
Ligduur 
voorspelling

Ysis Inzicht



GRZ

DBC wordt 

gestart
MDO Behandeling

Arts doet 

Ligduur 

prognose

Arts doet 

Ligduur 

prognose 

Ontslag → 

Afsluiten

Ondersteuning vanuit Inzicht



Prognoses hebben we nodig voor;

1. Zorgpad bepaling
- Welke zorg moet worden ingezet om de revalidatiedoelen te halen?
- Intensief of regulier behandelen?

1. Financiele planning
- Wanneer komen er bedden vrij?
- Wat voor DBC producten verwachten we te realiseren?
- Overschrijden we de productieplafonds?

1. Client betrekken
- Wanneer kan de cliënt naar huis (wat is de VOD)?

Kan mis gaan 
bij slechte 
prognose!



Prognoses kunnen lastig zijn..

Opname 

barthel?

Meet-

instrumenten?

Cognitie?

Rookt de 

client?

Aangepaste 

woning?

Mantelzorger?

Revalidatie 

i/h 

verleden?



Doel: Openen vd Blackbox!

1. Ligduur voorspelling voor nieuwe 

opnames 

2. Uitleg over factoren die ligduur 

beinvloeden

Beslisondersteuning ontwikkelen dat artsen voorziet van;



Hoe openen we de blackbox?

Client wordt 

ingeschreven

DBC wordt 

gestart

(Opname) 

metingen 

worden gedaan

Behandeling → 

Ontslag → 

Afsluiten

Basis clientdata

- Leeftijd

- M/V

- Partner?

- Beleid

- Med. verleden

- ..

DBC informatie

- Diagnose

- Rev. verleden

- Startperiode

Gemeten data

- Barthel

- Timed up and go

- Trunk control

- Berg balance

Ligduur 
voorspeller met 

inzage in 
voorspellings 

factoren



Hoe openen we de blackbox?

Input dataset

- DBC Historie

- 83 variabelen 

per subtraject

Data onherleidbaar 

maken

Voorspel model 

trainen, testen

Uitrol naar pilot 

organisaties

Gebruik op de 

werkvloer



Waar staan wij nu?

Obv opname data;
- In 45% v/d gevallen 

correcte DBC bak

- Slechte 
nauwkeurigheid bij 
hele hoge/hele lage 
ligduur

- Tekst data onbenut



Waar willen wij heen?

1. Inzetten tekst data

2. Van uitlegbare berekening → 

kwalitatieve cliënt 

informatie

Veel behandelaren werken met vrije tekst

- (On)gestructureerde decursus

- Revalidatie doelen

- Algemene indruk

- Verpleegkundige intake

- Behandelplan



Waar willen wij heen? 
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