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Predictie modellen: Hoe (de theorie)
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Predictie modellen: Hoe (de praktijk)

109 predictie modellen in Covid

Conclusie auteurs

All models were rated high or unclear 

risk of bias

Only 11 (5%) were externally validated

For prediction models, only the 4C 

mortality score was identified as 

promising 

Wynants et al. BMJ 2020;369 
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Dus

Er zijn (te) veel predictie modellen gepubliceerd

Vaak van matige kwaliteit

Vaak geen externe validatie

En met beperkte impact

Predictie modellen: Hoe (de praktijk)

Steyerberg Plos Med 2013
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Waarom voorspellen we? 
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Waarom voorspellen we? 

Om uitkomsten te voorspellen op 

populatie / individueel niveau

- Planning van zorg

- Voorlichting van patiënten over 

prognose

- De ‘tante uit Canada’
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Over externe validiteit
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Etiologische studie

Inzicht in biologie / causaliteit staat 

centraal

Replicatie / confirmatie

Evt vertalen naar interventies

Predictie

Causaliteit speelt geen rol

Studie levert geen inzicht in biologie 

op

Als het doel daadwerkelijk voorspellen 

is, dan is het doel niet de studie op 

zich

Externe validatie is cruciaal

Waarom predictie (I) ?
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Soorten externe validatie

Spatial validation: data uit andere tijdsperiode

Geographic validation: data uit andere geografische setting(s)

Setting/domain/subgroup validation

Justice AC, Assessing the generalizability of prognostic information. Annals of internal medicine. 1999 16;130(6):515-24.

Dekkers OM, How to assess external validity, IJE 2009 

15-11-20219



Waar gaat externe validiteit over?

Standaard variabelen in model:

Lft, sex, CRP, etc

Hs-CRP? IL466? KV466?

Sla eten?

Delta variant? 

Werkdruk op de IC?

Implementatie / gebruik van 

protocollen?
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Externe validiteit

Externe validiteit

Patiënt 
karakteristieken

Externe factoren

- Protocollen

- Maatregelen

Context

- Kwaliteit zorg

- Druk op de zorg 
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Externe validiteit: context en setting

Externe factoren en context niet goed gemeten / 

gerapporteerd

• In 4C studie staat niets over IC druk, aantal 

verpleegkundigen per patiënt, gebruikte 

protocollen

Dus ook moeilijk te operationaliseren in 

predictiemodellen

Twee mogelijkheden:

• Implementeren en modelleren verschillende 

background condities in model

• Aanname stabiele background conditions
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Stabiele background conditions?

Covid heeft laten zien dat die stabiele

background condities geen 

realistische assumpties zijn

- Seizoens-effecten

- Gedrag

- Nieuwe geneesmiddelen

- Druk op de zorg
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De toekomst ligt niet vast
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Joe (en zijn prognose)
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Joe (en zijn prognose)

VB: preventie van een myocardinfarct

Genen:

G1, G2, … Gn
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Joe (en zijn prognose)

VB: preventie van een myocardinfarct

Cholesterol

HDL en LDL cholesterol

Triglyceriden

Lipidoom=

L1,L2, … Ln

Lipiden en proteïnen zijn niet stabiel over tijd, itt genen
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Joe (en zijn prognose)

Lipiden:

L1, L2, .. Ln

Proteinen:

P1, P2, …. Pn

Omgevingsfactoren:

E1, E2, … En

Karaktereigenschappen:

K1, K2, … Kn

Tijd:

T1, T2, …Tn

Alles meten: T*V matrix is compleet
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Joe (en zijn prognose)

Aanname: T*V matrix is compleet, Joe wordt behandeld op T=0, en Joe krijgt 

een AMI ondanks behandeling

Iets gebeurt na T0, kan dit het MI risico beïnvloeden op een manier niet 

voorspelbaar obv de initiële matrix?

19

MI

T*V matrix
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Joe: de issue van externe factoren

20

MI

T*V matrix

Broer MI

?
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Joe: de issue van externe factoren

21

MI

T*V matrix

Broer MI Gezonde voeding
campagne

Joe gets MIJoe krijgt MI voorspeld

?
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Joe: de issue van externe factoren

22

MI

T*V matrix

Broer MI Gezonde voeding
campagne

Verhuizen naar
Italie
Meidterraan
dieet

Afname air pollution H-bom

Joe gets MIJoe krijgt MI voorspeld

?
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Context en externe factoren

Zelfs als T*V matrix compleet is en als we aannemen dat gedrag volledig is 

gedetermineerd, dan nog zijn (individuele (behandel)) effecten niet volledig 

gedetermineerd:

- Predictie systeem is open (systeem externe interrupters)

De waarschijnlijkheid dat een predictie niet volledig is gedetermineerd hangt af 

van:

- Tijd tussen T=0 en potentieel event

- De sterkte van de associatie predictie - event

23

Dekkers When will individuals meet their probabilities? Eu Jou Epi 2020
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Context en externe factoren

Two ways out?

1. Verbreding van de scoop van de predictie op T=0

In ultimo: full-blown determinisme (dit valt buiten de scoop van 

predictie)

2. Claimen dat predictie enkel werkt onder aanname van stabiele 

‘background conditions’

• Dit verplaatst het probleem naar de vraag of we kunnen voorspellen 

dat background condities stabiel zijn
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Gaat predictie echt niet over causaliteit?
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Predictie en causaliteit

0 5 10 15 20 25 30

IC

non-IC

ZH mortaliteit in Covid

Vrouwen Mannen

Dekkers et al No real data 2021
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Interpretatie elementen van model?
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Predictie en causaliteit

Sommige variabelen in model zijn niet causaal gerelateerd aan de uitkomst (IC-

vs non-IC)

Maar: zelfs als een prognostische variabele causaal is, kan een risicoschatter 

niet gebruikt worden als schatter van een ‘interventie effect’

- Confounding

- Probleem van ‘causal removal’
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Causale effecten en effecten van interventies

X=1: BMI 22 en WHR 0.98

X=0: BMI 22 en WHR 0.89 

RR = 1.1 voor CV events

Laat dit RR zich direct vertalen in het effect van een interventie?
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Causale effecten en effecten van interventies

Weghalen van de risicofactor (causal removal) normaliseert het risico niet 

zonder meer

Reden

• Risicofactor heeft al (subklinisch) schade kunnen aanrichten

• Risicofactor normaliseert niet direct

• Er is geen interventie gedefinieerd

• Gewichtsreductie door dieet (welk?)

• Liposuctie?

• Intensief sporten?
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Causale effecten en effecten van interventies

Weghalen van de risicofactor (causal removal) normaliseert het risico niet 

zonder meer

Reden

• Risicofactor heeft al (subklinisch) schade kunnen aanrichten

• Risicofactor normaliseert niet direct

• Er is geen interventie gedefinieerd

• Gewichtsreductie door dieet (welk?)

• Liposuctie?

• Intensief sporten?
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Juist omdat we geen rekening houden met causaliteit in predictie kent 

een standaard predictiemodel geen causale interpretatie



True untreated risk

E.g.  Treated if
risk > 10% 

Untreated Receive treatment during the study

True untreated risk

O
b
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rv

ed
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k

Bij veel predicties zijn we geïnteresseerd in ‘what if’? 

What if?
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Zie verder: Van Geloven et al Causal prediction Eu Jou Epi 2020



Conclusie

- Externe validiteit is cruciaal maar een lastig aspect van predictie (en dit gaat 

over meer dan patiënt karakteristeken

- De toekomst is dynamisch en predicties dus ook

- De meeste predictiemodellen kennen geen causale interpretatie

- Ook al doen we predictie, we zijn meestal (stiekem) geïnteresseerd in 

causaliteit (‘what if’), in veranderen van prognose
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