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Introductie

Necrotiserende wekedeleninfecties (NWD) zijn ernstige infecties met een hoge mortaliteit die een diverse 
populatie treft. Er is behoefte aan een klinisch beslissingsondersteunend model dat vroeg in het beloop 
verwachtte uitkomsten voorspelt en behandeladviezen geeft.

Methode

Om klinisch relevante vragen te identificeren werden 8 verschillende specialisten (chirurgen, intensivisten, 
huisarts, SEH-arts) geïnterviewd.  Hieruit volgden 24 unieke vragen, waarvan mortaliteit werd geselecteerd als 
eerste uitkomst om op machine learning (Random Forest) gebaseerde voorspellingen te ontwikkelen. Data uit 
de prospectieve, internationale INFECT cohortstudie (N=409) werden gebruikt.

Resultaten

30-dagen mortaliteit kon accuraat (AUC 0,91, 95% CI 0,88-0,96) worden voorspeld op basis van zestien 
parameters beschikbaar voor of op de eerste opnamedag op de Intensive Care. Behoudens leeftijd waren alle 
waarden gerelateerd aan sepsis (bv. lactaat, urineproductie, systole). Geen NWDI specifieke voorspellers  
werden geïdentificeerd. De voorspellingen waren significant beter dan die van de SOFA score (p<0.001, AUC 
0,77, 95% CI 0,69-0,84), en verschilde niet significant van de SAPSII score (p=0,07, AUC 0,88, 95% CI 0,83-
0,92).  Het model was goed bestand tegen missing data, met bij 50% missing data en alleen vroeg (<1 uur) na 
opname beschikbare data, een AUC van >0,8.

Conclusie

Deze studie legt de basis voor een klinisch beslissingsondersteunend model wat gebruikt kan worden als 



ondersteuning in de behandeling van NWDI. Het laat zien dat mortaliteit accuraat kan worden voorspeld 
middels machine learning. Uitbreiding naar andere uitkomsten of vragen (kans op septische shock, AKI, 
verwacht pathogeen) zal leiden tot een vroeg overzicht van het te verwachten beloop, en zo keuzes in de 
behandeling ondersteunen.
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