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2
Optimaliseren van het medisch
handelen; kwaliteitsbewaking bij
kostenbeheersing

2.1 Inleiding

De wens de kwaliteit van het medisch handelen (good medical practice) te kun-
nen bewaken, in een omgeving waar het beheersen van kosten een belangrijk
aandachtspunt is, vormt de aanleiding voor het schrijven van dit proefschrift.
Vanuit deze aanleiding wordt in de paragrafen 2.2 en 2.3 beschreven waarom
het bewaken van de kwaliteit bij beperkte middelen aandacht behoeft. Tevens
wordt in paragraaf 2.3 aandacht besteed aan interdoktervariatie. Interdokterva-
riatie is om veel redenen een belangrijk gegeven bij het veranderen van het
gedrag van artsen. Ten slotte wordt in paragraaf 2.4 aandacht besteed aan kwa-
liteitsbewaking en de invulling die hier aan dit begrip is gegeven.

2.2 Optimalisatie van het medisch handelen

Aesthetic appeal is offered as a sufficient reason for logical parsimony, but economic par-
simony (given the scarcity of resources) is a compelling reason for abandoning the tradi-
tional blunderbuss method of diagnosis (Phillips, 1988).1

De omvang van de collectieve lasten is voor de overheid aanleiding kritisch naar
de kostenontwikkeling van de gezondheidszorg te kijken. De uitoefening van de
geneeskunde vormt hierbij steeds een nadrukkelijk aandachtspunt. De overheid
heeft diverse nota’s laten verschijnen waarin wordt aangegeven dat kostenbe-
heersing en grotere doelmatigheid bij de toepassing van geneeskunde noodza-
kelijk is.2-3 In eerste instantie trachtte de overheid dit via wet- en regelgeving te
bereiken.4 De invoering van de budgettering van ziekenhuizen is hiervan een
voorbeeld. Deze benadering heeft echter onvoldoende resultaat naar het oordeel
van de overheid. In het streven naar kostenbeheersing zijn de laatste jaren de
accenten anders komen te liggen; naast de consument heeft vooral de arts een
rol gekregen. De arts wordt een belangrijke rol toegedacht bij het beheersbaar
maken van de omvang en de kosten van het geneeskundig handelen.4-7 Kwali-
teit en doelmatigheid van medisch handelen zijn hierbij expliciet genoemde
aandachtspunten.8-9



De noodzaak tot kostenbeheersing en de nadruk op de eigen verantwoordelijk-
heid van de arts hierbij heeft tot gevolg gehad dat ook het ziekenhuismanage-
ment artsen is gaan aanspreken op kostenbewust en doelmatig handelen. Artsen
zijn immers in belangrijke mate bepalend voor hetgeen er met een patiënt
gebeurt en daarmee voor de omvang van de kosten. Drummond (1987) spreekt
in dit kader van de artsen als gate keepers’ ten aanzien van het gebruik van mid-
delen in de gezondheidszorg.10 Artsen hebben bij het uitoefenen van hun beroep
echter een moeilijke dualistische rol. Enerzijds worden ze geacht alles in het
werk te stellen voor het welbevinden van de individuele patiënt. Anderzijds
wordt van artsen gevraagd zich verantwoordelijk te voelen voor kostenbeheer-
sing bij de inzet van de relatief schaarse middelen in de gezondheidszorg. Don-
abedian zegt zelfs dat artsen veelal streven naar maximalisatie.11 Maximalisatie
wil zeggen alles doen waarvan wordt verwacht dat het de gezondheid van de
patiënt verbetert, hoe minimaal die verbetering ook is. Volgens Donabedian zou
het beter zijn te streven naar optimalisatie. Optimalisatie vereist een weging van
de mate van zinvol zijn van het medisch handelen ten opzichte van de eraan ver-
bonden kosten. Donabedian illustreert zijn visie aan de hand van het hypothe-
tisch verband tussen de inzet van middelen voor de zorg en de baten daarvan11

zoals weergegeven in figuur 2.1.

Figuur 2.1 Hypothetische relatie tussen gezondheidswinst en kosten van zorg.
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Brook (1993) signaleert een gelijksoortige relatie tussen inzet van middelen en
kwaliteit van medisch handelen. Hij ziet een moment waarop het maken van
meer kosten zelfs leidt tot een daling van de kwaliteit van dat handelen57. De
daling van de kwaliteit van het medisch handelen wordt veroorzaakt door het
toepassen van ‘onnodig medisch handelen’. Deze daling van kwaliteit kan even-
eens worden veroorzaakt doordat onnodige zorgverlening ten koste kan gaan
van het verlenen van noodzakelijke zorg. Middelen die worden gebruikt voor
het verrichten van onnodig handelen, gaan verloren voor het verrichten van
noodzakelijke handelingen. De hierboven veronderstelde relatie tussen kosten
en kwaliteit van het medisch handelen is in overeenstemming met de tegen-
woordig gehanteerde omschrijvingen van het begrip kwaliteit van zorg.12,13 In
deze omschrijvingen wordt het begrip doelmatigheid expliciet aan kwaliteit
gekoppeld. De samenhang tussen kwaliteit en doelmatigheid wordt door de
Gezondheidsraad als volgt omschreven.14...dat met minder middelen een zelfde
kwaliteitsniveau kan worden bereikt of dat met dezelfde hoeveelheid middelen de kwa-
liteit kan verbeteren.
Doeltreffendheid en ook doelmatigheid worden algemeen beschouwd als twee
kernbegrippen van kwaliteit in de gezondheidszorg.15 Doeltreffendheid wordt
daarbij gedefinieerd als ‘de mate waarin de verleende zorg tot herstel van de
patiënt bijdraagt’ en doelmatigheid als ‘de mate waarin de middelen en mens-
kracht zinvol worden ingezet’.16 Doelmatig en doeltreffend medisch handelen
veronderstelt in ieder geval een zinvol gebruik van middelen en daarmee ratio-
neel medisch handelen. In de Amerikaanse literatuur wordt zinvol medisch han-
delen aangeduid met appropriateness of care; het bieden van die zorg die nodig
en geëigend is en het nalaten van zorg die onnodig en niet geëigend is.17,18

In nauwe aansluiting op voorgaande tekst wordt in dit proefschrift het begrip
‘bewaken van de kwaliteit van medisch handelen’ opgevat als het toepassen van
dat medisch handelen, dat op medische gronden zinvol wordt bevonden en het
weglaten van dat handelen waar geen medisch inhoudelijke reden voor bestaat.
Wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkelingen zorgen ervoor
dat het medisch handelen voortdurend evolueert. De grenzen van datgene wat
in de dagelijkse praktijk van de geneeskunde als rationeel medisch handelen is
te beschouwen, zijn daardoor voortdurend aan verandering onderhevig. Voor
een deel van de medische praktijk kan dit betekenen dat een periodieke evalu-
atie en het plegen van bijstelling aan het actuele kennisniveau noodzakelijk zijn.
Daarnaast kan (onnodig) medisch handelen iatrogene schade tot gevolg heb-
ben.19

Voor evaluatie van het medisch handelen zijn de ervaringen en de kennis van de
individuele arts onvoldoende toereikend.14 De complexiteit van de huidige
medische praktijk maakt dat de individuele arts anderen nodig heeft als refe-
rentiekader. Collegiaal overleg kan hierbij in eerste instantie een aangewezen
methode zijn. Bij dit overleg zullen de verschillende deelnemende artsen een
eigen inbreng hebben. Deze eigen inbreng kan onderling echter afwijkend zijn.
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Persoonlijke voorkeuren en ervaringen variëren immers. Daar komt bij, dat er
voor verschillende diagnostische en therapeutische trajecten geen eenduidige
benadering bestaat. Onvoldoende (wetenschappelijke) eenduidigheid en het
bestaan van impliciete (veelal persoonlijke) motieven bij het maken van keuzen
maakt een dergelijke evaluatie uitermate complex.

Het verschil in inzicht en het gebrek aan eenduidigheid in de wijze van prak-
tijkvoering leidt tot een diversiteit die wordt aangeduid met de term: interdok-
tervariatie.

2.3 Interdoktervariatie

Interdoktervariatie kan als volgt worden omschreven: Het in vergelijkbare situ-
aties komen tot verschillende diagnostische interpretaties en verschillend therapeutisch
handelen door artsen.20 Met ‘vergelijkbare situaties’ worden bedoeld ziektegeval-
len met eenzelfde klinisch beeld en anamnestische gegevens. Het daadwerkelijk
bestaan van variatie in de wijze waarop artsen in gelijksoortige situaties hande-
len, blijkt uit diverse (inter)nationale onderzoeken.21-25 Eisenberg (1985) geeft in
een overzichtsartikel een aantal, elkaar niet altijd uitsluitende, redenen voor de
bestaande interdoktervariatie.26

• Vergaren van inkomen.
• Werkstijl, voorkeur voor specifieke aandoeningen en bepaalde diagnostische

testen en/of behandelwijzen.21,22,27-30

• Persoonlijke kenmerken, als scholing, ervaring en kennis.31-34

• Werksituatie, invloed van collega’s.35

• Rol van ‘klinische leider’, arts wiens mening autoriteit heeft. Het gezag van
deze persoon kan heel wel berusten op een informele basis .35

• Invloed van de patiënt.

Naast deze redenen noemt Eisenberg als belangrijke reden voor de variatie, de
mate van onzekerheid die inherent is aan het uitoefenen van de geneeskunde:
There are few iron-clad rules for practising medicine; too much of it is an exercise in
dealing with uncertainty en de verschillende wijzen waarop verschillende artsen
met die onzekerheid omgaan. Eddy (1984) formuleert het als volgt: Uncertainty
creeps into medical practice through every pore. Whether a physician is defining a dis-
ease, making a diagnosis, selecting a procedure, observing outcomes, assessing proba-
bilities, assessing preferences, or putting it all together, he is walking on very slippery
terrain......and how easy it is for honest people to come to different conclusions.36 Vol-
gens Eddy leidt de toegenomen complexiteit van het medisch handelen tot onze-
kerheid bij de arts met als gevolg variatie in handelen. Iedere dag moet de arts
problemen oplossen waarvoor geen eenduidige oplossing voorhanden is. Dit
houdt in dat de arts moet leren dat het oplossen van medische problemen een
bepaalde mate van onzekerheid met zich meebrengt.37-40 Een strategie die de arts
ten dienste staat bij het (schijnbaar) oplossen van de onzekerheid, is het over-
vloedig gebruik maken van de medische technologie met het doel zoveel moge-
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lijk informatie te verzamelen, waarbij zekerheid steeds één test verder lijkt te lig-
gen.41 In overeenstemming hiermee zijn de resultaten van een Amerikaans
onderzoek naar het gebruik van lever-scans bij metastasen-onderzoek.42 De
betrokken artsen werd, voor het verrichten van de scan, gevraagd welke mate
van ‘restonzekerheid’ men zou accepteren nadat de uitslag van de scan bekend
was (onzekerheidsdrempel). Het bleek dat 50% van de artsen verder onderzoek
wilde doen ook al was dit inconsistent met de van tevoren aangegeven onzeker-
heidstolerantie-drempel. Men wilde dus een grotere mate van zekerheid dan
men in eerste instantie had aangegeven. Nu is dit gezien de ernst van de in
bovenstaande beschreven aandoening niet onverwacht. Echter ook bij het aan-
vragen van routinematig laboratoriumonderzoek in minder bedreigende situ-
aties blijkt een aantal artsen de neiging te hebben tot risicomijdend gedrag. Dit
uit zich door grotere hoeveelheden testen aan te vragen dan hun collega’s die
meer risico tolereren.43 Dit fenomeen is onder meer te duiden als geanticipeerde
beslissingsspijt.44 Men vraagt onderzoeken/testen aan om op een later tijdstip geen
spijt te hoeven krijgen van het niet aangevraagd hebben: knowing for the sake of
knowing45. Het gedrag van de arts met als doel het mijden van risico’s en onze-
kerheid wordt ook wel defensieve geneeskunde genoemd.46 Een aspect dat hierop
van invloed kan zijn, is het juridiseren van de gezondheidszorg. Het is duidelijk
dat defensieve geneeskunde en interdoktervariatie op gespannen voet kunnen
staan met good medical practice.14 Vandaar dat inspanningen gericht moeten wor-
den op het formuleren van normen voor good medical practice; het ontwikkelen
van richtlijnen voor het medisch handelen. Dergelijke richtlijnen moeten het
medisch handelen inzichtelijk en evalueerbaar maken, om een juiste toepassing
ervan te kunnen bewaken. Want zoals Schwartz en Griffin (1986) opmerken:
Clearly, it does little good for medical science and technology to make dramatic advan-
ces if these advances are going to be applied inefficiently or incorrectly. Traditionally,
the bulk of biomedical research efforts have been devoted to medical science while the
art of medicine (the application of medical science) has been neglected.27

2.4 Kwaliteitsbewaking

Met de term ‘kwaliteitsbewaking’ worden door de Nationale Raad voor de Volks-
gezondheid die activiteiten aangeduid die gericht zijn op het toezien of een
bepaald kwaliteitsniveau wordt gehaald en behouden blijft èn het corrigeren van
de eventuele afwijkingen van dat niveau.47,48 Deze benadering sluit aan bij de
omschrijving die de Amerikaan Juran, één van de grondleggers van kwaliteits-
zorg, geeft van het begrip ‘quality improvement’: Quality improvement encompas-
ses both improving fitness for use and reducing the level of defects or errors.49 Met kwa-
liteitsbewaking wordt getracht tekortkomingen op te sporen en deze vervolgens
weg te werken, zodat een bepaald kwaliteitsniveau kan worden gehandhaafd.
Kwaliteitsbewaking bestaat daarmee uit een diagnostisch deel (de kwaliteitsme-
ting) en een therapeutisch deel (de verbetering). Een belangrijk kenmerk van
kwaliteitsbewaking is dat het een continue en cyclische set aan activiteiten ver-
onderstelt.12,50,51 Het bewaken van de kwaliteit houdt niet op bij het eenmaal
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doorvoeren van verbetering. Berwick (1989) onderstreept het belang van conti-
nuïteit door het Japanse ‘Kaizen’ – the continuous search for opportunities for all
processes to get better – aan kwaliteitsbewaking te koppelen.52 De cyclische bena-
dering van kwaliteitsbewaking is afkomstig uit de industrie waar Deming, één
van de grondleggers van de kwaliteitsbewaking, deze introduceerde.53 Onder-
delen van de cyclus zijn: planning, uitvoering, toetsing en evaluatie, waarbij het
gaat om een steeds terugkerende vergelijking tussen ideaal (doel) en werkelijk-
heid om vervolgens een eventuele discrepantie tussen beide te kunnen verklei-
nen.

Kwaliteitsbewaking van het medisch handelen is een activiteit die intern en
extern uitgevoerd kan worden.15 Externe kwaliteitsbewaking betekent dat externe
deskundigen maatstaven formuleren en het handelen daaraan toetsen. Voor-
beelden van instanties die zich met externe kwaliteitsbewaking bezig houden,
zijn de Professional Standards Review Organisations (PSRO’s) en de RAND-cor-
poration in de Verenigde Staten. Met interne kwaliteitsbewaking wordt een activi-
teit aangegeven die wordt uitgevoerd door de direct betrokken artsen zelf. Zij
beoordelen zelf het kwaliteitsniveau van hun eigen handelen en stellen daar nor-
men voor op. Hierbij kunnen zij bijvoorbeeld worden bijgestaan door het Cen-
traal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing (CBO). Voor een der-
gelijke (interne) beoordeling van de medische zorg wordt wel de term ‘medical
audit’54 gebruikt. Kritische reflectie op het eigen handelen heeft het voordeel dat
de betrokkenen ervan leren en dat op basis van het geleerde het handelen wordt
verbeterd.55 Hieruit wordt duidelijk dat kwaliteitsbewaking van het medisch
handelen bij uitstek een activiteit is van de direct betrokkenen zelf.

De afgesproken normen voor medisch handelen kunnen een meer of minder
voorschrijvend karakter hebben. Zo onderscheidt Eddy (1990) drie soorten van
formalisatie: de standaard, de richtlijn en de optie. Het onderscheidend criteri-
um is de mate waarin sprake is van science based medicine.56 De standaard is geba-
seerd op gedegen onderzoek en heeft een strikt voorschrijvend karakter. De
richtlijn is voor terreinen waarop de onderzoeksresultaten minder eenduidig
zijn. In de meeste gevallen moet deze worden gevolgd, maar afhankelijk van de
situatie kan er van worden afgeweken. Richtlijnen zijn zodoende flexibeler dan
standaarden. Opties zijn mogelijkheden, voorkeuren, en geven nauwelijks hou-
vast bij besluitvorming. Standaarden (protocollen), richtlijnen, en in mindere
mate opties, kunnen artsen in een bepaalde mate ook juridische bescherming
bieden. Met dergelijke afspraken wordt immers de inhoud van good medical prac-
tice vastgelegd. Tevens kunnen protocollen, richtlijnen, etc. het gebruik van
financiële middelen, dat gepaard gaat met het erin vastgelegde medisch hande-
len, legitimeren. Op deze wijze wordt het kostenvraagstuk in de geneeskunde
buiten de relatie tussen die van de behandelend arts en de patiënt geplaatst.

Op basis van de besproken literatuur betreffende kwaliteitsbewaking en normen
wordt kwaliteitsbewaking in dit proefschrift omschreven als het formuleren en
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invoeren van richtlijnen voor door de betrokken artsen zinvol geacht medisch
handelen, waarbij tevens wordt toegezien op de naleving van de richtlijnen, met
zo nodige bijsturing. Het bijsturen kan zowel betrekking hebben op de richtlij-
nen zelf als ook op de naleving van de richtlijnen. Deze omschrijving van het
begrip kwaliteitsbewaking kenmerkt zich door een procesbenadering. Het
accent ligt hierbij op het kritisch reflecteren op het eigen handelen en het opstel-
len van richtlijnen voor zinvol medisch handelen.
De vraag is, op welke wijze het gedrag, dat gericht is op maximalisatie, is te ver-
anderen in gedrag dat is gericht op optimalisatie. Ofwel op welke wijze kan
gedrag van artsen in de kliniek worden veranderd zodanig dat zij gezamenlijk
richtlijnen voor zinvol handelen gaan omschrijven en vervolgens gaan imple-
menteren in de dagelijkse praktijkvoering. Slechts een dergelijke gedragsveran-
dering kan uitkomst bieden bij het handhaven van good medical practice bij
beperkte middelen.
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