is 
de verandering van oorzaak en gevolg tegengesteld en is 
derhalve het teken van de relatie negatief. 

Er moet naar gestreefd worden zoveel mogelijk de uit de 
fysiologie bekende oorzakelijke relaties op te nemen. Er 
zullen evenwel veel relaties bekend zijn, waarvan het 
oorzakelijke verband in het geheel niet vast staat en die 
worden gebruikt omdat uit de ervaring is gebleken dat als 
eerst verschijnsel A optreedt dan later verschijnsel B 
daarop volgt. Bij dergelijke niet oorzakelijke empirische 
relaties moeten we er goed op bedacht zijn dat zij vaak in 
feite bestaan uit een aantal wel degelijk bekende 
fysiologische relaties. Dit is bijvoorbeeld het geval in de 
situatie van fig. 4.3.1 . De bij een hoge pH van -het bloed 
gevonden toename van de prikkelbaarheid van het 
zenuwstelsel berust in feite op een verlaging van het 
serum-calcium. Een niet oorzakelijke empirische relatie mag 
dus alleen worden opgenomen indien deze relatie niet door 
een of een reeks fysiologische relaties wordt verklaard. 
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bloed-pH - - - - -- - - - - - - -- prikkelbaarheid zenuwstelsel 

\ I 
botmineralisatie -+--� serum-calcium 

Fig. 4 , 3 , 1  "Kortsluitende" relaties die rechtstreeks in feite 
niet bestaan moeten vermeden worden ( gestippelde pijl). 

Aangezien de niet oorzakelijke empirische relaties in het 
vervolg niet anders zullen worden behandeld dan de 
fysiologische zullen we ook in die gevallen van oorzaak en 
gevolg spreken als we in feite bedoelen "het eerst 
opgetreden verschijnsel" en "het later opgetreden 
verschijnsel". 

Steeds moeten we ons realiseren dat de in te brengen 
pijlen relaties voorstellen die in een bepaald geval 
aanwezig kunnen zijn, en niet relaties die· in alle gevallen 
aanwezig moeten zijn. Ook als een bepaald verschijnsel 
alleen in bijzondere gevallen een bepaald ander 
verschijnsel veroorzaakt zal dus een relatie worden 
opgenomen. 

4.4 De verklaringsregel 

Voor de interpretatie van gegevens moet nu een algemene 
regel worden opgesteld, die uitgaande van een aantal bij 
een patient gevonden symptomen op grond van de medische 
kennis tot een verklaring voor deze symptomen leidt. De bij 
de patient gevonden symptomen zijn als punten terug te 
vinden in de medische kennis. De punten in de medische 
kennis die overeenkomen met de symptomen van de patient 
zullen wij aanduiden met de term gegeven punten. Aan een 
gegeven punt kan een teken worden toegekend en wel positief 
indien de waargenomen variabele verhoogd· of het symptoom 
ontstaan is en negatief indien de waargenomen variabele 
verlaagd is. Indien de variabele normaal is of het symptoom 
is afwezig, dan wordt aan het gegeven punt geen teken 
toegekend. De symptomen van een pa_tient kunnen zodoende 
worden weergegeven als gesigneerde en ongesigneerde gegeven 
punten. In een aantal gevallen zal niet kunnen worden 
uitgemaakt of de variabele of het symptoom wel een 
verandering heeft ondergaan, omdat geen eerdere waarneming 
is gedaan. Soms kan de patient daar zelf uitsluitsel over 
geven zoals hoofdpijn, misselijkheid en andere subjektieve 
klachten, maar in andere gevallen zullen we onze toevlucht 
moeten nemen tot een vergelijking met normaalwaarden en 
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normale toestanden. Dit wil zeggen dat we hetgeen als 
normaal geldt als referentie nemen. Ook dan nog zal het 
niet altijd eenvoudig zijn een oordeel te geven bij een 
eerste onderzoek van een patient. We zullen op ons eigen 
inzicht af moeten gaan om te beoordelen of voor deze 
patient in deze situatie een bepaalde waarde normaal, 
verhoogd of verlaagd is. Ons inzicht is ook van belang voor 
het vaststellen van bepaalde symptomen, zoals bijvoorbeeld 
vergrote lymfeklieren. Hierbij is in feite sprake van een 
interpretatie van datgene wat bij palpatie is gevoeld 
(Feinstein, 1973b) . 

In paragraaf 3. 3 werd aangegeven dat in eerste instantie 
veelal gezocht wordt naar een enkel ziekteproces dat alle 
symptomen van de patient kan verklaren. Het zoeken naar een 
gemeenschappelijke verklaring leidt tot het zoeken in de 
medische kennis naar verschijnselen, die als 
gemeenschappelijke oorzaak kunnen worden aangewezen. 
In het zoekproces kunnen we twee stappen onderscheiden : 
- het zoeken naar het verband tussen de symptomen, waardoor 

een groepering van de symptomen wordt bereikt 
- het zoeken naar de oorzaken van de "verbonden" symptomen. 

Het vinden van een verband tussen een aantal symptomen 
maakt het mogelijk die symptomen als uitingen van een enkel 
ziekteproces te beschouwen. In elk van de volgens de 
medische kennis mogelijke verbanden is een verschijnsel aan 
te wijzen dat in ieder geval aanwezig moet zijn (geweest) 
indien tussen de symptomen van de patient inderdaad dat 
verband bestaat. Een dergelijk verschijnsel zullen we 
aanduiden met het begrip "minimale oorzaak". Een minimale 
oorzaak van een aantal symptomen is te omschrijven als de 
minst causale gemeenschappelijke oorzaak van die symptomen. 
Omdat een symptoom steeds de minimale oorzaak van zichzelf 
is, kan een minimale oorzaak van een aantal symptomen dus 
een van die symptomen zijn. 

Een minimale oorzaak kan voor het verdere 
beslissingsproces de plaats innemen van een aantal 
symptomen. Dit is essentieel omdat de mens slechts een 
beperkt aantal, vijf tot tien, items (of begrippen) 
tegelijk kan overzien bij het oplossen van problemen 
(Lindsay en Norman, 1972) . Als bij een patient een verlaagd 
serum-fosfaat en een verlaagd serum-bicarbonaat' als 
symptomen worden gevonden, dan is volgens de beperkte 
kennis in fig. 4. 4. 1 een verhoogde parathormoonspiegel de 
minimale oorzaak. 

Wanneer geen minimale oorzaak voor alle symptomen van een 
patient wordt gevonden, moeten we konkluderen dat er 
(volgens de beschikbare kennis) van meer dan een 
ziekteproces sprake is. In dat geval kan voor elk symptoom 
gezocht worden naar de minimale oorzaak die zoveel mogelijk 
andere symptomen omvat. Als er meerdere minimale oorzaken 
worden gevonden voor dezelfde symptomen, dan kunnen die 
symptomen vanuit elk van die minimale oorzaken verklaard 
worden. In dat geval zal nader onderzoek tot differentiatie 
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moeten leiden of moeten tonen dat dezelfde symptomen een 
uiting zijn van verschillende ziekteprocessen. 

bicarbonaat-terugresorptie fosfaat-terugresorptie 

� / �<-oU.o>d"� 
ooea�oraooo

� 

t 
serum-bicarbonaat bijschildklier-adenoom serum-fosfaat 

Fig . 4 . 4 . 1  Een verhoogde parathormoonspiegel is in deze 
( beperkte)  kennisgraaf de minimale oorzaak van een verlaagd 
serumfosfaat en een verlaagd serumbicarbonaat. 

Zodra een eenduidige minimale oorzaak is gevonden, kan 
gezocht worden naar de oorzaken van deze minimale oorzaak. 
Dit komt overeen met het zoeken naar gemeenschappelijke 
oorzaken van de in het verband voorkomende symptomen. Hoe 
ver de werkelijke oorzaak of oorzaken worden gezocht 
bepaalt het in paragraaf 3.2 genoemde diagnostisch 
eindpunt. 

In fig . 4.4. 2 is een voorbeeld gegeven van een situatie 
waarbij, uitgaande van de symptomen verminderde 
waterexcretie en interstitiele atrofie, de minimale oorzaak 
een van de punten van een positieve cyclus is. 

angiotensine-11-spiegel É'------ renine-spiegel 

•M--,<� j t 
vasoconstrictie ---+---- nefron-doorbloeding 

t 
water-uitscheiding interstitiele atrofie 

Fig. 4.4.2 De minimale oorzaak van verminderde wateruitscheiding 
en interstitiele atrofie bestaat in deze kennisgraaf uit punten 
van een positieve cyclus . 
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In een geval als dit kan elk punt van de cyclus als een 
minimale oorzaak worden beschouwd. Toch verdienen bepaalde 
punten uit een dergelijke cyclus de voorkeur. Uitgaande van 
het feit dat we zoeken naar een verschijnsel dat in ieder 
geval aanwezig moet zijn (geweest) , zal onze voorkeur in 
eerste instantie uitgaan naar eventuele symptomen in de 
cyclus en zo deze er niet zijn naar de cyclus-uitgangen. 
Deze laatsten zijn de punten waar vandaan een pad loopt, 
dat geen andere punten met de cyclus gemeen heeft. 
Uitgaande van de beperkte kennis van fig. 4.4.2 kunnen een 
verminderde nefrondoorbloeding en een verhoogde 
angiotensine-II-spiegel beide met evenveel recht als 
minimale oorzaak worden aangeduid. 

Hieronder volgt in detail op welke w1J ze de minimale 
oorzaak van een aantal symptomen wordt gevonden. 

- Stap 1 Bepaal de antecedente punten van elk gesigneerd 
gegeven punt, waarbij aan elk antecedent punt een teken 
wordt toegekend overeenkomstig het produkt van het teken 
van het gegeven punt en het teken van het pad van dat 
anteceqente punt naar het gegeven punt. Het afzoeken van 
een pad ter bepaling van antecedente punten wordt gestopt, 
zodra gestoten wordt op een punt dat overeenkomt met een 
niet-gesigneerd gegeven punt. Eveneens wordt gestopt 
wanneer een punt wordt gevonden dat, voorzien van een 
tegengesteld teken, overeenkomt met een gesigneerd gegeven 
punt of wanneer een negatief punt wordt gevonden dat 
betrekking heeft op een toestand. 

- Stap 2 Bepaal de antecedente graaf die wordt gevormd 
door deze gesigneerde antecedente punten en de volgens de 
kennisgraaf tussen de overeenkomstige punten bestaande 
pijlen, voor zóver het produkt van de tekens van beginpunt, 
pijl en eindpunt positief is. 

-Stap 3 Aan elk punt van deze antecedente graaf wordt een 
waarde gegeven overeenkomend met het aantal gesigneerde 
gegeven punten dat van daar uit bereikt kan worden langs 
een pad, zodanig dat geen twee dezelfde punten met een 
tegengesteld teken deel uitmaken van dat pad en zodanig dat 
het produkt van de tekens van het antecedente punt, het pad 
en het gegeven punt positief is. 

- Stap 4 Van de punten van de antecedente graaf waarvan 
de waarde gelijk is aan het aantal gesigneerde gegeven 
punten worden die punten bepaald , die gesigneerde gegeven 
punten zijn of die de direkte oorzaak zijn van een ander 
punt met een lagere waarde en tevens geen oorzaak van een 
punt met dezelfde waarde als dit laatste punt niet samen 
met de direkte oorzaak deel uitmaakt van een positieve 
cyclus, die uitsluitend punten bevat met gelijke waarde. 

-Stap 5 Voor zover van een dergelijke cyclus gesigneerde 
gegeven punten deel uitmaken worden deze geselekteerd. 
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4. 5 De interventieregels 

In deze paragraaf zullen suggesties voor de 
interventieregels worden gedaan, zonder evenwel daarvoor 
een formele beschrijving te geven. De gegeven suggesties 
zijn gebaseerd op hetgeen reeds in paragraaf 3 , 4 over 
onderzoek en therapie is gezegd. Hierbij hebben we het 
afwegen van risiko's en kosten vooralsnog buiten 
beschouwing gelaten. 

- Therapie 
Bij de beslissingen ten aanzien van therapie wordt een 

onderscheid gemaakt tussen het wel of niet instellen van 
een therapie enerzijds en de keuze van een therapie 
anderzijds. 
De in paragraaf 3. 4 genoemde kriteria voor het instellen 
van een therapie kunnen als volgt worden weergegeven: 
- nadere analyse van het ziekteproces kan niet tot 

wijziging van de in te stellen therapie leiden 
- de vooruitzichten van het reeds onderkende ziekteproces 

zijn bedreigend of de symptomen geven veel last. 
Aan de eerste voorwaarde wordt voldaan indien nog slechts 
een enkele konklusie ten aanzien van het ziekteproces 
mogelijk is. Dit is het geval wanneer slechts een enkele 
minimale oorzaak aanwezig is en de oorzaken van deze 
minimale oorzaak een enkelvoudig pad vormen. Eventueel moet 
door het uitsluiten van andere oorzaken aannemelijk zijn 
gemaakt dat de minimale oorzaak inderdaad reeel is. 

Voor de tweede voorwaarde dient een analyse plaats te 
vinden van de mogelijke gevolgen van het reeds onderkende 
ziekteproces . Dat wil zeggen dat eerst moet worden nagegaan 
welke symptomen gezamenlijk een eenduidige minimale oorzaak 
hebben. Vervolgens moeten van deze eenduidige minimale 
oorzaken de gevolgen worden onderzocht op bedreigende 
situaties. Een bedreigende situatie is die waarbij het 
ziekteproces in een vicieuze cirkel kan geraken of 
situaties waarbij door het ziekteproces irreversibele 
veranderingen optreden. Een vicieuze cirkel komt zoals in 
paragraaf 4. 3 reeds is gezegd in de kennisgraaf tot uiting 
door een cyclus met een positief teken. In paragraaf 5. 5 
komen we nog terug op het probleem van de irreversibele 
veranderingen. 

Voor de keuze van de therapie zelf kunnen we geen regels 
geven, aangezien therapieen en eventuele bijwerkingen niet 
in het kennismodel zijn opgenomen . . Wel is het mogelijk het 
meest ideale aangrijpingspunt voor een therapie te bepalen. 
Steeds moeten we een aangrijpingspunt kiezen, zodanig dat 
een therapie op een zo groot mogelijk deel van het 
vastgestelde ziekteproces effekt heeft, dat wil zeggen een 
zo causaal mogelijke therapie. Het aangrijpingspunt dient 
derhalve de meest causale eenduidige oorzaak te zijn van 
het reeds vastgestelde deel van het ziekteproces. De 
therapie zal dan effekt hebben op alle symptomen behorende 
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bij dat deel van het ziekteproces , voor zover geen 
irreversibele processen een rol spelen . Wanneer deze wel 
aanwezig zijn , dient tevens een therapie te worden 
toegepast waarvan het aangrijpingspun t direkt na de 
irreversibele relatie ligt . Bij de uiteindelijke keuze moet 
ook rekening gehouden worden met faktoren die vergelijkbaar 
zijn met de faktoren , zoals die in paragraaf 3 . 4  voor de 
onderzoekkeuze zijn gegeven . 

- Onderzoek 
De beslissingspun ten betreffende te verrichten 

onderzoeken omvatten evenals bij therapie enerzijds de 
beslissing of wel of geen onderzoek gedaan moet worden en 
anderzijds de keuze welk onderzoek gedaan moet word en . 
Er zijn twee belangrijke redenen om onderzoek te 
verrichten : 
- al s het onderzoek een bijdrage kan leveren aan de keuze 

van een therapie 
- als het onderzoek een bijdrage kan leveren aan de 

vooruitzichten betreffende het verdere verloop en de 
afloop van het ziekteproces . 

Dit houdt in dat , afgezien van het afwegen van risiko ' s  en 
kosten , onderzoek moet worden gedaan zolang nog geen 
zekerheid bestaat omtrent de in te stellen therapie of 
zolang onzekerheid bestaat omtrent de prognose . 

Naast bovengenoemde redenen om onderzoek te verrichten 
kan ook research een reden tot onderzoek zijn . Kenmerkend 
hierbij is , dat het onderzoek niet gericht is op het 
profijt van de patient bij wie het onderzoek plaats vindt 
maar (mogelijk) wel op dat van de medische kennis en 
daarmee op het profij t van een patient in de toekomst . Het 
doen van onderzoek met als doel de vermeerdering van de 
medische kennis wordt hier verder buiten beschouwing 
gelaten , maar komt nog wel ter sprake in paragraaf 6 . 4 .  

Aan de eerste voorwaarde voor het verrichten van 
onderzoek is voldaan indien nie t  aan de eerste voorwaarde 
voor het instellen van een therapie is  voldaan , dat wil 
zeggen indien nadere analyse van het ziekteproces nog tot 
wijziging van de in te stellen therapie kan leiden . 

De tweede reden om onderzoek te doen betreft het nagaan 
in hoeverre het ziekteproces zich verbreid heeft of is 
teruggegaan . Dit laatste al of niet onder invloed van een 
reeds ingestelde therapie . Hierbij wordt in principe 
onderzoek gedaan naar de mogelij ke direkte gevolgen van het 
reeds onderkende ziekteproces . Deze procedure moet herhaald 
worden indien bij de patient een nieuw symptoom is 
gevonden . Tevens moeten , ook indien geen nieuwe symptomen 
gevonden zijn , de onderzoeken na verloop van tijd herhaald 
worden , omdat het ziekteproces zich inmiddels kan hebben 
uitgebreid . 

Wat betreft de keuze van het te verrichten onderzoek moet 
gesteld worden dat het onmogelijk  is alle faktoren die 
hierbij een rol kunnen spelen zodanig af te wegen dat een 
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eenduidige keuze mogelijk is. In eerste instantie zal 
evenwel steeds geprobeerd worden zo eenvoudig mogelijk 
onderzoek te doen. 

Voor de keuze van het onderzoek wordt eerst bepaald welke 
verschijnselen de meest ideale onderzoekpunten zijn. 
Meestal kan een onderzoek dat op het aangeduide punt 
betrekking heeft vervangen worden door het onderzoek van 
een of meer andere punten. 

Onderzoeken zijn steeds gericht op differentiatie tussen 
verschillende paden. Wanneer uitsluitsel moet worden 
gegeven over de aanwezigheid van een verschijnsel in plaats 
van een aantal andere verschijnselen , dan komen voor 
onderzoek in aanmerking de punten van de paden van dat 
verschijnsel naar verschijnselen, waarvan de aanwezigheid 
reeds is vastgesteld. Voor zover punten van die paden ook 
het gevolg kunnen zijn van de andere verschijnselen, dan 
komen die punten alleen voor onderzoek in aanmerking als 
bij het ene verschijnsel een verhoging van dat punt past en 
bij het andere verschijnsel een verlaging van dat punt. 
Steeds kan uit de punten van de voor onderzoek in 
aanmerking komende paden op grond van de verschillende 
keuzefaktoren, genoemd in paragraaf 3.4, vrij een keuze 
worden gemaakt. In het geval dat de voor onderzoek in 
aanmerking komende (delen van) paden niet enkelvoudig zïjn, 
dienen ook de parallelpaden in het onderzoek te worden 
betrokken. 

Er moet op gelet worden dat bij onderzoek van een 
verschijnsel causaal van een irreversibele relatie alleen 
de uitslag "afwijkend" van betekenis is, zodat keuze van 
een dergelijk onderzoekpunt niet de voorkeur heeft, wanneer 
geschikte andere onderzoekpunten aanwezig zijn. 

De onderzoekpunten die in aanmerking komen voor het 
bepalen van de vooruitzichten betreffende het ziekteproces 
zijn de verschijnselen direkt na de meest recent bij de 
patient ontstane symptomen. Het onderzoek van een dergelijk 
punt kan eventueel vervangen worden door het onderzoek van 
andere gevolgen van die symptomen. 
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5 De realisatie van het model 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen we zien in hoeverre het praktisch 
mogelijk is medische kennis weer te geven in de vorm van 
een graaf en in hoeverre van een dergelijke weergave een 
nuttig gebruik gemaakt kan worden. Aangezien het in het 
kader van dit onderzoek alleen gaat om het aangeven van de 
mogelijkheden zullen we ons beperken tot een klein deel van 
de medische kennis. 

Als voorbeeld in deze studie kiezen wij voor een deel van 
de kennis uit de nefrologie, omdat dit gebied behoort tot 
de meer complexe onderwerpen uit de geneeskunde. De 
gebezigde diagnose-terminologie duidt op het ontbreken van 
een heldere onderscheiding van de verschillende 
ziektèbeelden (Kerr, 1975) , terwijl er omtrent de nieren en 
de processen die zich in relatie tot deze organen kunnen 
afspelen vrij veel bekend is. Deze feiten tezamen genomen 
maakt dit onderwerp geschikt als voorbeeld voor ons model. 

Ten aanzien van de beslissingsregels zullen we binnen het 
bestek van dit onderzoek alleen nagaan wat het effekt is 
van het toepassen van de verklaringsregel. Daartoe wordt 
gebruik gemaakt van een in het kader van dit onderzoek 
ontwikkeld interaktief computerprogramma voor het opbouwen 
en analyseren van gesigneerde gerichte grafen. 

5.2 De opbouw van de kennisgraaf 

De kennisgraaf moet worden samengesteld op grond van 
beschikbare kennis uit de literatuur, aangevuld met 
adviezen van deskundigen. Bij de opbouw van een kennisgraaf 
wordt een aantal stappen onderscheiden. Eerst dienen de in 
de literatuur voorkomende relaties te worden geregistreerd, 
vervolgens moet beoordeeld worden welke begrippen beschouwd 
kunnen worden als aanduidingen van hetzelfde verschijnsel. 
Tenslotte moeten de in de verschillende teksten gevonden 
relaties worden samengevoegd tot een graaf, waarin elk 
verschijnsel slechts eenmaal voorkomt. 

Voor de analyse van teksten worden door Wrightson (1976) 
uitgebreide regels gegeven met voorbeelden die betrekking 
hebben op het in kaart brengen van politieke uitspraken. 
Zij wijst op de noodzaak van een goed voorbereide 
systematische analyse, waarbij wordt aanbevolen gebruik te 
maken van speciale formulieren. 
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Elke zin of alinea moet resulteren in een of meer 
relaties, elk tussen twee verschijnselen. Van een relatie 
moet worden aangegeven welk verschijnsel de oorzaak is en 
welk het gevolg is (pijlrichting) ofwel dat het onderscheid 
tussen oorzaak en gevolg niet uit de tekst is op te maken 
(lijn zonder pijl) . De relaties kunnen zijn positief, 
negatief, ambivalent, niet positief, niet negatief of 
indifferent. Alleen de eerste twee hiervan zijn voor ons 
uiteindelijk van belang. Een ambivalente relatie kan worden 
weergegeven door een positieve en een negatieve relatie 
parallel. De niet positieve en de niet negatieve relaties 
worden beschouwd als negatief respectievelijk positief, 
terwijl een indifferente relatie aangeeft dat een bepaalde 
pijl juist niet in de graaf moet worden opgenomen. 
Waarschijnlijkheden en voorwaarden worden steeds genegeerd. 

In de grafen die een afbeelding zijn van een bepaalde 
tekst komen dus, samenvattend, positieve--- en negatieve 
--+- lijnen en pijlen voor. 

In fig. 5. 2. 1 is een graaf gegeven die een afbeelding is 
van de hier volgende beschrijving van tubulaire acidose die 
voorkomt in Davidson's Principles and Practice of Medicine 
(Robson, 1974) . "Idiopathic renal tubular acidosis is a 
rare congenital disease in which there is a defect in the 
power to reabsorb bicarbonate or to acidify the urine which 
then usually contains significant amounts of bicarbonate in 
the face of systemic acidosis. A similar tubular defect is 
commonly acquired as a result of renal disease such as 
pyelonephritis. Bath types are apt to lead to osteomalacia 
and tissue calcification, especially in the kidneys, and to 
hypokalaemia." 

congenitaal pyelonefritis acidose 

osteomalacie hypokaliaemie kal�afzetting in de nieren 

Fig. 5.2 . 1 Afbeelding van de tekst betreffende tubulaire acidose 
uit Davidson ( pag. 582 ) . 

Het gaat ons er uiteindelijk om een zo goed mogelijk beeld 
van de werkelijkheid te geven en niet om een zo nauwkeurig 
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mogelijke weergave van een bepaalde tekst. Aangezien er 
verschillen bestaan tussen meerdere teksten over hetzelfde 
onderwerp, is het noodzakelijk een aantal teksten te 
analyseren en de resultaten daarvan tot een enkele graaf 
samen te voegen. Daartoe kan van elke tekst een graaf 
worden gemaakt, waarna de grafen met elkaar worden 
vergeleken. Veelal is het verstandig ook beschrijvingen van 
de normale fysiologie die op het onderwerp betrekking heeft 
te analyseren, omdat bij de beschrijvingen van 
ziektebeelden het ontstaans-mechanisme van de symptomen en 
verdere gevolgen vaak slordig, of in het geheel niet wordt 
vermeld. Fig. 5. 2. 2 is de weergave van het gedeelte 
betreffende tubulaire acidose uit Harrison's Principles of 
Internal Medicine (Smith, 1977) en in fig. 5. 2. 3 is een 
passage over hetzelfde onderwerp uit het Textbook of 
Medicine van Beeson en McDermott (Schwartz, 1975) 
weergegeven. Als we deze beide grafen vergelijken, dan zien 
we voorbeelden van de volgende verschillen. 

- Verschil tussen beschrijvende en verklarende teksten. 
In Beeson (fig. 5. 2. 3) worden de symptomen opgesomd, 
terwijl in Harrison (fig. 5. 2. 2) ook over he� 
ontstaansmechanisme wordt gesproken. Omdat we proberen een 
zo nauwkeurig mogelijke weergave te maken van het proces 
blijkt uit fig. 5. 2. 2 niet meer dat in dezelfde tekst in 
Harrison zowel een opsomming van symptomen wordt gegeven 
als een aantal ontstaansmechanismen. 

- Verschil in accentuering. Harrison probeert vooral in 
de oorzaken een uitgebreid beeld te geven, terwijl Beeson 
de gevolgen op langere duur wat verder uitwerkt. Dit soort 
verschillen kunnen overigens ook het gevolg zijn van het 
anders ordenen en opsplitsen van onderwerpen in 
verschillende boeken. 

- Verschillend beeld van de ziekte. In Harrison wordt na 
een niertransplantatie het proximale defekt gezien, terwijl 
Beeson in die gevallen juist het distale defekt aangeeft. 
Harrison noemt natriumverlies en een verhoogd chloorgehalte 
van het serum, terwijl Beeson over veranderingen in de 
fosfaatuitscheiding spreekt. 

- Onnauwkeurige formuleringen. Hoewel van de lezer met 
kennis van zaken verwacht mag worden dat hij eroverheen 
leest, maken onnauwkeurige formuleringen het samenstellen 
van een graaf lastig. Rachitis en osteomalacie worden in 
Harrison aangegeven als gevolgen van hypercalciurie in 
plaats van als gevolgen van calcium-mobilisatie. Overigens 
verbindt Beeson deze afwijkingen aan een verlaagd 
serumfosfaat. 

De eigenlijke synthese van een kennisgraaf is alleen 
mogelijk op basis van de kombinatie van een groot aantal 
verklarende teksten, die steeds een ander onderwerp als 
hoofdthema hebben. Evaluatie, nadere literatuurstudie en 
raadplegen van deskundigen moeten uiteindelijk leiden tot 
een resultaat dat zo goed mogelijk overeenstemt met de 
werkelijkheid. 
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Zoals reeds in paragraaf 4.3 is aangegeven, is bij het 
opnemen van medische begrippen als punten in de graaf een 
aantal aspekten van belang. 

Speciale aandacht verdienen die begrippen die als naam 
voor een groep symptomen worden gebruikt. Het is onjuist 
deze naam-begrippen door middel van oorzaak-gevolg-relaties 
te verbinden met de betreffende symptomen. Zo zal 
bijvoorbeeld het begrip acidose alleen voor mogen komen als 
aanduiding van een verlaagde serum-pH en niet als diagnose 
gesteld op grond van de aanwezigheid van een lage serum-pH, 
hoge urine-pH, laag serumbicarbonaat en kaliumgebrek. 

Veelal is het mogelijk een keuze te maken tussen het 
opnemen van een variabele of van een toestand, zoals 
urine-calcium-waarde of hypercalciurie en urine-pH of zure 
urine. Daarbij geldt als richtlijn dat in ieder geval daar 
waar de variabele in de plaats kan komen van twee 
toestanden, de variabele aan te bevelen is. We zullen dus 
bijvoorbeeld de serum-pH opnemen in plaats van acidose en 
alkalose. 

Bij de synthese van de graaf moet ook op de verschillen 
in detaillering gelet worden. In boeken over 
symptomatologie, pathologie, fysiologie en biochemie zullen 
dezelfde onderwerpen vanuit verschillende gezichtspunten en 
in verschillende mate van detail behandeld worden. 
Afhankelijk van het doel van de kennisstruktuur zal bij het 
opstellen van de graaf gekozen moeten worden voor een 
bepaalde diepgang. In dit onderzoek is de detaillering zo 
gekozen dat alle gegevens worden opgenomen die klinisch 
relevant zijn voor de specialist, dat wil zeggen alle 
gegevens welke door onderzoek van een patient verkregen 
kunnen worden. Zo heeft het voor ons geen zin om in detail 
alle metabolieten van verschillende stoffen op te nemen 
zolang deze· niet door klinisch onderzoek kunnen worden 
bepaald. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het precieze 
werkingsmechanisme van de uitscheiding van waterstofionen 
in de niertubulus. 

Ten aanzien van de relaties moet eveneens op een aantal 
punten gelet worden. Van belang is dat niet meer relaties 
in de graaf worden opgenomen dan strikt noodzakelijk is. 
Hierdoor wordt bereikt dat de overzichtelijkheid van de 
graaf zo groot mogelijk blijft. De aanwezigheid van een 
relatie tussen nierstenen en pyelonefritis in fig. 5.2.3 
doet bijvoorbeeld vermoeden dat de in fig. 5.2.2 aangegeven 
relatie tussen zuuruitscheiding en pyelonefritis een 
samenvoeging is van een aantal r.elaties, die via nierstenen 
tot pyelonefritis leiden. Beschrijvende relaties kunnen 
beschouwd worden als een samenvoeging van een aantal 
verklarende relaties. Deze "kortsluitende" relaties moeten 
in de graaf zoveel mogelijk vermeden worden. In het 
algemeen is het nuttig voor elke relatie na te gaan of deze 
reeds geheel of gedeeltelijk wordt weergegeven door een 
kombinatie van andere in de graaf aanwezige relaties 
(Blalock, 1969). 
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Soms is het wenselijk ter verduidelijking aanvullende 
gegevens op- te nemen, om bekende (of vermoede) processen 
nader te verklaren. Zo kan een begrip als 
colloid-osmotische druk worden ingevoegd om het mechanisme 
van de relatie tussen hypoproteinaemie en oedeem aan te 
geven. In het bijzonder ligt het voor de hand naar een 
dergelijk verklarend punt te zoeken indien twee 
verschillende oorzaken beide dezelfde gevolgen hebben, 
zoals bijvoorbeeld pyelonefritis en ureterobstruktie in de 
graaf in fig. 5{2. 3. 

Om te bereiken dat de graaf van een bepaald gedeelte van 
de medische kennis enerzijds beperkt blijft, maar 
anderzijds toch voldoende verschillende oorzaken van de in 
het kennisgebied voorkomende verschijnselen bevat, is het 
aanvaardbaar namen van ziektebeelden als aanduiding van een 
uiteindelijke oorzaak op te nemen. Hierdoor wordt bereikt 
dat zoveel mogelijk een relatie wordt gelegd met de 
omgeving van de kennis waar de graaf een afbeelding van is. 
In de door ons opgebouwde kennisgraaf is bijvoorbeeld 
diabetes een dergelijk punt. 

Het uitvouwblad aan de omslag toont de graaf die in het 
kader van deze studie is samengesteld op basis van de 
literatuur (Harvey e. a. , 1977 ;  Strauss e. a. , 197 1;  Thorn 
e. a. , 197 7b) en adviezen van een aantal medische 
deskundigen op het gebied van nierziekten. Deze kennisgraaf 
is het uitgangspunt voor de voorbeelden die in de volgende 
paragrafen worden gegeven. Zoals ook reeds in paragraaf 4. 3 
is aangegeven, moeten we ons bij een dergelijke graaf 
steeds realiseren dat een relatie iets zegt over het 
direkte verband dat tussen twee verschijnselen kan bestaan. 
Een dergelijk verband behoeft dus niet bij elke patient 
aanwezig te zijn. 

5. 3 Het gebruik van de verklaringsregel 

Zoals we in paragraaf 3. 3 gezien hebben speelt de 
interpretatie van gegevens een belangrijke rol in het 
onderzoek- en behandelingsproces. Voor deze stap in het 
beslissingsproces werd in paragraaf 4. 4 een formele 
beschrijving gegeven. In het kader van dit onderzoek werd 
een computerprogramma ontwikkeld, dat ons de mogelijkheid 
geeft na te gaan welke de resultaten zijn van de door ons 
ontworpen verklaringsregel. 

We zullen aan de hand van een tweetal ziektegevallen 
laten zien hoe de interpretatie van gegevens in de praktijk 
kan verlopen, uitgaande van de kennisgraaf die ï"s 
weergegeven op het uitvouwblad. 

In de Case Records van het Massachusetts General 
Hospital, die wekelijks in The New England Journal of 
Medicine verschijnen, werd in de afgelopen twee jaar een 
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aantal patienten met onder meer nierafwijkingen besproken. 
Hoewel het ziektebeeld van de beide patienten die we als 
voorbeeld behandelen veel uitgebreider is dan alleen 
nierafwijkingen, menen we toch dat aan de hand van deze 
twee patienten een indruk kan worden gegeven van het effekt 
van de interpretatieregel die we in het vorige hoofdstuk 
hebben gegeven. Deze ziektegevallen dienen uitdrukkelijk 
niet om aan te tonen dat de interpretatieregel tot betere 
resultaten zou leiden dan de huidige niet geformaliseerde 
werkwijze, maar zij dienen uitsluitend als voorbeeld. 

We zullen ons bij deze voorbeelden zoveel mogelijk 
beperken tot de gegevens die in onze kennisgraaf voorkomen, 
terwijl ook de gegevens zullen worden vermeld die niet in 
onze kennisgraaf zijn opgenomen maar die van belang waren 
voor de uiteindelijke keuze van de diagnose op de 
bespreking. Voor de details wordt verwezen naar de 
betreffende Case Records. 

De beoordeling of de in de Case Records vermelde waarden 
normaal, verhoogd of verlaagd zijn werd gedaan aan de hand 
van de Normal Reference Values van bovengenoemd 
tijdschrift, verschenen op 5 januari 1978. 

De eerste patient is een man van 41 jaar (Case 29, 1976) . 
Patient heeft reeds een lange ziektegeschiedenis met 
nierstenen, serologisch negatieve rheumatoide arthritis, 
hypertensie, aortainsufficientie en decompensatie cordis. 
In de voorgeschiedenis was geen sprake van acuut rheuma, 
glomerulonefritis of phenacetinemisbruik. 

Bij opname was de temperatuur 36, 6 en de bloeddruk 
180 / 100 mmHg. Verder werden naast ernstige rheumatische 
gewrichtsdeformaties talrijke onderhuidse knobbeltjes 
gevonden en enkele erythemateuze plekken op de huid. Er was 
geen oedeem. Bij onderzoek van de urine werd een 
proteinurie, een leucocyturie en microscopische haematurie 
gevonden. 

Het serum-ureum was 79 mg%, het kreatinine 6, 7 mg%, het 
calcium 7, 8 mg%, het fosfaat 6, 6 mg%, het totaal eiwit 7, 5 
gj. Het natrium was 136 meq, kalium 3, 6 meq en het 
bicarbonaat 20 meq per liter . In het arteriele bloed was de 
p02 83 mmHg, pC02 34 mmHg en de pH 7, 38. 

Verder werden op een intraveneus pyelogram geen 
afwijkingen ten aanzien van de nieren en urinewegen 
gevonden. Een urinekweek was negatief. 

De diagnose gesteld bij de bespreking op grond van de 
klinische gegevens luidde rheumatoide arthritis met 
aortitis en secundaire amyloidosi in de nieren met daarbij 
een chronische pyelonefritis. Bij het afwegen van de 
diagnose rheumatoide arthritis tegen S. L. E. was 
uiteindelijk van belang dat de renale symptomen het gevolg 
zouden kunnen zijn van chronische rheumatoide arthritis 
plus een pyelonefritis, gelet op het ontbreken van 
celcylinders en de voorgeschiedenis met onder meer 
nierstenen en een positieve urinekweek. 
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Op grond van een nierbiopsie werd de diagnose 
S. L. E. -nefritis gesteld. 

Wanneer we met behulp van het computerprogramma de 
interpretatieregel toepassen op de gegevens van deze 
patient die elke huisarts bij onderzoek direkt kan 
verkrijgen en die tevens in onze kennisgraaf voorkomen, te 
weten verhoogde bloeddruk, proteinurie, haematurie, 
leucocyturie en geen oedeem, dan vinden we als minimale 
oorzaak glomerulonefritis. Dit wil zeggen dat op grond van 
glomerulonefritis deze symptomen verklaard kunnen worden. 
In fig. 5. 3. 1 zijn door middel van dunne pijlen de relaties 
aangegeven van de mogelijke verbanden tussen 
glomerulonefritis en de symptomen. 

Door toevoeging van de gegevens bij bloedonderzoek 
verkregen, verhoogd ureum, verhoogd kreatinine, verlaagd 
calcium, verhoogd fosfaat, geen hypoproteinaemie, normaal 
natrium, normaal kalium, verlaagd bicarbonaat, geen 
zuurstoftekort, verlaagd koolzuur en een normale pH, wordt 
dezelfde minimale oorzaak gevonden, terwijl het. verlaagde 
koolzuur niet in verband kan worden gebracht met een van de 
andere symptomen. In fig. 5,3. 1 zijn de nu mog.elijke 
verbanden aangegeven door middel van dikke pijlen. Vooral 
door het vinden van een verlaagd calcium, normaal natrium 
en normaal kalium wordt in dit geval het aantal mogelijke 
verbanden aanmerkelijk teruggebracht. 

Naast de minimale oorzaak glomerulonefritis kan, als we 
de haematurie buiten beschouwing laten, nog een minimale 
oorzaak worden gevonden die bestaat uit een cyclus met de 
cyclusuitgangen nefrocalcinose, verhoogde 
calcium-uitscheiding, distale tubulusdysfunctie, 
interstitiele nefritis, pyelonefritis en urineweginfectie. 

Bij roentgenonderzoek werden geen aanwijzingen gevonden 
voor nefrocalcinose, steenvorming, papilnecrose of 
urine-afvloedbelemmering, waarna als minimale oorzaken 
alleen glomerulonefritis respektievelijk pyelonefritis over 
blijven. Indien we op dit moment de leucocyturie buiten 
beschouwing laten, dan vinden we alleen glomerulonefritis 
als minimale oorzaak. 

Ook de bevindingen van de nierbiopsie, te weten 
glomerulonefritis, glomeruluslittekens, arteriolosclerose, 
interstitiele atrofie, basaalmembraan-veranderingen en het 
ontbreken van amyloid kunnen tenslotte uit de minimale 
oorzaak glomerulonefritis verklaard worden. Voor het 
verlaagde serum-koolzuur moet volgens onze verklaringsregel 
naar een afzonderlijke oorzaak gezocht worden. Onze 
kennisgraaf bevat te weinig verschijnselen van S. L. E. om 
uiteindelijk deze diagnose als minimale oorzaak te vinden. 

Uit de relatief lage zuurstofspanning kan opgemaakt 
worden dat er ventilatieproblemen aanwezig waren. Dit 
blijkt ook uit de interpretatieregel als we er van uitgaan 
dat de zuurstofspanning verlaagd is. 

50 



--=:::::::::::: gl ome rul one fr it is 
haematurie 

� 
ft 

glomeruluslittekens ==!=� glomerulusfiltratie 

/ ammonium�titscheiding 

/ 

zuur-uitscheiding 
::::::-....... 

� lomerulus-ischaemie 
bicarbonaat-terugresorptie 

serum!bicarbonaa� 

serum-fosfaat 

calcitonine-spiegel 

hydroxyvi
i

amine D 

bloed-pH parathormoon-spiegel 

botminf lisatieL 

serum-calcium 

calcium-opname 

calcium-terugresorptie t � calci
�

cheiding 

steenvorming 

t 
distale tubulusdysfunktie urine-afvloedbelemmering 

t 

water-uitscheiding � na tr ium-terugresorptie 

extra-cell!tair volume t 
tl natrium-uitscheiding 

blo�dvolume t 
!! serum-natrium 

cardi
l) 

output 

t 
nefron-doorbloeding � renine-splegel 

'"'"f �"···· ""' 
angiotensine-II-spiegel 

t� 
vasocomstrictie 

i� 
hypoprotelnemie bloeddruk nefrocalcinose 

.ij 
� 

arteri
n

osclerose � 

� BM veranderingen � 

- ,ij 
proteinurie - macromoleculaire doorlaatbaarheid 

.. �.T) .. oo"··" 

pyelonefritis 

i 
interstitiele nefritis 

vacuolen in tubuluscel 

.t 
serum-kalium 

.t 

�,,�--î�"''''� 
aldosteron-spiegel 

Fig . 5.3.1 Vergelijking van twee gevonden verbanden bij de 
eerste patient (dunne en dikke pij len ) . 
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Onze tweede patient (Case 34, 1976) betreft een 52 jaar 
oude vrouw-die werd opgenomen wegens hypercalciurie. De 
klachten begonnen enkele maanden tevoren met polyurie en 
polydipsie. Enkele dagen voor opname ontstond spierzwakte 
en obstipatie. Er was in het verleden nooit sprake geweest 
van opname van veel alkali, van botpijn of van nierstenen. 

Bij opname was de temperatuur 37, 8 en de bloeddruk 130/70 
mmHg. Naast de spierzwakte werd een lichte proteïnurie 
gevonden. 

Het ureum was 61 mg%, kreatinine 1, 1 mg%, calcium 16 mg%, 
fosfaat 4, 4 mg%, urinezuur 6, 6 mg%, en het totaal eiwit 6, 2 
g%. Het natrium was 134 meq, kalium 4, 3 meq en het 
bicarbonaat was 31 meq per liter. De p02 in het arteriele 
bloed was 81 mmHg, de pC02 40 mmHg en de pH 7, 45. 

Bij een buikoverzichtsfoto werden geen aanwijzingen voor 
nierstenen of nefrocalcinose gevonden. Een I.V.P. gaf geen 
aanwijzingen voor een urineafvloedbelemmering of 
papilnecrose. Er werd een sterk verhoogde 
parathormoonspiegel gevonden. Na elf dagen overleed 
patiente aan een pneumonie. 

Tijdens de bespreking werd ten aanzien van de diagnose op 
basis van de klinische gegevens getwijfeld tussen een 
primaire hyperparathyreoidie en een 
pseudohyperparathyreoidie als gevolg van een maligne tumor 
elders in het lichaam die een parathormoon-achtige stof 
produceert. Besloten werd tot een hypercalciaemie als 
gevolg van een longcarcinoom met secundaire kalkvorming in 
longen, maag en nieren. Bij deze keuze gaven het snelle en 
ernstige beloop, de hoge bloed-pH en het ontbreken van 
duidelijke botdemineralisatie de doorslag. 

Bij postmortem onderzoek werd een adenoom van de 
bijschildklier gevonden met botafwijkingen en onder meer 
nefrocalcinose. 

De interpretatieregel, toegepast op de eenvoudig te 
verkrijgen gegevens, spierzwakte, obstipatie, proteïnurie, 
polyurie en normale bloeddruk, levert in eerste instantie 
als minimale oorzaak een toename van de macromoleculaire 
doorlaatbaarheid van de glomerulus op. Deze minimale 
oorzaak wordt gevonden doordat de direkte relatie tussen 
een verhoogd serum-calcium en spierzwakte in onze 
kennisgraaf ontbreekt. Hierop wordt in de volgende 
paragraaf nog nader ingegaan. In het verband dat aan de 
hand van de kennisgraaf is gevonden tussen de minimale 
oorzaak en de symptomen spierzwakte, obstipatie en polyurie 
komen nu, onder meer als gevolg van een verminderde 
nefrondoorbloeding, uitgebreide veranderingen in de 
electrolytwaarden voor. 

Op grond van de resultaten van het bloedonderzoek, 
verhoogd ureum, normaal kreatinine, verhoogd calcium, 
normaal fosfaat, normaal urinezuur, geen hypoproteinaemie, 
verlaagd natrium, normaal kalium, verhoogd bicarbonaat, 
normaal koolzuur en een verhoogde pH, vinden we als 
minimale oorzaak een toename van het serum-calcium. De 
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spierzwakte past nu niet meer in het beeld omdat, zoals 
reeds gezegd, in onze kennisgraaf de relatie tussen een 
verhoogd serum-calcium en spierzwakte ontbreekt . Het 
verband dat in eerste instantie gevonden was is als gevolg 
van de uitslagen van het bloedchemisch onderzoek nu niet 
meer mogelijk . 

Als we er eerst van uitgaan dat er geen sprake is van 
steenvorming of nefrocalcinose en als we tevens een 
urineafvloedbelemmering en papilnecrose uitsluiten, dan 
vinden we naast de toename van het serum-calcium ook 
basaalmembraan-veranderingen als minimale oorzaak . Dit komt 
omdat de gestoorde nierfunktie nu niet meer vanuit 
nefrocalcinose verklaard kan worden . De toevoeging van de 
verhoogde parathormoonspiegel maakt dit gegeven tot 
minimale oorzaak in plaats van het verhoogde serum-calcium . 
Als oorzaak voor deze verhoogde parathormoonspiegel komt 
bij deze patient volgens onze kennisgraaf alleen een 
adenoom of een carcinoom van de bijschildklier in 
aanmerking . 

Het bij postmortem onderzoek gevonden 
bijschildklieradenoom met onder meer nefrocalcinose geeft 
een v�rklaring van het gehele beeld vanuit dit adenoom , met 
uitzondering van het verhoogde bicarbonaat . 

5. 4 Praktische problemen en tekortkomingen 

Doordat we bij de proefopzet gebruik maken van een 
kennisgraaf van beperkte omvang hebben we snel met 
ziektebeelden te maken, die niet door de graaf gedekt 
worden . Ook al is het grootste deel van een bepaald 
ziekteproces in de graaf terug te vinden, dan kan het toch 
zijn dat een of meer symptomen, die we bij een patient 
vinden, niet in de graaf zijn opgenomen . 

S . L . E .  �//// i �  
erythemateuze huidafwijkingen I circulerende immuuncomplexen 

l l 
L . E . -cellen glomerulonefritis 

7 �-·"'""'''''"''' 
haematurie glomeruluslittekens 

Fig . 5 . 4 . 1 Het niet vinden van de j uiste minimale oorzaak door 
het ontbreken van gevolgen ( gestippelde pijlen ) . 
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Deze tekortkoming wordt bij het gebruik van de graaf direkt 
onderkend en kan alleen tot gevolg hebben dat een minimale 
oorzaak wordt gevonden die een gevolg is van de werkelijke 
minimale oorzaak. Dit geval doet zich voor bij de eerste 
patient. Dit is nog eens weergegeven in fig. 5. 4. 1. Het 
niet in de kennisgraaf opgenomen gedeelte van de kennis is 
gestippeld. De kans op het ontbreken van symptomen wordt 
verminderd door. steeds zo veel mogelijk gevolgen van 
verschijnselen in de kennisgraaf op te nemen. 

Veel ernstiger zijn de gevallen waarin door het ontbreken 
van relaties in de kennisgraaf niet de juiste (minimale) 
oorzaken gevonden kunnen worden. Een dergelijke situatie 
doet zich voor bij de tweede patient doordat in onze 
kennisgraaf de direkte relatie tussen een verhoogd 
serum-calcium en spierzwakte ontbreekt. Dit heeft tot 
gevolg dat geen of alleen onjuiste minimale oorzaken worden 
gevonden, waardoor verkeerde konklusies ten aanzien van het 
betreffende ziekteproces worden getrokken. Bij het gebruik 
van het model zullen we ons steeds bewust moeten zijn van 
dit probleem. Hoe uitgebreider onze kennisgraaf hoe kleiner 
de kans dat de juiste oorzaken ontbreken. 

Bij hèt opstellen van een kennisgraaf zal men veelal 
uitgaan van bepaalde ziektebeelden die opgenomen worden. 
Ten einde het bovengenoemde probleem van ontbrekende 
oorzaken zo veel mogelijk te beperken, moet van elk op te 
nemen verschijnsel naast de in bedoeld ziektebeeld passende 
oorzaken ook zoveel mogelijk andere oorzaken worden 
opgenomen. 

Samenvattend kan gesteld worden dat het opnemen van te 
weinig gevolgen minder ernstige problemen geeft dan het 
ontbreken van oorzaken. Bij het opbouwen van een 
kennisgraaf moet dus vooral aan de oorzaken voldoende 
aandacht worden besteed. 

Het feit dat bij de eerste patient het verlaagde 
serum-koolzuur niet in het beeld kan worden ondergebracht 
is het gevolg van de normale bloed-pH. Hier heeft de 
respiratoire kompensatie geleid tot een verlaging van het 
serum-koolzuur en een verhoging van de in eerste instantie 
verlaagde bloed-pH. Dit soort regelkringen komen in de 
kennisgraaf tot uiting in de vorm van een negatieve cyclus. 
We moeten hieruit konkluderen dat de verklaringsregel een 
negatieve cyclus niet op de juiste wijze interpreteert. Bij 
een symptoom dat deel uitmaakt van een negatieve cyclus 
zullen we dus rekening moeten houden met het feit dat een 
eventueel oorzakelijk verschijnsel dat in diezelfde cyclus 
ligt normaal is vanwege het kompensatiemechanisme. 

Bij de eerste patient werd in eerste instantie geen 
nefrocalcinose gevonden. We zagen dat dit tot gevolg heeft 
dat de symptomen niet meer met elkaar in verband gebracht 
kunnen worden. Blijkbaar kunnen we met behulp van een 
roentgenfoto de nefrocalcinose niet ondubbelzinnig 
vaststellen zoals in paragraaf 4. 3 als voorwaarde werd 
gesteld. Het vaststellen van nefrocalcinose is wel mogelijk 
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door middel van een pathologisch-anatomisch onderzoek. Dat 
wil zeggen dat nefrocalcinose in de kennisgraaf op zijn 
plaats is, maar dat het eenduidig vaststellen daarvan niet 
door middel van een roentgenfoto mag gebeuren. Om een 
eventuele positieve uitslag van een roentgenonderzoek toch 
te kunnen interpreteren, kan in de kennisgraaf als mogelijk 
gevolg van nefrocalcinose bijvoorbeeld worden opgenomen 
"roentgenologisch-zichtbare kalkafzetting". 

De huidige verklaringsregel laat in principe de 
mogelijkheid open dat in het verband tussen de minimale 
oorzaak en een symptoom een bepaalde variabele verhoogd 
voorkomt, terwijl diezelfde variabele verlaagd in het 
verband tussen die minimale oorzaak en een ander symptoom 
is opgenomen. Door nader onderzoek van de patient zal in 
een dergelijk geval moeten worden uitgemaakt welk verband 
reeel is en welk verband niet. 

Zoals wij in paragraaf 4.4 hebben gezien wordt bij het 
zoeken naar minimale oorzaken alleen op de antecedenten van 
verschijnselen gelet. Een minimale oorzaak zoals een afname 
van glomerulusfiltratie kan bijvoorbeeld gevonden worden, 
zelfs in aanwezigheid van een normaal kreatinine-gehalte 
van het serum. Dit heeft tot gevolg dat een minimale 
oorzaak niet onmogelijk wordt wanneer een van de gevolgen 
door nevenoorzaken een verandering ondergaat. Soms is eert 
gevolg echter zo specifiek dat het nuttig is wel met dit 
gegeven rekening te houden. Dit is het geval als een gevolg 
alleen optreedt bij een bepaalde oorzaak. In de volgende 
paragraaf komen we hier nog op terug. 

5.5 Uitbouw van het model en de regels 

In het kennismodel dat tot nu toe werd besproken zijn 
relaties tussen de verschijnselen aanduidingen van de 
mogelijkheid dat het ene verschijnsel het andere tot gevolg 
heeft. Het is mogelijk aan de relaties een of meer 
attributen toe te voegen, waardoor bepaalde gegevens over 
de ziekte van een patient mede in de beslissingsregels 
kunnen worden betrokken . 

Zo zagen we reeds in paragraaf 4.5 dat voor het bepalen 
van het aangrijpingspunt van een therapie bekend moet zijn 
welke relaties tot irreversibele gevolgen leiden. Een 
therapie, die haar aangrijpingspunt heeft voor een relatie 
die tot irreversibele gevolgen leidt, heeft immers geen 
effekt op de verschijnselen na deze relatie. 

Het toevoegen aan de relaties van een tijdsverloop tussen 
het ontstaan van de oorzaak en het ontstaan van het gevolg 
zal het mogelijk maken om ook het moment waarop de 
symptomen zich bij een patient voordoen mede in de 
interpretatie te betrekken . Bij het aangeven van dit 
tijdsverloop kan volstaan worden met globale aanduidingen 
zoals direkt, na enige minuten, na enige dagen en 
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dergelijke . Een ander gegeven dat met een mogelijk nuttig 
effekt kan -vorden toegevoegd is een aanduiding voor de 
sterkte van het gevolg .  Het toevoegen van deze beide 
gegevens maakt het mogelijk relaties vast te leggen zoals 
"A geeft na enige weken een lichte B" . Dit soort relaties 
zal ook van belang zijn voor de interventieregels .  In de 
anamnese worden dan bijvoorbeeld vragen zinvol die de 
klacht verder uitdiepen ten aanzien van de duur en de 
ernst . 

Een andere uitbreiding is het toevoegen van 
frekwentiegegevens aan de relaties . In eerste instantie 
kunnen die frekwentiegegevens bestaan uit een kwalitatieve 
aanduiding zoals wel eens, soms, vaak en altijd . 

Het toevoegen van bovengenoemde gegevens aan de relaties 
heeft alleen zin indien in de beslissingsregels ook wordt 
aangegeven hoe de attributen van opeenvolgende relaties 
moeten worden gekombineerd . Zo zou bijvoorbeeld de 
kombinatie van "A geeft soms na uren erge B" en "B geeft 
altijd na weken C" kunnen resulteren in de uitspraak "A 
geeft soms na weken erge C" . Regels voor het kombineren van 
dit soort kwalitatieve aanduidingen worden besproken in de 
literatuur over "fuzzy logic" (Zadeh, 197 4) . Voor 
toepassingen in de computerdiagnostiek is fuzzy logic 
ondermeer gepropageerd door Wechsler ( 1976) . 

Het verdient ook overweging om het frekwentiegegeven van 
een relatie te laten bestaan uit een tell er die steeds 
wordt opgehoogd voor elke patient bij wie de betreffende 
relatie eenduidig is vastgesteld .  Als op dezelfde wijze ook 
de aanwezigheid van verschijnselen wordt geteld, dan 
ontstaat een model waarbij de frekwentiegegevens 
afhankelijk zijn van de patienten voor wie het model is 
gebruikt . Uitspraken over een prognose kunnen dan worden 
gebaseerd op de "ervaring" van het model . 

Ook aan de verschijnselen kan een aantal gegevens worden 
toegevoegd . Zo hebben we reeds gezien in paragraaf 4. 5 dat 
voor het besluiten tot een therapie het wenselijk kan zijn 
bij elk verschijnsel te vermelden of het al of niet 
bedreigend is , eventueel met een kwalitatieve gradering. 

In paragraaf 4 . 3 werd reeds aangegeven dat ook behoefte 
bestaat om termen die elkaar geheel of gedeeltelijk 
overlappen op te kunnen nemen . Hiervoor is het noodzakelijk 
nieuwe typen relaties te introduceren, die ook hun gevolgen 
zullen hebben voor de verschillende beslissingsregels .  Om 
syndromen en namen voor ziekten te kunnen opnemen dient een 
relatie te worden ingevoerd die aangeeft dat een bepaald 
verschijnsel tot een bepaald syndroom of een bepaalde 
ziekte behoort . De algemene vorm van deze relatie is 
"A (syndroom) omvat mede B (verschijnsel) ". Mathew e . a .  
( 1977 )  maken ondermeer gebruik van dergelijke relaties, 
aangeduid als "taxonomy links" . 

Een ander type relatie is noodzakelijk om aan te geven 
dat een bepaald verschijnsel een specifieke vorm is van een 
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ander verschijnsel, zoals bijvoorbeeld dat een 
urineweginfektie een bepaald soort infektie is. De algemene 
vorm is hier "A is een vorm van B". Dit soort relaties 
wordt met name door Pople e.a. (1975) genoemd. 

Verder zou nog een type relatie geintroduceerd kunnen 
worden, waardoor het mogelijk wordt voorwaarden op te 
nemen. Dit zijn relaties van het type 11A geeft B -in het 
geval van C11

• In ons onderzoek is nog niet veel behoefte 
gebleken aan dit type relaties, omdat elke relatie reeds 
inhoudt dat een gevolg kan ontstaan maar niet altijd 
behoeft te ontstaan. Daar waar voorwaarden van belang zijn, 
zullen we ons de beperkingen van bepaalde uitspraken moeten 
realiseren. 

Het tot dusver beschreven model biedt alleen de 
mogelijkheid om punten te bepalen waarop onderzoek gericht 
moet worden en om aangrijpingspunten voor een therapie te 
bepalen. Het is evenwel mogelijk de onderzoeken en 
therapieen zelf als punten in de kennisgraaf op te nemen 
met een relatie naar het punt of de punten waar ze 
betrekking op hebben. Op deze wijze komt ook tot uiting dat 
een onderzoek of therapie op meer dan een punt betrekking 
heeft. We moeten ons dan wel realiseren dat er in die 
situatie geheel verschillende soorten punten in de 
kennis-graaf worden opgenomen en dat de zoekprocedures ook 
hieraan aangepast zullen moeten worden. 

In de huidige verklaringsregel wordt rekening gehouden met 
verschijnselen die bij onderzoek van de patient niet 
aanwezig zijn. Vaak wordt juist hierdoor het aantal 
gevonden minimale oorzaken en het aantal mogelijke 
verbanden tussen een minimale oorzaak en de symptomen 
beperkt. Overwogen kan worden ook bepaalde konsekwenties te 
trekken uit het feit dat een bepaald verschijnsel volgens 
de kennis slechts bij een enkele oorzaak voorkomt. Wanneer  
dat verschijnsel bij een patient wordt gevonden zouden we 
in de beslissingsregels er van uit kunnen gaan dat in die 
gevallen ook de oorzaak aanwezig is. Voorzichtigheid is 
hierbij wel geboden omdat eventuele andere oorzaken die in 
werkelijkheid mogelijk zijn misschien in onze kennisgraaf 
ontbreken. 

Ook het in de vorige paragraaf genoemde probleem van de 
regelkringen vereist een nadere studie. Vooral bij meerdere 
regelkringen die in elkaar grijpen, zoals in onze 
kennisgraaf bij de calciumstofwisseling en het 
natrium-bloedvolume-bloeddruk-systeem, zullen de 
konsekwenties van veranderingen in de verklaringsregel goed 
overzien moeten worden. 
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6 Nabeschouwing 

6. 1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken hebben we laten zien hoe het 
medisch handelen kan worden geformaliseerd. Het hier 
beschreven nog eenvoudige kennismodel omvat verschijnselen 
en variabelen, die door oorzaak-gevolg-relaties met elkaar 
verbonden zijn en wel zodanig dat alleen een relatie 
aanwezig is, indien het gevolg door de oorzaak kan 
ontstaan, zonder dat daarbij een ander gevolg van dezelfde 
oorzaak aanwezig is. Met oorzaak-gevolg-relaties worden 
gelijkgesteld de relaties die aangeven dat een eerder 
opgetreden verschijnsel kan worden gevolgd door een later 
optredend verschijnsel, terwijl het oorzakelijk verband in 
het geheel niet vast staat. 

De beslissingsregel die in deze studie is uitgewerkt 
heeft betrekking op de interpretatie van gegevens (zie 
figuur 3.3.1) . Hiervoor is aangegeven dat de interpretatie 
twee fasen kent namelijk eerst het aangeven van het verband 
tussen de bij een patient gevonden symptomen en zo dit 
eenduidig is vastgesteld het aangeven van de mogelijke 
oorzaken van het gevonden symptomenkompleks. Voor de 
interpretatieregel is het begrip "minimale oorzaak" 
geintroduceerd. In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke 
invloed de formele geneeskunde op de praktische 
geneeskunde , het medisch onderwijs en het medisch 
wetenschappelijk onderzoek kan hebben. 

6. 2 De praktische geneeskunde 

Formele geneeskunde biedt de praktische geneeskunde een 
aantal regels die de minder ervaren arts tot steun kan 
zijn. In de praktijk zullen de regels alleen daar worden 
gehanteerd waar de ervaring tekort schiet. De regels dienen 
ervoor de weg te kunnen vinden in de medische kennis die 
anders uit het hoofd geleerd moet worden. 

Het medisch handelen zal door deze regels een grotere 
zekerheid gaan vertonen hetgeen zich zal uiten in sneller 
en meer doelgericht onderzoeken en behandelen. Dit in 
tegenstelling tot de huidige ontwikkelingen, die juist gaan 
in de richting van het pakketsgewijs aanvragen van reeksen 
onderzoeken. Daar waar pakketten-onderzoek gewenst is, 
zoals bij keuringen, zullen de regels ons kunnen helpen bij 
het selekteren van het meest aantrekkelijke pakket 
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onderzoeken dat een zo groot mogelijk screenend effekt 
heeft. 

Overigens zullen de beslissingsregels ook de handelwijze 
van de arts duidelijker kontroleerbaar maken. Hierbij 
moeten we ons realiseren dat ook met deze beslissingsregels 
nooit het ideaal te bereiken is. Er zal daarom steeds 
ruimte moeten blijven voor eigen beslissingen zolang die, 
gelet op de specifieke situatie, verantwoord zijn. Door het 
model zal men zich beter realiseren wanneer wordt afgeweken 
van hetgeen volgens de bekende regels voor de hand ligt. 

Ten aanzien van de keuze van therapieen zullen we 
waarschijnlijk langer op een positieve bijdrage van een 
formele geneeskunde moeten wachten, omdat de grote 
diversiteit aan mogelijkheden met elk hun specifieke 
eigenschappen en neven-effekten een formalisering moeilijk 
maakt. Veel eerder kan men verwachten dat regels te geven 
zijn voor het vaststellen van het meest gewenste 
aangrijpings-punt van een therapie. Dit op zich kan een 
stap zijn naar regels voor de keuze van een therapie. 

De kommunikatie tussen verschillende artsen zal 
effektiever worden enerzijds door de voor de formalisering 
noodzakelijke standaardisering van terminologie en 
anderzijds doordat bekendheid met de beslissingsregels meer 
vertrouwen in en begrip voor elkaars handelwijze zal geven. 
Deze verbeterde kommunikatie zal ook een positieve invloed 
hebben op het verwijzingspatroon en het werken in 
teamverband. 

Een ander aspekt van kommunikatie is de verslaglegging. 
Ook de verslaglegging als weerspiegeling van het medisch 
gebeuren zal beinvloed worden door een formele geneeskunde. 
Ook hier zal de standaardisering van de terminologie een 
belangrijke rol spelen. Daarnaast zal het denkproces van de 
behandelend arts beter te volgen zijn door de invloed van 
een formele geneeskunde op het medisch handelen. Dit zal 
nog versterkt worden door een hierop gerichte strukturering 
van de verslaglegging. 

De tijdwinst die met deze veranderingen in het medisch 
handelen mogelijk gepaard zal gaan, hoeft niet te leiden 
tot een beter kontakt tussen arts en patient. Veeleer zal 
dit kontakt verbeterd worden doordat de arts het gevoel 
krijgt dat hij zijn handelen beter kan verantwoorden. De 
medicus zal zich meer bewust worden van dat deel van zijn 
handelen dat juist niet volgens de regels plaats vindt en 
dat gebaseerd is op intuitie en onbewuste waarneming. Een 
bezwaar van deze bewustwording is ·echter dat, hoewel er 
weinig over de invloed van het gevoelsmatig handelen bekend 
is, deze invloed zal verminderen. Aangezien het hele 
medisch handelen nooit in regels zal kunnen worden gevat 
moet er zorg voor gedragen worden dat ook de artsen in de 
toekomst een zekere vrijheid houden in de benadering van de 
patient en zijn ziekte. 

59 



6.3 Het medisch onderwijs 

Het aandragen van formele regels voor het medisch handelen 
zal meer dan op welk gebied ook zijn nuttig effekt hebben 
op het geneeskundig onderwijs. Het standaardiseren van de 
medische terminologie, zowel wat betreft termen van 
symptomen en ziekten als operationele termen zoals diagnose 
en beloop zal meer konsistentie in het geneeskundig 
onderwijs brengen, waardoor de student zich niet meer 
behoeft te verplaatsen in het specifieke begrippenarsenaal 
van een bepaalde docent. 

Een aantal eenduidige regels zal het niet langer 
noodzakelijk maken dat grote delen van de ziektekundige 
kennis als feiten in het hoofd gestampt moeten worden. 
Mandema (1965) is van mening dat er een verschuiving zal 
optreden van encyclopedisch onderwijs naar logisch 
onderwijs. De medische student zal een overzicht krijgen 
van de regels en hem zal de weg gewezen moeten worden in de 
literatuur. Aan de hand van theoretische ziektegevallen zal 
hij eerst enige ervaring moeten krijgen in het gebruik -van 
de regeis en zal hij geleidelijk aan bedreven moeten worden 
in het raadplegen van de literatuur. Dit zal er toe leiden 
dat ook aan de literatuur veel hogere eisen worden gesteld 
wat betreft konsistentie en overzichtelijkheid. Ook zal 
meer inzicht gegeven moeten worden in het mechanisme van de 
verschillende ziekteprocessen. Verder in de geneeskundige 
studie zal op dezelfde wijze ervaring moeten worden 
opgedaan met praktische gevallen. 

Hoewel het verleidelijk zal zijn steeds meer van de 
praktische oefening te laten vervangen door het analyseren 
van theoretische· ziektegevallen dient men niet te vergeten 
dat praktische scholing uiterst belangrijk is in het 
geneeskundig onderwijs. In de praktijk moet geleerd worden 
het afwijkende van het normale te onderscheiden. Het 
onderwijs zal (weer) meer nadruk moeten leggen op de 
symptomenleer (Mandema, 1965) . Daarnaast is voor het 
verkrijgen van de nodige handvaardigheid nu eenmaal 
voldoende praktische scholing vereist. Aangezien er in veel 
praktische situaties geen tijd is om met behulp van boeken 
en een aantal regels tot beslissingen te komen, zal de 
praktiserend arts een deel van de ziektekundige kennis 
direkt paraat moeten hebben. Naast een doorzichtige 
kennisstruktuur speelt ook de ervaring hierbij een 
belangrijke rol. De praktische scholing zal dus uitermate 
belangrijk blijven. 

Goede regels, goede literatuur en het zich realiseren van 
de beperkingen daarvan vormen een gezonde methodologische 
basis voor de praktijk. 
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6.4 Medisch wetenschappelijk onderzoek 

Formele geneeskunde zal op een aantal manieren een nuttige 
bijdrage kunnen leveren aan de ziektekundige research. Zo 
blijkt met name bij het opstellen van een kennisgraaf waar 
de witte plekken in de kennis zitten. Vaak is wel bekend 
waar deze witte plekken zijn, maar een accentuering op deze 
wijze kan een stimulans zijn bij verdere research. Indien 
twee oorzaken dezelfde direkte gevolgen kunnen hebben, 
terwijl de wijze waarop deze gevolgen ontstaan niet bekend 
is, zal dat aanleiding zijn om te zoeken naar een 
gemeenschappelijke faktor in de wijze waarop deze gevolgen 
ontstaan. Ook de vraag waarom bepaalde gevolgen in de ene 
situatie wel en in de andere niet ontstaan kan aanleiding 
zijn tot gericht wetenschapelijk onderzoek. 

Resultaten van onderzoek naar ziekteprocessen zijn 
gemakkelijker te overzien en te vergelijken met reeds 
bestaande kennis, als deze kennis in de vorm van een graaf 
is samengevat. Wanneer van elke relatie in de kennisgraaf 
wordt bijgehouden welke publikaties deze relatie 
ondersteunen, wordt het mogelijk bij gewijzigde inzichten 
snel over de daarvoor relevante eerdere publikaties te 
beschikken. 

Bij het zoeken naar verbanden kunnen in principe ook 
ziekteprocessen gevonden worden die nooit eerder als 
zodanig zijn herkend. Vanzelfsprekend kan dit alleen als de 
verschillende onderdelen van het proces in de kennisgraaf 
zijn terug te vinden. Zo kan bijvoorbeeld de relatie tussen 
veranderingen in de calciumstofwisseling en alcoholisme, 
zoals die zich gezamenlijk kunnen voordoen nagegaan worden 
in onze kennisgraaf. Daarbij blijkt onder meer dat door 
alcoholisme, al of niet via verhoogde bloeddruk, 
nierafwijkingen kunnen ontstaan die verantwoordelijk zijn 
voor een vermindering van hydroxyvitamine D, dat weer via 
hypocalciaemie tot demineralisatie van het bot leidt. In 
dit verband is het opmerkelijk dat voor het opsporen van 
het verband tussen alcoholisme en botdemineralisatie niet 
ook onderzoek is verricht naar eventuele stoornissen in de 
nierfunctie (Viersma , 197 8) . 

Een andere mogelijkheid voor ondersteuning van de 
research is de mogelijkheid om de resultaten van nieuwe 
hypothesen na te gaan. De kennisgraaf kan worden uitgebreid 
met nieuwe relaties of bestaande relaties kunnen worden 
verwijderd of verlegd. Door de gegevens van oude gevallen 
te analyseren met behulp van de kennisgraaf, die volgens de 
hypothese is aangepast, kan worden nagegaan of de hypothese 
bruikbare resultaten oplevert. 

Naast de ziektekundige research behoort tot het medisch 
wetenschappelijk onderzoek ook de geneeskundige research. 
Een belangrijke vorm van geneeskundige research is het 
nagaan van de resultaten van verschillende 
behandelingsmethoden. Vooral aan het prospectieve onderzoek 
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kan formele geneeskunde een bijdrage leveren. Een groot 
probleem bîj klinisch prospectief onderzoek is het 
verzamel en van eenzelfde (grote) set gegevens. Dit kost 
veel tijd en geld en betekent bovendien vaak een belasting 
voor de patient. Door gebruik te maken van de kennisgraaf 
en een van te voren gekozen onderzoek-selektieregel wordt 
het mogelijk om volgens een vast protokol gegevens te 
verzamelen, zonder dat elke patient alle onderzoeken 
behoeft te ondergaan. Weliswaar kan de research op deze 
wijze nooit een beter resultaat opleveren, maar in een 
aantal gevallen zullen wel de belasting voor de patient 
verminderd en de kosten verlaagd kunnen worden. 

Ook bestaat de mogelijkheid om aan de hand van de 
kennisgraaf het ideale aangrijpingspunt voor een (nog te 
ontwikkelen) therapie te vinden en om de mogelijke 
neven-effekten van een bepaalde therapie, waarvan het 
aangrijpingspunt bekend is, na te gaan. 

Tenslotte kan aan de hand van de kennisgraaf nagegaan 
worden wat het effekt is van verschillende nieuwe 
beslissingsregels. Maar ook de elementen van de kennisgraaf 
zelf kunnen onderwerp zijn van verder onderzoek aan de hand 
van de ervaring die ermee wordt opgedaan. Een aantal 
suggesties hiervoor werden in paragraaf 5.5 gegeven. Zo 
zien we dat de formele geneeskunde niet alleen een rol kan 
spelen bij de geneeskundige research, maar ook zelf 
beschouwd moet worden als een terrein van studie binnen het 
geneeskundig wetenschappelijk onderzoek. 
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Samenvatting 

In deze studie, waarvan de inhoud gedurende vijf jaar de 
stof heeft gevormd van een keuzeprojekt "Methodologie van 
de klinische geneeskunde", wordt een logisch raamwerk voor 
de medische besluitvorming gegeven. 

Eerst wordt in hoofdstuk 2 nagegaan wat er over het 
onderzoek- en behandelingsproces in het algemeen in de 
medische literatuur is geschreven. Hierbij moeten we 
konkluderen dat in de veel gehanteerde medische leerboeken 
vrijwel geen aandacht wordt besteed aan een algemeen 
logisch kader. Ook in het normale onderwijsprogramma wordt 
hiervoor nauwelijks tijd ingeruimd. Weliswaar worden wel 
pogingen gedaan in de vorm van probleemgericht onderwijs, 
maar van een methodologische bespreking van het onderzoek
en behandelingsproces is toch nog geen sprake. Dit heeft 
onder meer tot gevolg dat er weinig eenduidigheid is in het 
gebruik van termen zoals diagnose, pathogenese, beloop en 
dergelijke. Aan de hand van een beschouwing over namen van 
ziektebeelden wordt gekonkludeerd dat op basis van de 
bestaande terminologie een klassifikatie van ziektebeelden 
een groot probleem is. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 meer in detail nagegaan 
hoe het onderzoek- en behandelingsproces verloopt en welke 
beslissingsstappen daarin voorkomen. Onderscheiden worden 
de interpretatie van gegevens, de beslissing een therapie 
in te stellen, de keuze van een therapie, de beslissing 
onderzoek te doen en de keuze van het onderzoek. Tevens 
wordt aangegeven wat de verschillende beslissingsstappen 
inhouden. Daarna wordt een keuze gemaakt voor een model dat 
bruikbaar is voor de weergave van de medische kennis. 
Daarbij wordt het verklarende model verkozen boven het 
klassificerende model vanwege het ontbreken van een 
klassifikatie van ziektebeelden en vanwege de behoefte aan 
een model dat inzicht en begrip oplevert. 

In hoofdstuk 4 wordt na een korte inleiding over 
grafentheorie aangegeven hoe de medische kennis in de vorm 
van een gesigneerde gerichte graaf kan worden weergegeven. 
De punten in de kennisgraaf zijn een weergave van medische 
verschijnselen, terwijl de gesigneerde pijlen de tussen 
verschijnselen mogelij�e direkte oorzaak-gevolg-relaties 
aangeven. Vervolgens wordt voor elke beslissingsstap een 
beslissingsregel gegeven, waarbij een onderscheid wordt 
gemaakt tussen de verklaringsregel en de interventieregels. 
De verklaringsregel is gericht op het vinden van de 
"minimale oorzaak" van de symptomen van de patient aan de 
hand van de kennisgraaf. Deze minimale oorzaak kan worden 
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omschreven �ls het verschijnsel dat in ieder geval aanwezig 
moet zijn indien tussen die symptomen een verband bestaat. 
Voor de interventieregels worden eveneens voorstellen 
gedaan. 

Van een deelgebied van de nefrologie wordt in hoofdstuk 5 
vervolgens getoond hoe de literatuur kan worden 
geanalyseerd om daarna tot de synthese van een kennisgraaf 
te komen. Hierbij valt het op dat de literatuur de 
eigenlijke ziektemechanismen erg onduidelijk en vaak 
onzorgvuldig weergeeft. Behalve van de literatuur is het 
raadzaam ook gebruik te maken van advies van deskundigen in 
het betreffende medische vakgebied. Hierna wordt aan de 
hand van twee Case records uit de New England Journal of 
Medicine getoond welke resultaten in die gevallen worden 
bereikt met de ontworpen verklaringsregel. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van een ten behoeve van dit onderzoek 
ontwikkeld computerprogramma voor het analyseren van 
gesigneerde gerichte grafen. Vervolgens wordt aangegeven in 
welke richting zowel de kennisgraaf als de 
beslissingsregels verder ontwikkeld kunnen ·worden. 

Tenslotte wordt een beeld gegeven van de invloed die van 
formele regels in de geneeskunde verwacht mag worden op de 
praktische geneeskunde, het medisch onderwijs en het 
medisch wetenschappelijk onderzoek. 
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Summary 

In this study - the content of which having been material 
for an optional educational program called 'Methodology of 
clinical medicine' - a logical framework will be given for 
decision-making in medicine. 

First of all will be checked in chapter 2 what in general 
has been written on the subject of the medical examination 
and treatment process, after which we have to arrive at the 
conclusion that in the frequently used mediaal textbooks 
hardly any attention has been paid to the outline of a 
general and logical framework, nor is there much time being 
spent on this subject within the normal educational 
program. True, efforts are being made by teaching problem 
oriented medicine but in fact there is no real question yet 
of methodological discussion on the examination and 
treatment process. The consequence of this all among other 
things is a practically nonexisting unanimity in using 
terms like diagnosis, pathogenesis, and complication. From 
a speculation on names of clinical pictures the conclusion 
will be drawn that on the basis of the existing terminology 
a classification of diseases forms a great problem. 

Hereafter a detailed checking will be made in chapter 3 
of how examination and treatment proceed and what sequence 
of decisions occurs within this process. Differentiated 
are, interpretation of data, decision about initiating 
therapy, seléction of therapy, decision about proceeding 
examination, and selection of examination. At the same time 
will be indicated what the successive decisions mean. 
Thereafter a model will be selected that is usable for a 
reflection of mediaal knowledge; an explanatory model is 
preferred to a classifying one because of a lacking 
classification of diseases and because of the need for a 
model producing insight and comprehension. 

In chapter 4 will be indicated after a short introduction 
to graph theory how mediaal knowledge can be structured 
into a signed directed graph. The points in the knowledge 
graph are a representation of mediaal phenomena while the 
signed arrows indicate the possi·ble direct cause-and-effect 
connections. Thereafter a decision rule will be given for 
each decision phase, distinguishing between the explanation 
rule and the intervention rules. 

The explanation rule aims at finding the 'minimal cause' 
of the symptoms of the patient with the help of the 
knowledge graph. This minimal cause can be described as the 
phenomenon that must be present at any rate if those 
symptoms are interrelated. Suggestions for the intervention 
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rules will be given as well. 
In chapter 5 will be shown how literature concerning 

nephrology can be analysed in order to come to a synthesis 
of a knowledge graph. A conspicuous fact here is that this 
literature reflects the real mechanisms of the illnesses 
very unclear and often inexact. It is advisaole in addition 
to literature to use advice of experts in the speciality in 
question. With the help of two Case records from the New 
England Journal of Medicine will be shown what results are 
attained in those cases with the originated explanation 
rule. Use bas been made here of an interactive computer 
program especially developed for this research to analyse 
signed directed graphs. Hereafter will be indicated in what 
direction both knowledge graph and decision rules can be 
developed further. 

Finally an idea will be given of the influence that may 
be expected from the forma! rules in medicine on medica! 
practice, medica! education, and medica! research. 

66 



Literatuur 

Axelrod R. (197 6) The analysis of cognitive maps. In: R. 
Axelrod, ed. : Structure of decision. Princeton University 
Press, Princeton, N. J. 

Barnoon S. , Wolfe H. (1972 )  Measuring the effectiveness of 
medical decisions. Charles C. Thomas Publisher, 
Springfield, 111. 

Bender W. , Hoedemaeker Ph. J. , Vries Robbé P. F. de (1978) 
Eenduidigheid van begrippen. (in voorbereiding) . 

Bleich H. L. (1969) Computer evaluation of acid-base 
disorders. J Clin Invest, 48: 1689- 1696. 

Blaloc k H.M. (1969) Recasting verbal theories as causal 
models. In: Theory construction. Prentice-Hall, inc. , 
Englewood Cliffs, N. J. 

Braunsteiner H., Weissel W .  (197 7 )  Untersuchungsgang bei 
inneren Erkrankungen. In: R. Gross, P. Schoelmerich: 
Lehrbuch der inneren Medizin. 5e editie, F . K .  Schattauer 
Verlag, Stuttgart. 

Borst J. G. G. (1961) Noodzakelijk, overbodig en schadelijk 
geneeskundig onderzoek. Ned Tijdschr Geneeskd, 105-II: 
2449-2457. 

Card W. I. (1973)  Computer-assisted diagnosis and pattern 
recognition, The computing approach to clinical 
diagnosis. Proc R Soc Lond [ Biol] , 184: 421-432. 

Case 29 (1976)  N Engl J Med, 295: 156-163. 
Case 34 (1976)  N Engl J Med, 295: 433-440. 
De Dombal F. T. (197 8) Medical diagnosis from a clinician ' s  

point of view. Methods Inf Med, 17: 28-35. 
Dudley H. A. F. (1970) The clinical task. Lancet, 1970-II: 

1352-1354. 
Engle R. L. , Davis B. J. (1963) Medioal diagnosis: Present, 

past and future (I) ,  Present concepts of the meaning and 
limitations of medical diagnosis. Arch Intern Med, 112: 
512-519. 

Feinstein A. R. (1967 ) Types, uses, and attributes of 
clinical data. In: Clinical judgement. The Williams & 
Willems Company, Baltimore. 

Feinstein A. R. (1970) What kind pf basic science for 
clinical medicine? N Engl J Med, 283 : 847-852. 

Feinstein A. R. (197 3a) An analysis of diagnostic reasoning 
(I) ,  The domains and disorders of clinical macrobiology. 
Yale J Biol Med, 46: 212-232. 

Feinstein A. R. (1973b) An analysis of diagnostic reasoning 
(II ) ,  The strategy of intermediate decisions. Yale J Biol 
Med, 46: 264-283. 

Feinstein A. R. (197 4)  An analysis of diagnostic reasoning 

67 



(III) ,  The construction of clinical algorithms. Yale J 
Biol Med ,- 47: 5-32. 

Feinstein A.R. (1 975) Science, clinical medicine, and the 
spectrum of disease. In: P.B. Beeson, W. McDermott: 
Textbook of medicine. 1 4e editie, W . B .  Saunders Company, 
Philadelphia. 

Freemon F.R. (1 972) Medical diagnosis: Comparison of human 
and computer logic. Int J Biomed Comput, 3: 21 7-221 .  

Gorry G.A., Barnett G.O. (1 968) Experience with a model of 
sequential diagnosis. Comput Biomed Res, 1 :  490-507. 

Gorry G.A. (1 970) Modelling the diagnostic process. J Med 
Educ, 45: 293-302. 

Groot A.D. de (1 968) Formulering van theorieen en 
hypothesen: A. Het deductieve proces. In: Methodologie. 
4e druk, Mouton & Co, Den Haag. 

Gross R. (1 975) Uebersichten ueber diagnostische und 
therapeutische Entscheidungen. Klin Wochenschr, 53: 
293-305. 

Harary F., Norman R.Z., Cartwright D. (1 965) Structural 
models: An introduction to the theory of directed graphs. 
Wiley, New York. 

Harvey A.M. (1 97 6) The approach to diagnosis. In: A.M. 
Harvey e.a., ed.: The principles and practice of 
medicine. 1 9e editie, Appleton-Century-Crofts, New York. 

Harvey A .M. , Johns R.J., OWens A.H., Ross R.S. ed. (1 976) 
The principles and practice of medicine. 1 9e editie, 
Appleton-Century-Crofts, New York. 

Helmers H.M., Mokken R.J., Plijter R.C., Stokman F.N. 
m.m.v. Anthonisse J.M. (1 97 5) Grafen-terminologie. In: 
Graven naar macht. Op zoek naar de kern van de 
Nederlandse ekonomie. Van Gennep, Amsterdam. 

Johns R.J. (1 976) The collection and analysis of clinical 
information. In: A.M. Harvey e.a., ed.: The principles 
and practice of medicine. 1 9e editie, 
Appleton-Century-Crofts, New York. 

Kassirer J.P. (1 976) The principles of clinical decision 
making: An introduction to decision analysis. Comput Biol 
Med, 49: 1 49-1 64. 

Kerr D.N.S. (1 975) Introduction: Role of the kidney in 
health and disease. In: P.B. Beeson, W.  McDermott, ed.: 
Textbook of medicine. 1 4e editie, W.B. Saunders Company, 
Philadel phia . 

Linden W.J. van der (1 977)  Graphentheorie. Methoden en Data 
Nieuwsbrief, 2: 3-1 6. 

Lindsay P.H., Norman O.A. (1 972) Problem solving. In: Human 
information processing. An introduction tot psychology. 
Academie Press, New York. 

Loeffler W. (1 965) Grundsaetzliches zur Diagnostik. In: W. 
Hadorn, ed.: Vom Symptom zur Diagnose. 3e editie, S. 
Karger, Basel. 

MacBryde C.M., Blacklow R.S. (1970) The study of symptoms. 

68 

In: C.M. MacBryde, R.S. Blacklow, ed.: Signs and 
symptoms. 5e editie, J.B. Lippincott Company, 



Philadelphia. 
Mandema E. (1965) Het aardige van de geneeskunde. Ned 

Tijdschr Geneeskd, 10 9-I : 357-363. 
Mathew R. J. , Kulikowski C. A. , Kaplan K. R. (1977) A 

multileveled representation for knowledge acquisition in 
medica! consultation systems. In : D. B. Shires, H. Wolf 
ed. : Medinfo 77, North-Holland Publishing Company, 
Amsterdam. 

Moen R. E. , Jordanov S. , Perez A. , Turksen I. B. (1977) 
Medica! diagnostic system with human-like reasoning 
capability. In : D. B. Shires, H. Wolf, ed. : Medinfo 77, 
North-Holland Publishing Company, Amsterdam. 

0osterhuis H. J. G.M. (1977) Klinische Neurologie. Bohn, 
Scheltema en Holkema, Utrecht. 

Pauker S. G. , Gerry G. A. , Kassirer J. P. , Schwartz W. B. 
(1976) Towards the simulation of clinical cognition. 
Taking a present illness by computer. Am J Med, 60 : 
981-996. 

Pople H. E. , Myrs. J. D. , Miller R. A. (1975) Dialog : A model 
of diagnostic logic for internal medicine. In : Advance 
papers of the fourth international joint conference on 
Artificial Intelligence. The A. I. Laboratory, Cambridge, 
Mass. 

Roberts R. (1976) Strategy for energy crisis : The case or 
commuter transportation policy. In : R. Axelrod, ed. : 
Structure of decision. Princeton University Press, 
Princeton, N. J. 

Robson J. S. (1974) Diseases of the kidney and urinary 
system. Pag. 582 in : J. Macleod, ed. : Davidson's 
Principles and practice of medicine. 11e editie, 
Churchill Livingstone, Edinburgh. 

Rossum H. J :M. van (1977) Wegen zoeken. In : Medisch 
onderwijs. Academisch proefschrift, Groningen. 

Scadding J. G. (1972) Viewpoint, the semantics of medica! 
diagnosis. Int J Biomed Comput, 3 :  83-90. 

Schwartz S.H. , Simon R. I. (1976) Systems approach to 
studying information processing and decision making in 
medica! diagnosis. In : H. H. Werley e. a. ed. : Health 
research : The systems approach. Springer Publishing 
Company, New York. 

Schwartz W. B. (1975) Renal tubular acidosis. Pag. 1152-1 153 
in : P. B. Beeson, W. McDermott, ed. : Textbook of medicine. 
14e editie, W. B. Saunders Company, Philadelphia. 

Siegenthaler W. , Jenny S. (1975) Allgemeine Gesichtspunkte. 
In : W. Siegenthaler, ed. : Robert Hegglin 
Differentialdiagnose innerer Krankheiten. 13e editie, 
Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 

Smith L. H. (1977) Renal tubular acidosis. Pag. 637-638 in : 
Thorn G. W. , e. a. , ed. : Harrison's Principles of internal 
medicine. Be editie, McGraw-Hill Book Company, New York. 

Sodeman W. A. (1964) The history and physical examination. 
In : J. A. Jacquez, ed. : The diagnostic process. University 
of Michigan, Ann Arbor, Mich. 

69 



Strauss M.�. ,  Welt L.G. ed. (197 1) Diseases of the kidney. 
2e eàitie, Little, Brown and Company, Boston. 

Taylor T. R. ,  Aitchison J. , McGirr E.M. (197 1) Doctors as 
decision-makers: A computer-assisted study of diagnosis 
as a cognitive skill. Br Med J, 3: 35-40.  

Taylor T. R. (197 6) Clinical decision analysis. Methods Inf 
Med, 15: 216-224. 

Thorn G. W . ,  Adams R. D. , Braunwald E.,  Isselbacher K. J. , 
Petersdorf R. G. (197 7a) Approach to disease. In: G. W. 
Thorn e. a. , ed. : Harrison's Principles of internal 
medicine. 8e editie, McGraw-Hill Book Company, New York. 

Thorn G. W . ,  Adams R. D. , Braunwald E., Isselbacher K. J. , 
Petersdorf R. G. ed. (197 7b) Harrison's principles of 
internal medicine. 8e editie, McGraw-Hill Book Company, 
New York. 

Viersma H. J. (197 8) De calciumstofwisseling bij 
alcoholisme. Ned Tijdschr Geneeskd, 122: 55. 

Vries Robbé P. F. de (1975) Useful elements of P. O. M. R. - A 
report of experience. Medica! Record, 16: 13-17 . 

Vries Robbé P. F. de, Marle M. van (1978) Organisatorische 
kenmerken van het medisch dossier. In : J. de Boer, ed. : 
Medische bedrijfsvoering in het ziekenhuis. Bohn, 
Scheltema en Holkema, Utrecht. 

Wardle A. , Wardle L. (197 8) Computer aided diagnosis. A 
review of research. Methods Inf Med, 17 : 15-28. 

Wechsler H. (197 6) A fuzzy approach to medica! diagnosis. 
Int J Biomed Comput, 7 :  191-203. 

Weed L . L. (1968a) Medica! records that guide and teach (I) . 
N Engl J Med, 278: 593-600. 

Weed L .L. (1968b) Medica! records that guide and teach 
(II) . N Engl J Med, 278: 652-657 . 

Weed L. L. (1969) Medica! records, medica! education and 
patient care. Press of Case Western Reserve University, 
Cleveland. 

Weed L .L. (197 1) Quality control and the medica! record. 
Arch Intern Med, 127:  10 1-105. 

Williams G. H. ,  Dluhy R . G. ,  Thorn G. W. (197 7)  Cushing's 
syndrome. Pag. 534 in: G. W. Thorn e. a. , ed. : Harrison's 
Principles of internal medicine. Be editie, McGraw-Hill 
Book Company, New York. 

Wrightson M. T. (197 6) The documentary coding method. In: R. 
Axelrod, e. d. : Structure of decision. Princeton 
University Press, Princeton, N. J. 

Zadeh L. A. (197 4) Fuzzy logic and its application to 
approximate reasoning. In: Information processing 7 4 .  
North-Holland Publishing Company, Amsterdam. 

70 


	robbe kaft
	robbe plaat
	de vries 1-30
	de vries 30-70

