
DOI: 10.1136/emermed-2017-206673 

Title: Development and validation of an admission prediction tool for emergency departments in 

the Netherlands 

 

Translated abstract 

Doel Wanneer een ziekenhuisopname vroegtijdig voorspeld kan worden, zou dit de ligduur op de 

SEH kunnen verkorten. Het doel van deze studie is het ontwikkelen van een computermodel om 

de opnamekans te voorspellen.  

Methoden Voor de ontwikkeling van het opnamekansmodel is data verzameld van alle patiënten 

die de SEH van het Rijnstate ziekenhuis bezochten gedurende twee willekeurige weken. Middels 

een multivariate logistische regressie analyse werden de mogelijk met een ziekenhuisopname 

geassocieerde factoren onderzocht. Vervolgens is met deze data een model ontwikkeld om de 

opnamekans te voorspellen. Prospectieve validatie van dit model werd uitgevoerd in het 

Rijnstate Ziekenhuis en in twee regionale ziekenhuizen met verschillende opnamepercentages. 

Het model werd daarna omgezet naar een computermodel, waarmee de opnamekans voor iedere 

SEH-patiënt bepaald kan worden op het moment van triage. 

Resultaten Data van 1261 SEH-bezoeken werden gebruikt bij de ontwikkeling van het 

computermodel. Vier factoren die bijdragen aan de opnamekans werden geïdentificeerd: leeftijd, 

triage categorie, manier van presenteren en belangrijkste klacht. Met prospectieve validatie werd 

aangetoond dat dit model de opnamekans betrouwbaar voorspelt in twee perifere ziekenhuizen   

(AUC 0.87, 95% CI: 0.85 – 0.89) en in een academisch ziekenhuis (AUC 0.76, 95% CI: 0.72 – 

0.80). Bij de perifere ziekenhuizen resulteerde een opnamekans van 80% in het hoogste aantal 

terecht positieven (daadwerkelijke opnames) met de hoogste specificiteit (PPV: 89.6, 95% CI: 

84.5-93.6. NPV: 70.3, 95% CI: 67.6-72.9). Wat betreft het academische ziekenhuis, met een 

hoger opnamepercentage, was een opnamekans van 90% beter (PPV: 83.0, 95% CI: 73.8-90.0, 

NPV: 59.3, 95% CI: 54.2-64.2).  

Conclusie De opnamekans voor SEH-patiënten kan, al op het moment van triage, berekend 

worden middels een computermodel. Uit verder onderzoek moet blijken of het gebruik van dit 

model de doorstroming van patiënten op de SEH kan verbeteren.   


