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Gezondheid is het hoogste goed. In Nederland ontstaat 
er evenwel de laatste jaren een steeds grotere kloof 
tussen de kosten van gezondheidszorg en de beschikbare 
budgetten. De druk op de uitgaven voor medische 
verrichtingen vraagt om maatregelen ter beheersing van 
kosten. Maar is kostenbeheersing niet strijdig met een 
maximale kwaliteit van het medisch handelen? 

Op grond van ervaringen met het project "kwaliteits
bewaking bij kostenbeheersing" laat Hemkes zien dat 
van een dergelijke tegenstrijdigheid geen sprake hoeft 
te zijn. Tijdens het project werd de nadruk gelegd op het 
inzichtelijk maken van de aard en de omvang van 
medisch handelen om van daaruit dat handelen zo nodig 
bij te sturen. 
Dit bijsturen vergt een zorgvuldig gestructureerd en 
gefaciliteerd veranderingsproces. Kernelementen van dit 
veranderingsproces zijn: participatie van de betrokken 
artsen, het bespreekbaar maken van motieven voor 
medisch handelen, het creëren van condities voor een 
leerproces en het herkenbaar maken van de toegevoegde 
waarde van de verandering voor de dagelijkse medische 
praktijkvoering. 

laat zien dat kostenbeheersing 
hand in hand kan gaan met de kwaliteit van medisch 
handelen. 
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