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TUE-BMGTltb/92.117
Brouwers A., febr. '92.

Medical Technology Assessment

1. Inleiding

Deze synopsis geeft een beknopte kennismaking met Technology Assessment
(TA) en Medical Technology Assessment (MTA) ( hoofstukken 2 en 3).
MTA is opgenomen in het kurrikulum van Werktuigkundige Medische
Technologie (WMT) in de vorm van een werkkollege. In groepjes van twee of drie
verrichten studenten een verkenning met aandacht voor MTA-aspekten op een
bepaald onderwerp.

Oit j;:iar worden die onderwerpen gekozen binnen het kader kort aangeduid als
"dynamics of biomechanics". Binnen dit kader vindt men een verscheidenheid
aan soorten onderzoekgroepen en aan kenschetsen van wat als belangrijke
ontwikkelingen op dit wetenschapsgebied worden gezien. Besloten is om dit jaar
de aahdacht in hoofdzaak te, richten op het desbetreffende onderzoek binnen de
vakgroep Fundamentele Werktuigkunde (WFW) van de TUE-fakulteit
Werktuigbouwkunde.

Tevens wordt dit jaar een aksent geplaats op de karakterisering van
biomechanika onderzoek, wei in een MTA-perspektief, met kenmerken van
research assessment, maar nog niet zo sterk gericht op beeldvormingen van
trends in dit wetenschapsgebied.

Hierachter gaat nog een doelstelling schuil. De TUE presenteert zich ondermeer
als een "High-Tech"-universiteit. Niet zo duidelijk is wat men daar nu precies mee
bedoelt, noch hoe men zoiets aan de buitenwereld kenbaar lOU kunnen maken.
Ean benadering van deze vraagstelling kan zijn de beeldvorming:
- Van het startnivo van onderzoekprojekten (in kennis en kunde).
- Van de geavanceerde faciliteiten voor het TUE-onderzoek.
- Van de plaats van dit onderzoek in een (inter-)nationale kontekst.

De opdrachten voor dit werkkollege MTA'92 beogen mede te verkennen hoe men
TUE-onderzoek, van het soort zoals men dat aantreft binnen een vakgroep als
WFW, zou kunnen etaleren voor een brede doelgroep.

Na de beknopte kennismaking met TA en MTA in de hoofdstukken 2 en 3, voigt
nadere informatie over de struktuur van dit werkkollege en over de uitvoering van
de opdrachten in hoofdstuk 4. Belangrijke data zijn:
- Dinsdag 17 maart '92 13.30 uur: Start en formeren van de taakgroepjes.
- Oinsdag 31 maart '92 13.30 uur: Minisymposium-I (Zie hoofdstuk 3).
- Dinsdag 2 juni '92 13.30 uur: Minisymposium-II (lie hoofdstuk 3).
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2. Technology Assessment

Dit hoofdstuk geeft enkele korte schetsen van:
- Wat men onder Technology Assessment (TA) verstaat (2.1).
- Enkele ontwikkelingen op TA-gebied (2.2).
- Waar in het TUE-onderwijs aandacht wordt geschonken aan TA (2.3).
- Enkele TA-aspekten binnen TUE-onderzoek (2.4).

2.1 Wat is Technology Assessment (TA)?

Technology Assessment (TA), in Nederland ook wei aangeduid met Aspekten
Onderzoek, is gericht op:
- Het karakteriseren van technologische produkten, -systemen, -processen.. ,

- Het vaststellen of inschatten van invloeden die deze (kunnen) hebben op de
mens, op de maatschappij,of op bepaalde instituties in de maatschappij.

- In vormen geschikt om bij te dragen aan besluitvormingsprocessen La.v. tech
nologische ontwikkelingen.

TA-studies worden gemarkeerd door instituties van besluitvorming: nationale of
lokale overheid, onderzoekcentra, industriale ondernemingen, of aanschaffers
van technische produkten, etc. leder van deze instituties stelt specifieke eisen
aan een TA-studie.

TA-studies worden ook bepaald door het stadium in de levenscyklus van een
technologie: fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek, industriale R&D,
ditfusie in de markt (penetratie, groei, verzadiging, verdringing door nieuwe
produkten). ledere tase in deze levenscyklus kent specifieke aksenten, pro
blemen, mogelijkheden, beperkingen.

TA-studies trachten een technologie of een technisch produkt te bezien in een
brede kontekst, - vele aspekten hiervan te onderzoeken: karakteristieken van de
technologie, ontwikkelingen, ekonomische, ergonomische, ethische, milieu
aspekten, regelgeving, organisatie, etc.

TA-onderzoek is multidisciplinair van aard en vereist integratie van een aantal
maatschappelijke invalshoeken t.a.v. de ontwikkeling en diffusie van een
technologie.
TA-studies vinden toepassing:
- bij markante nieuwe technologiean
- met een te verwachte invloed op de mens/samenleving/organisatie
- waarbij de toekomstige effekten komplex zijn. moeilijk te overzien, meestal

voor een deel nog onbekend
maar waarvoor toch beleidsbeslissingen genomen moeten worden, in veel
gevallen met een verstrekkende betekenis.
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2.2 TA in ontwikkeling

In de zestiger jaren richUe het parlement van de Verenigde Staten het "Office for
Technology Assessment" (OTA) op. OTA kreeg als taak om wetenschappelijk
gefundeerde analyses te maken van technologische ontwikkelingen. Deze TA
analyses moeten kunnen bijdragen aan de kwaliteit van beleidsprocessen die
beogen om dit soort ontwikkelingen in maatschappelijk verantw60rde banen te
kunnen brengen en houden.

OTA vormde de oorsprong en een belangrijke bron voor een groeiende aandacht
voor TA. In meerdere landen werden TA-buro'sJinstituten opgerichL In ons land
kwam het "Netherlands Office for Technology Assessment", NOTA tot stand.

Een toenemend aantal universiteiten begon zich bezig te houden met TA. In
Nederland ontstonden onderzoekgroepen aan de RLg en EUR, op het gebied
vanMTA, momenteel verenigd in een instituut: iMTA. TNO schenkt steeds meer
aandacht aan TA.

De oorspronkelijke opzet La.v. TA-studies i.e. ondersteuning voor het selektief
kunnen be'invloeden van technologische ontwikkelingen, werd in de zeventiger
jaren steeds meer verschoven naar het selektief be'invloeden van diffusie van
reeds ontwikkelde nieuwe technologiean in de maatschappij.

Het TUE-Centrum BMGT bleef zoeken naar mogelijkheden van TA-studies in een
vroegere fase van de levenscyklus van een (medische) technologie Le. gericht op
onderzoekontwikkeling en besluitvormingsprocessen t.a.v. industriale R&D- .
projekten (op Medisch-Technologische thema's), Voor dit soort aktiviteiten .
onstond de aanduiding "research assessment".

In de tachtiger jaren ontstond een groeiende aandacht voor mogelijkheden om
TA-studies tot benutting te brengen bjj industriale ontwerpprocessen, i.e.
Constructive Technology Assessment (CTA). Deze ontwikkeling wordt momenteel
als een belangrijke trend ervaren.

Het ligt voor de hand dat een groeiende aandacht voor milieu-aspekten (bij
produktgebruik, - produktieprocessen, - afvalproblematiek) ook een belangrijke
trend gaat worden in TA-ontwikkelingen. .

Een derde trend gaven we de naam mee van Industrial Technology Assessment
(ITA), i.e. TA studies van industriale processen in een strategische kontekst, en·
als zodanig vanuit een breder kader dan dat van een bepaald ontwerpproces
(CTA) aileen. De aanduiding ITA is ontstaan op de TUE en vormt hier een vlag
voor integrerend denken bij verschillende onderzoekontwikkelingen op dit
gebied.
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2.3 TA in het TUE-onderwijs

In het studieprogramma TWIM (Technische Wetenschappen, Innovatie en
Maatschappij), van de fakulteit W&MW, zijn een zevental TA-kolleges
opgenomen, die 1-9-1990 van start zijn gegaan, met Dr. J.H. Stroeken als
integrator:
- TA 1: theorie van de technologische verandering

Stroeken, Utsen, Verborg
- TA 2: maatschappelijke besluitvorming

Stroeken
- TA 3: beleidsevaluatie en planningstechnieken

Stroeken, Timmermans
- TA 4: strategische beleidsvorming

Stroeken, gastdocenten
- TA 5: ontwerpen en maatschappij

Stroeken, .....
- Oefeningen TA

Stroeken, Timmermans
- Informatietechnologie in de maatschappij

Stroeken, gastdocenten

Vanuit deze fakulteit verzorgt Prof.Dr. A. Sarlemijn een viertal onderwijssituaties
die passen in een TA-kontekst:
- Methodologie van de technische wetenschappen & maatschappjj gerichte

ontwerpmethodologie
- Bedrijfsethiek
- Praktikum bedrijfsethiek
- Geschiedenis van de natuur- & scheikunde \I (ontwikkelingen in de 1ge en 20e

eeuw).

In het studieprogramma WMT (Werktuigkundige Medische Technologie) van de
fakulteit W is een werkkollege "Medical Technology Assessment" opgenomen,
verzorgt door Prof.Dr.lr. J.D. Janssen en A. Brouwers.

Buiten deze onderwijsaandacht binnen W&MW en W kennen de TUE-fakulteiten
geen kolleges met in de aanduiding iets van TA.

De opzet van het BDK-kurrikulum bevat echter verschillende onderwijssituaties
met TA-elementen. Ondermeer:
- Organisatie van besluitvorming, Dr.lng. L.N.J. Verzellenberg.
- Strategische beleidsvorming, Ir.lng. A. Nagel.

Ergonomie en TA kennen gemeenschappelijke elementen. Voor ergonomie op
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de TUE kwam een interfakultaire afstemming en samenwerking tot stand. Dit
omvat aandacht voor ergonomische aspekten binnen:
- de vakgroep technologie en arbeid, BDK
- het Instituut voor Perceptie Onderzoek, W&MW
- de vakgroep fysische aspekten van de gebouwde omgeving, B

de vakgroep fundamentele werktuigbouwkunde, W.

Binnen TA nemen milieu-aspekten in toenemende mate een belangrijke plaats
in. Omgekeerd biedt een brede TA-beeldvorming een zinnige kadrering voor
milieu-aspekten.

2.4 TA in TUE-onderzoek

Onderzoek met de aanduiding TA komt op de TUE voor binnen:
- het TUE-Centrurn-BMGT, als Medical Technology Assessment (MTA), bij

multidisciplinaire verkenningen van komplexe thema's gericht op onderzoek
en onderwijsontwikkeling op het gebied van de BMGT (meer dan 10 jaar, een
a twee MTA-projekten per jaar)

- de fakulteit W&MW, binnen het TWIM-kader. Ondermeer: het TA-onderzoek bij
banken van Stroeken; bedrijfsethiek, maatschappij gerichte
ontwerpmethodologie en historische ontwikkelingen van de technologie van
Sarlemijn.

Er worden studies verricht met TA-kenmerken zonder de aanduiding TA te
noemen, zoals:
- Beleidsondersteunend model voor investeringsbeslissingen in ziekenhuizen,

Verzellenberg, BDK
Innoveren in netwerken, Biemans, BDK
Strategische produkt-innovaties, Nagel, SDK
Oogdruppelhulpmiddel, TWG
Verkenningen en aktiviteiten La.v. "low vision", IPO, W&MW
Ergonomisch gericht onderzoek, BDK, W&MW, B, W
Onderzoek naar milieu-aspekten van bouwmaterialen B,T
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3. Medical Technology Assessment

Na de kennismaking met TA geeft dit hoofdstuk een beknopt beeld van TA
toepassingen op gezondheidszorgsystemen Le. Medical Technology Assessment
(MTA). Het volgende drietal paragrafen gaat beknopt in op:
- Watis MTA? (3.1).
- Elementen van MTA-studies (3.2).
- Enkele veel voorkomende MTA-begrippen (3.3).
- Ergonomie, een belangrijk aspekt van (M)TA-studies (3.4).

3.1 Wat is Medical Technology Assessment (MTA)

Technische ontwikkelingen en toepassingen hiervan in de gezondheidszorg
verlopen snel en steeds sneller. De implikaties hiervan nemen evenredig toe in
aantal en omvang (i.e.: voordelen, risiko's, financiale aspekten, ongewenste
bijverschijnselen, etc.). Er is een groeiende behoefte om daar goed zicht op te
krijgen en te houden. Deze behoefte dient zich aan bij vele besluitvormingspro
cessen bij de overheid, - bij instellingen voer gezondheidszorg, - bij medisch
technische (MT)-industriean, - bij onderzoekontwikkelingen, etc.

Onderzoek naar deze maatschappelijke aspekten van technische ontwikkelingen
duidt men aan met Technology Assessment. Een Nederlandse benaming hier
voor is aspekten-onderzoek. Betreft het medische technologiean dan spreekt
men van Medical Technology Assessment (MTA).

Vanuit de World Health Organisation (WHO) wordt MTA omschreven als "A form
of research, analysis and evaluation that attempts to examine the various impacts
of a particular technology on the individual and society in terms of the
technology's safety, efficacy, effectiveness and costeffectiveness, and its social,
economic and ethical implications and to identify those areas requiring further
research, demonstrations or evaluation".

Opmerkingen:
1. Met "efficacy" bedoelt men hier de waarschijnlijkheid dat individuen in een

bepaalde populatie profijt hebben van een bepaalde MT toegepast voer een
gegeven medisch probleem onder ideale omstandigheden bezien.

2. Met "effectiveness" bedoelt men bovengenoemde toepassing bezien onder
gemiddelde of aktuele omstandigheden binnen de gezondheidszorg.

Een MTA-verkenning beoogt:
• Nieuwe (potentiale) technologiean voor medische toepassingen te signaleren

en karakteriseren.
(Potentiale) effekten hiervan op mens en maatschappij te identificeren en af te
schatten.
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- Ondersteuning te bieden voor beleidsvorming over (nieuwe) medische
technologieen (MT).

Bepalende elementen hierin zijn: technologie(en), medische toepassing(en),
eHekten, beleidsoverwegingen.

De term MTA vindt toepassing voor een grote verscheidenheid aan soorten
studies. Onder deze vlag vindt men grootschalige toekomstverkenningen t.b.v.
lange termijn beleidsvorming in nationale en internationale kaders. Meestal
krijgen deze de vorm van toekomst-scenario's. Het model van de Klub van Rome
is hier een bekend voorbeeld van. Onder de aanduiding MTA ontmoet men ook
kleinschalige studies voor een besluitvorming binnen een ziekenhuis tot al of niet
aanschaffen van een nieuwe techn%gie. Onder de aanduiding MTA kan men
een heel spektrum aan tussenvormen tegenkomen.

3.2 Elementen van MTA-studies

Een MTA-verkenning is een vorm van onderzoek. Bij ieder onderzoek dient zich
de noodzaak aan om duidelijk aan te geven:
- Het onderwerp I het objekt van onderzoek I de doelstelling
- De begrenzingen/afbakeningen van het onderzoek
- De onderzoeksmethode.

Het probleem of vraagstelling waar men een onderzoek op wi! richten moet altijd
goed doordacht worden en zo helder mogelijk geformuleerd.

Bij een onderzoek dienen zich als regel meer zaken aan dan men in een eindige
tijd kan meenemen. Men moet zich beperken, vaak zelfs zeer rigoreus. Ook
hierover moet goed worden nagedacht. De afbakening/begrenzing van een
onderzoek moet eveneens zo duidelijk mogelijk worden omschreven.

De keus van de onderzoekmethode dient weloverwogen te geschieden. Objekt
van onderzoek c.q. begrenzing van het onderzoek worden soms sterk bepaald
door de onderzoekmethode die men kiest. Goed onderzoek is ondermeer geken
merkt door goed doordachte selektie van objekt, begrenzing en methode.
Gedurende een onderzoek komen hierin soms veranderingen tot stand. Oit komt
relatief vaker voor bij fundamenteel dan bij toepassingsgericht onderzoek.

De hier genoemde elementen, zo belangrjjk bjj iedere vorm van onderzoek,
vragen zeker zeer zorgvuldige aandacht bij MTA-verkenningen. Veel MTA
studies krijgen in dit opzicht te maken met moeilijke en ook met (nog) niet (goed)
realiseerbare zaken. Men dient hierbij te groeien naar een besef van wat in deze
wei haalbaar is en wat niet. Resultaten van MTA-onderzoek moet men eveneens
goed leren inschatten en goed gewogen doen toepassen in beleidsbeslissingen.
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Het onderwerp en de onderzoekmethode worden meestal vroegtijdig vastgelegd.
De begrenzing van een onderzoek vraagt als regel kontinue aandacht. Voor een
MTA-studie is het eveneens van belang om weloverwogen rekening te (blijven)
houden met:
. Mensen en situaties waarvoor de resultaten bestemd zijn.
• Welke aspekten men wei en welke niet meeneemt in de verkenning.

Over deze twee punten en over de begrenzing van een MTA-onderzoek volgen
hier nog enkele opmerkingen.

Voor wie zijn MTA-resultaten bedoeld?

Resultaten van veel onderzoek diffunderen langs allerle; wegen naar
onderzoekers of toepassers elders in de wereld. Deze "benutters" van
onderzoeksresultaten spelen geen erg bepalende rol gedurende hat onderzoek.
Bij kontraktonderzoek Iigt dit anders, zo ook bij industriale Research en
Development (R&D). Bij aen MTA-verkenning spee!t die instantie waarvoor de
resultaten van het onderzoek bedoeld zijn een belangrijke rol.
Beleidsovarwegingen als resultatan van een MTA-verkenning moeten passen in
de realiteit waar ze een rol moeten gaan spelen. Een MTA-studie dient hier voor
een groot deal door gemarkeerd te worden.

Voor de overhaid spelan hierbij b.v. andere zaken dan bij het management van
een ziekenhuis. Innovatieprocessen in een industriale onderneming stellen weer
andera eisen. Bij onderzoekontwikkeling komen ook weer andere zaken aan de
orde. MTA-elementen die toch voor vele instanties spalen kunnen hierbij ook
verschillende aksenten meekrijgen. Beleidsoverwegingen moet men kunnen
plaatsen in hat domein waar deze een rol kunnen spelen bij beleidsbeslissingen.
Bij deaanvang van een MTA-verkenning is het nuttig om over dit domein goed na
te denken..

Begrenzing van een MTA-verkenning

De instantie waarvoor de resultaten van het onderzoek bedoeld zijn bepalen dus
een deel van de afpaling van een MTA-studie, zoals hiervoor opgemerkt.

De technologie(an) die men hierin wil meenemen vormen een tweede
afbakening.

Het deelgebied binnen het systeem van gezondheidszorg, waarvoor men de toe
passing van deze technologie(an) wil bazien, levert een derde begrenzing.

De gekozen onderzoekmethode zal op zich mede bepalen wat weI en hoe en
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ook wat niet in de MTA-verkenning bezien zal worden en wat daardoor het bereik
van de resultaten zal zijn, - waar het gebruik ervan wei en waar het niet meer
geoorloofd is.

De karakteristieken van de onderzoeker en die van zijn (wetenschappelijke)
omgeving vormen wezenlijk elementen bij de gevolgde methode en zijn mede
bepalend voor de reikwijdte van de resultaten.
AI deze invalshoeken voor een MTA-verkenning vragen om:
- Goed doordacht te worden
- Beslissingen t.a.v. deze begrenzingen
- Duidelijke formuleringen t.b.v. het onderzoek en voor het aangeven van de

reikwijdte van de resultaten in de rapportage.
Een afbakening van een MTA-studie omvat ook het aangeven van aspekten die
men (wei en niet) gaat meenemen.

Welke aspekten meenemen?

De aspekten die meegenomen dienen te worden in een MTA-verkenning zijn
uiteraard sterk onderwerp-afhankelijk. Een aantal aspekten die hierbij aan de
orde kunnen komen is reeds besproken bij het proces van begrenzing van een
MTA-studie.

Aspekten die vaak aan de orde komen in een MTA-verkenning zijn:
- Wetenschappelijke aspekten
- Ekonomische aspekten

Ethische aspekten
- Ergonomische aspekten
- Organisatorische aspekten
- (Wetteljjke) regelgeving.

De wetenschappelijke aspekten bezien betekent de beeldvorming van:
- Het reeds verworven fundamentele inzicht
- Het toepassingsgerichte onderzoek en de industriele R&D
- De disciplines die bij het onderwerp betrokken zijn.

Bij ekonomische aspekten kan men denken aan de beeldvorming van:
- De kosten in relatie tot de beschouwde medische technologie(en) (MT)
- Afschatten in financiele termen van alternatieven
- Soms ook werkgelegenheid (komt er werkgelegenheid bij, gaat bestaande

werkgelegenheid verdwijnen?).

Ethische aspekten bezien betreft zaken als:
- De belangen van de patient
- De patientvriendelijkheid van de beschouwde MT



10

- Bijkomende maatschappelijke aspekten voor de patient
- De gebruikersaspekten voor (para)-medici die de MT toepassen
- Evenwichtigeaandacht voor verschillende soorten patienten
- Brede aandacht voor de kwaliteit van het ·Ieven in het algemeen geprojekteerd

op MT-ontwikkelingen.

Sij Medische Technologie speelt uiteraard ergonomie een belangrijke rol. Ergono
mische aspekten omvatten zaken als: doelmatigheid, veiligheid, gezondheid en
komfort.

Een MT-ontwikkeling heeft vaak konsekwenties voor de omgeving waarin die MT
toepassing gaat krijgen. Aan de organisatie van de zorg rond zulk een nieuwe
MT-toepassing kunnen nieuwe eisen gesteld worden. Het bezien hiervan en
aanpassingen hiervoor zoeken vallen onder organisatorische aspekten. Oak de
(wettelijke) regelgeving speelt hierbij soms eeri belangrijke reI.

Opmerking:
Het moge duidelijk zijn dat niet in iedere MTA-verkenning aile hier genoemde
aspekten een even belangrijke rei zullen spelen.

3.3 Enkele veel voorkomende MTA-begrippen

Hier volgen beknopte omschrijvingen van enkele termen die men bij MTA-studies
kan tegenkomen en enkele soorten aktiviteiten die aan MTA-studies gerelateerd
zijn.

Kosten/baten- en kosten/effektiviteits-analyes

Vindt een diffusie van een nieuwe MT reeds plaats dan kan men deze nieuwe
techniek bezien in relatie tot bestaande MT in een gegeven gebied van de
gezondheidszorg. Hierbij veel toegepaste methoden werden bekend onder
kosten-baten-analyse (cost-benefit-analysis (GBA» en kosten-effektiviteits
analyse (cost-effectiveness analysis (GEA».

GBA en CEA zijn analytische technieken om negatieve en positieve konsekwen
ties van alternatieven te onderzoeken. Ze beogen de positieve en negatieve
konsekwenties zo goed mogelijk te wegen t.b.v. een besluitvormingsproces.

De verschillen tussen GBA en CEA schuilen in de wijze van waardebepaling
waarmee men tot een ondersteuning van besluitvorming wil komen. Met GSA
worden mogelijke konsekwenties (baten) uitgedrukt in financiele termen. Oit
speelt ondermeer bij vragen of voordelen opwegen tegen de kosten en vragen
naar de laagste kostenlbaten verhouding.
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Bij CEA worden sommige konsekwenties van alternatieve mogelijkheden ook in
andere dan financiele termen uitgedrukt b.v. in aantal dagen ziek zijn, in aantal
gespaarde mensjaren, in aantal voork6men handicaps, etc.

Trendanalyses. IndustriEHe aktiviteiten

Ais onderwerp op zich of als een onderdeel van een bredere studie omvat MTA
oak:
- Trendanalyses, Le. studies van veranderingspracessen op het gebied van MT,

van nieuwe technologieen (emerging technologies) of van maatschappelijke
aspekten rond een (nieuwe) MT-toepassing.

- Studies van diffusieprocessen van MT.

In industriele kaders raken MTA-verkenningen die van:
- Studies voor strategische beleidsvorming
- Of in engere zin aan studies voar beleidsbeslissingen over innovatieprocessen
- Of in dit verband te plaatsen marktverkenningen.

Quality Assessment, - Monitoring, - Assurance, Patient Outcome
Assessment

Een MTA-verkenning omvat soms zaken als: quality assessment, quality monito
ring en quality assurance.

Bij "Quality Assessment" (QA) gaat het om een beaordeling van de mate waarin
een technologie goed gebruikt wordt in verschillende praktijksituaties. Een QA
studie tracht inzicht te verwerven in de groatte en de distributie van kwaliteit rond .
de toepassing van een technologie alsmede inzicht in de wijze waarap deze
belnvlaed (kunnen) worden door bepaalde karakteristieken vaneen maat
schappij, - van een organisatie (b.v. een ziekenhuis), - van aen individuele toe
passer, - van kategorieen patienten etc.

Met "Quality Monitoring" (QM) bedoelt men een (administratieve) aktiviteit voor
het verkrijgen van kontinue informatie over de "performance" van een
zorgsysteem. Met een QM wil men vaststellen of het systeem aan zijn doel
beantwoordt of niet, en za inzicht krijgen in mogelijke korrekties, en bij invoering
van korrekties de effekten hiervan toet5en.

Onder "Quality Assurance" (QA) begrijpt men alles wat de "maatschappij" doet
voar de veiligheid en de kwaliteit van een gegeven zorgsysteem. Bij QA-studies
worden zaken meegenomen als: medische opleiding, omvang en organisatie ge
zondheidszorg, fi,nanciering, hat wettelijk kader voor het brengen en ontvangen
vanzorg. '
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Patient Outcome Assessment (POA) is een begrip dat de laatste jaren steeds
meer in de belangstelling aan het komen is. Hiermee duidt men studies aan ~

gericht op beeldvormingen/beoordelingen/kriteria voor besluitvormingen voor
gezondheidszorgsystemen bezien vanuit de eindgebruikers Le. de patienten.
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4 MTA-verkenning '92.

4.1 Inleiding

Het werkkollege MTA heeft de vorm van projektonderwijs. Studenten gaan in
groepjes van twee of drie een verkenning verrichten. leder groepje krijgt een
opdracht binnen een gezamelijk kader.

In dit hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan:
- Een beknopte karakterisering van de opzet van het werkkollege MTA (4.2).
- Het thema voor het MTA-kollege 1991 (4.3).
- Planning (4.4).
- Afrekening (4.5).
- Nog enkele adviezen (4.6).

Onderwijssituaties BMGT91.106

Een beeldvorming met twee kontinua
Brouwers A.
Ref. Novak,Gowin 1984

leren j inzicht in studeren met weten-
begrijpen relaties tutor/mentor schappelijk

tussen onderzoek
konsepten

~
meeste meeste MTA meeste
kolleges en laboratorium werk- routine
studie- opdrachten In kollege onderzoek
boeken onderwijs- WMT

situaties

machinaal tafels van formules "trial &error"
van buiten vermenig- toepassen bij oplossing van
leren vuldiging probleem- puzzels

oplossing

---alles begeleid autonoom
uitgelegd ontdekkend ontdekkend
krijgen leren leren
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4.2 Struktuur van het WMT-werkkollege MTA

Opzet: Ervaring ,?pdoen met autonoom ontdekkend leren.

Opdracht: Zo zelfstandig mogelijk een bepaald onderwerp/objekt van onderzoek
in beeld brengen kwa vorm en inhoud geschikt voor kennisoverdracht naar
medestudenten.

Het schema op de vorige pagina geeft een plaatsbepaling van het MTA
werkkollege binnen onderwijssituaties, bezien op twee invalshoeken.

Studenten worden geacht een gestelde opdracht in een betrekkeljjk korte tijd
voor elkaar te krijgen, in teamverband (2 a3 personen), met passende aandacht
voor projektplanning. De begeleiding hierbij zal in hoofdzaak gericht zijn op de
procesgang.

Belangrijkste elementen hierbij zijn:

- Nadenken over de "focus-questions", (hamvragen) die de verkenning
struktureren,.

- Het onderwerp bezien met een brede skope (wetenschappelijke aspekten,
toepassingsgebieden, maatschappelijke aspekten, industriale invalshoeken)

- Identificeren van kennisdragers
- Daarmee afspraken maken, interviews houden, memo's opstellen n.a.v. inter-

views, (schriftelijke) kommunikatie over inhoud en vorm memo's
- Via deskundigen zoeken naar de meest bruikbare en recente

overzichtsartikelen
- Een rapport opstellen, beknopt met de essenties, met de rest (memo's,

artikelen etc.) als bijlagen
- Een voordracht houden over de verkregen inzichten t.a.v. het onderwerp, bevat

telijk voor medestudenten.
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4.3 . Het thema voor de MTA-verkenning-1992

Opdracht in brede zin:
Bijdragen aan de beeldvorming van de biomechanika,

- In het bijzonder bijdragen aan de beeldvorming van de belangrijkste 
ontwikkelingen (in grote lijnen), - de trends in dit wetenschaps
gebied, Le. bijdragen aan een karakterisering van "dynamics in
biomechanics" .

Opdracht in enge zin:
- Breng een biomechanika onderzoek in beeld (iedere taakgroep krijgt

een onderzoekprojekt toegewezen).
Werk een voorstel uit voor een laboratorium geschikt voor dat
onderzoek,
Waarbij aandacht wordt geschonken aan zoveel mogelijk MTA
aspekten, -aan aspekten die van belang zijn bij een
besluitvormingsproces over de realisering van zulk een
laboratorium.

Over welke aspekten gaat het dan?
- Doelstelling-, objekt van onderzoek.

Methode van onderzoek.
Vormen van kennis nodig achter het onderzoek.
Vormen van kunde die hierbij een rol spelen.
Experimentele faciliteiten voor dit onderzoek.
Startnivo van kennis en kunde, en wat zijn de te verwachten
bijdragen uit dit onderzoek?
Waar staat dit onderzoek in een internationaal perspektief?
Wat zijn de applikatiemogelijkheden voor de resultaten van dit
onderzoek? Wie financiert dit onderzoek?
Waarom dit onderzoek? Wat is de relatie met de maatschappy?
Wat kost dit onderzoek (Mensen, faciliteiten, direkte middelen,etc)?
In grote lijnen kosten/baten van zulk een laboratorium.
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Werktuigkundige Medische Technologie Werkkollege Medical Technology Assessment 1992
Planning TUE-BMGT/tb/92.096

1992, week 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

verslag
inleveren
voor 1-7-'92

--- voordrachten over.._ ..
resultaten van de
verkenningen

Literatuur verkenningen

* kennisdragers * hierover memo's opstellen
interviewen * geakkordeerd door geinterviewden

minimaal twee keer overleg Yah werkgroepen met
begeleiding, eenmaal voor 31-3-'92, eenmaal ruim
voor 9-6-'92, per werkgroep tijdig af te spreken op
het sekretariaat van het buro BMGT.

* nadenken over aanpak
* identiftkatie passende

kennisdragers
* en hiermee afspraken ,

maken

Start

* doelstellingen
* aanpak
* vorming werkgroe
* taakverdeling

Minisymposia met -- ,,_Jlllllloordrachten over
aangereikte stof

Per werkgroep

1992, week 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

4.4 Planning

Bovenstaand netwerk geeft een overzicht van het werkkollege MTA'92.

De belangrjjke dat zijn dus:
• Dinsdag 17 maart 1992 13.30 uur: Start, taakverdeling, alles wat nodig

is aan informatie om aan de slag te kunnen gaan.
Dinsdag 31 maart 1992 13.30 uur: Het minisymposium met
voordrachten over aangereikte stof, te ontvangen op 17 maart 1992.
Dinsdag 2 juni 1992 13.30 uur: Het minisymposium met voordrachten
over de verrichte verkenningen.
1 juli 1992: Inlevering verslagen.
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V66r 31 MAART 1992 wordt van de deelnemers verwacht:
- Oat men zith heeft ingelezen met het aangereikte materiaa!.

Oat men zich goed voorbereidt op de voordracht op 31-3-'92, met enkele
zorgvuldig gekozen overheads (waarvan een 30-tal afdrukken ter beschikking
moeten komen van aile deelenemers).
Oat men aan derden kan duidelijk maken:
• Wat een WMT'er is?
• Wat de essenties van MTA zijn?
• Wat het doel van deze thematische verkenning is, en wat het doel is van het

eigen deelprojekt daarin.
* Hoe men dat doel tracht te bereiken.
Oat men een of meer passende kennisdragers ophet spoor is, en hiermee
.afspraken heeft gemaakt voor interviews. Deze afspraken bij voorkeur pas
plannen na het minisymposium van 31 maart 1992 (dus na de afrondingvan
de inwerkperiode, die hiermee beoogd wordt).

In de kommunikatie met derden (de kennisdragers) wordt verwacht:
- Oat men de mens-tot-mens-relatie-aspekten niet uit het oog verliest, zorgvuldig

omgaat met de inhoudelijke kennis van deze personen en met hun positie in
hun werksituaties (waar dit relevant kan zijn).
Oat men vooraf heeft nagedacht over te stellen vragen.
Oat achteraf een memo wordt opgesteld met:
• gegevens van die persoon (naam, adres, funkties, discipline, tele100n, fax)
• verkregen inhoudelijke informatie
* suggesties betreffende recente overzichtsartikelen over het onderwerp
* suggesties/visie op onderzoekontwikkeling
* andere suggesties voor de verkenning (zoals andere kennisdragers)
* naam, adres, waaronder men zelf bereikbaar is.
Oat dit memo nog eens voor akkordering en mogelijk nog voor verdere
bevruchting wordt voorgelegd aan deze personen.

Gedurende deze hele periode 17 maart - 1 juli1992 is Brouwers na afspraak via
het buro BMGT W-hoog 4.145 toegankelijk:
- Ais kennisdrager, waarmee een eerste interview kan worden uitgeprobeerd
- Ais adviseur, voor het proces van deze verkenning .
- Ais verplichte kontaktpersoon indien zich bij de voortgang een knellend

probleem aandient.
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4.5 Afrekening

De afrekening vindt plaats op vormgeving van de eerste voordracht en opinhoud
en vormgeving van de eindpresentatie in voordracht en rapportage.
De voordrachten wordengeacht een produkt te zijn van het projektgroepje ,
ongeacht wie de voordracht houdt.

In de afrekening wordt mede betrokken:
- Mate van aktieve participatie in de diskussies.

Goede planning van de verkenning hetgeen voigt uit
voortgangsbesprekingen, de voordrachten, het eindverslag en vooral tijdige
inlevering hiervan.

4.6 Enkele opmerkingen tot slot: ,
Zulk een prajekt moet vooral snel van start gaan, en goed op tempo gehouden
worden. De waarheid van deze praktijkregel voor bijna ieder projekt wordt als
regel pas achteraf onderkend. Het staat eenieder vrij om de juistheid van deze
vuistregel opnieuw weer door schade en schande te doen bevestigen.

Afspraken maken met drukke kennisdragers vormen altijd een bottle neck, Iiggen
in het kritische pad van zulk een planning. Die afspraken moeten dus zo vroeg
mogelijk gerealiseerd worden. Goed gepland laat dat dan voldoende ruimte om
tijdig daarvoor zelf ingewerkt te zijn. Dus niet pas met afspraken beginnen nadat
men zich volledig in het onderwerp verdiept heeft!

Goed nadenken over te stellen vragen is belangrijk. Een kontaktpersoon zal niet
aile vragen kunnen beantwoorden. De omgeving van een onderzoeker bevat
altijd meer informatie (researchleiders, (financieel) beheerder, etc..)

In de memo's kunnen reeds eerste formuleringen worden gevormd van
elementen voor het eindverslag. Het verslag schrijven en in een goede
verpakking brengen vraagt tijdige planning en regeling.

Men moet de rlJimte voor deze verkenning zoveel mogelijk plannen in de
perioden dat andere zaken minder aandacht vragen. Dus niet te veel laten inter
fereren met andere onderwijsbelasting of perioden met sociale overbelasting.

De samenwerking en taakverdeling in de graepen kan geruisloos tot stand
komen. Meestal echter is het nodig om hier toch ruime aandacht aan te
schenken. Hier kunnen zich ook konflikten voordoen. Mocht dat voorkomen dan
kunnen die ook bespreekbaar worden gemaakt bij de begeleiding. Neemt zoiets
ernstige vormen aan met konsekwenties ten aanzien van de afronding van dit
werkkollege dan wordt overleg met de begeleiding van dit kollege verplicht
gesteld.
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