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Hoofdstuk 1: Inleiding

De bestaande kultuur aan onze instellingen voor onderzoek en onderwijs leidt

voortdurend tot nieuw zinvol onderzoek. Dit is in sterke mate bepaald door

lokale historie, -ter beschikking staand instrumentarium, -enkele personen

die een specifiek disciplinair kader vormen, als regel meer mono- dan

multidisciplinair samengesteld, vaak ook met een specifieke visie op mens en

maatschappij en op wat zinvol is als nieuw onderzoek.

De onderzoekkapaciteit op de Technische Hogeschool Eindhoven THE die gericht

is op de biomedische en gezondheidstechniek (BMGT) omvat meer dan 50 volle

mensjaren per jaar. Hoewel dit soort onderzoek op zich multidisciplinair van

karakter is kan men ook hier een sterke tendens waarnemen van verdere

onderzoekontwikkeling op reeds ingeslagen paden. Hierbij moet worden

opgemerkt dat dit onderzoek, zo ontstaan, op zich van hoge kwaliteit is en

gericht is op zinvolle onderzoekdoelen.

Naast het normale proces van onderzoekontwikkeling in de aanhef genoemd

worden op de THE jaarlijks een of enkele verkenningen verricht op

biomedische probleemgebieden met een brede groep van externe deskundigen. In

een strategisch perspektief wordt dan bezien welke nieuwe

onderzoekuitdagingen zouden kunnen passen bij de sterke elementen in de

BMGT-onderzoekkapaciteit op de THE. Zo nu en dan leidt dit eveneens tot

vormen van samenwerking met andere onderzoekinstellingen. Dit soort

verkenningen behoren tot het terrein van de Medical Technology Assessment

(MTA).

Uit een MTA workshop van december 1983 [1] volgde het initiatief tot een

verkenning van mogelijkheden om de eerste-lijnsgezondheidszorg te kunnen

versterken. De resultaten van deze nieuwe MTA verkenning worden in dit

rapport weergegeven.

Bij deze verkenning werd de medewerking verkregen van een aantal

deskundigen. Hun namen zijn gegeven in bijlage 1. Het spreekt dat hun

meedenken over deze probleemstelling geschiedde a titre personel. Het is de

auteurs van dit rapport een behoefte om hun grote waardering en dank voor de

inhoudsvolle inbreng van deze personen hier tot uiting te brengen. Ook is

hier een speciaal woord van dank op zijn plaats aan het het adres van
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Prof.Dr. H. Feitsma voor het leiden van de diskussies en zijn inhoudelijke

bijdragen op het gebied van de organisatieleer.

In hoofdstuk 2 wordt de werkprocedure bij dit kommunikatieproces toegelicht.

Het schema hierbij op pagina 6 geeft tevens een overzicht van de indeling

van dit rapport.

Uit de gesprekken van de stuurgroep met de verschillende deskundigen kwamen

vele waardevolle observaties en suggesties naar voren. Niet alies hiervan

kon in diskussie komen op de workshop waarmee deze verkenning werd

afgesloten. De memo's opgesteid n.a.v. deze gesprekken zijn ais bijlagen in

dit rapport opgenomen.

In dit afsIuitend rapport over deze verkenning wordt dit kommunikatieproces

stap voor stap behandeid. Gefnteresseerden in de eindkonklusies worden

verwezen naar de samenvatting in hoofdstuk 6 op pag. 29.
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Hoofdstuk 2: Kommunikatieproces

Het verwerven van een bepaalde deskundigheid of vaardigheid op hoog nivo kan

binnen menselijke mogelijkheden meestal aIleen op een beperkt gebied. Een

medisch specialist heeft na zijn akademische vorming nog een specialisatie

van 4 jaar of meer achter de rug, alvorens hij zich deskundig kan noemen.

Een werktuigkundig ingenieur heeft na zijn opleiding eveneens nog vele jaren

van studie, onderzoek en praktijk voor de boeg voor hij zich deskundig kan

noemen op een specifiek gebied als bijvoorbeeld technische mechanika,

produktie-technologie of ontwerpkunde.

Nu zijn er problemen, die niet goed passen binnen het domein van een

deskundige in een bepaalde discipline, de zogenaamde multidisciplinaire

problemen. Kenmerkend hierbij is het ontbreken van een voldoend breed

overzicht en detailkennis op een bepaald nivo ten aanzien van

probleemaspekten enerzijds en anderzijds van technische en

natuurwetenschappelijke mogelijkheden die hiervoor benut kunnen worden bij

een enkele persoon.

Wanneer men beziet hoe nieuwe projekten in de regel tot stand komen binnen

de struktuur en de kultuur van ooze universiteiten en hogescholen dan blijkt

dat het onderzoek in sterke mate gebonden is aan monodisciplinaire kaders.

De meeste onderzoekprojekten worden gefnitieerd als grensverleggend

onderzoek, voortbouwend op reeds verkregen inzichten en resultaten vanuit

specifieke kennis, vaardigheid en methodologie binnen een bepaalde

deskundigheid. Veel faktoren bevorderen deze wijze van

onderzoekstrukturering. uiteraard dient duidelijk gesteld te worden dat dit

zeer zinvol is en een werkwijze aangeeft waarmee vele belangrijke

onderzoekprodukten verkregen zijn.

Een multidisciplinair probleemgebied echter vereist het struktureren van

nieuw onderzoek binnen een breder referentiekader dan in de regel het geval

is. Een breder referentiekader is hiervoor een voorwaarde sine qua non. Men

mag verwachten dat een "brede" verkenning in een adekwaat samengestelde

groep van deskundigen, veelsoortige aspekten in een werkelijkheid onderkent

en mede op grond daarvan ook anderssoortige zinvolle nieuwe onderzoekdoelen

genereert.
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Zoln kommunikatieproces tussen deskundigen uit een breed disciplinair

spektrum vereist de nodige zorg. De deskundigen waarvan de medewerking op

prijs wordt gesteld zijn meestal oak druk bezette personen. Organisatorische

aandacht is vereist am in een beperkte tijd tot een zo groot mogelijk

rendement te komen. We noemen enkele menselijke aspekten die een rol spelen

bij multidisciplinaire kommunikatie [2].

1. In de wijsbegeerte kent men een pluriforme visie op waarheid en

werkelijkheid. Dat deze zaken door verschillende personen verschillend

ingevuld worden, dient men als een belangrijk gegeven bij de

multidisciplinaire onderzoekontwikkelingen te beschouwen.

2. Een ander aspekt dat men hierbij ontmoet werd reeds door Bacon verwoord.

Het verstand (bewustzijn) heeft eigen wetten die ten onrechte aan de

dingen worden toegeschreven. Hierdoor wordt de vorming van valide kennis

in de weg gestaan. Bacon wees reeds op het nodig zijn van erkenning en

afbraak van "idolen", de filters en konstrukties die een sluier over de

dingen leggen. [3]. Dit schept problemen voor een ieder. Verwacht mag

worden dat iedere jarenlange konditionering binnen een bepaalde

discipline met eigen specifieke "idolen" gepaard gaat.

3. Men kan de stelling verdedigen dat de mens een probleem ziet in de mate

dat hij er iets mee denkt te kunnen doen. Het beschouwen van een

probleem door een persoonlijke (monodisciplinaire) bril laat aIleen

datgene door, dat identificeerbaar is met karakteristieken in de eigen

(monodisciplinaire) ervaring en kennis.

4. Natuurlijk zal een "totale" werkelijkheid nooit passen binnen het

(beperkte) domein van een bepaalde discipline. Ret is echter zeer

menselijk am de grenzen aan de kennis over een groat stuk werkelijkheid,

mogelijk binnen een bepaalde discipline, op grove wijze te overschatten.

5. Iedere deskundigheid bezit Z1]n eigen methodologie, taalgebruik en

normstelsel. Dit schept afstanden tussen de verschillende disciplines.

Tussen medici en ingenieursffysici acht men deze afstanden groot. Dit

soort kloven treft men echter ook aan tussen meer verwante disciplines,

zoals bijvoorbeeld tussen chemici en elektrotechnici en tussen anatomen

en orthopaedische chirurgen. Een kommunikatie tussen twee uiteenlopende
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disciplines moet zich in veel gevallen behelpen met een verouderde

kennis en taalinhoud op het middelbare school nivo dat de deskundigen

zo'n 10 a 20 jaar geleden bereikten.

6. Verder leert de groepsdynamika dat een open diskussie in iedere groep

van personen een aantal nadelen kent zoals: De neiging om de aanvaarde

leider in de diskussie te volgen, de neiging om mee te gaan met een

meerderheidsmening; het soms onredelijk vasthouden aan een eenmaal

uitgesproken mening; het soms aIleen maar schijnbaar overtuigen van

diskussiepartners; een onvoldoende participatie door gevoelens van

onveiligheid; de soms remmende invloed die een persoon op een andere kan

uitoefenen in zulke diskussies.

7. Een laatste en waarschijnlijk het belangrijkste aspekt waar we reeds op

wezen, is het gegeven dat vooraanstaande deskundigen op een bepaald

gebied in de regel zeer druk bezette personen zijn met nauwelijks ruimte

voor tijdrovende brein-bries-diskussies.

De hier genoemde aspekten mogen duidelijk maken dat wanneer men besluit tot

een mUltidisciplinaire verkenning, grote zorg vereist is voor de

kommunikatie tussen betrokken deskundigen. Dit vraagt ondermeer een

doelmatige werkprocedure, waarin zoveel mogelijk rekening gehouden is met

deze menselijke aspekten.

Bij de hier toegepaste werkprocedure, SAM (Brouwers, 1979), worden elementen

gebruikt van de "Delphi-methode" voor toekomstvoorspelling. Deze methode

werd in de zestiger jaren ontwikkeld bij de RAND-corporation door Dalhey en

Helmer. [4]. Bij de werkprocedure SAM zijn ook werkprincipes toegepast

ontleend aan de leer van de organisatieontwikkeling. [5].

In deze werkprocedure worden kommunikatie-aksenten gelegd op persoonlijke

gedachtenwisselingen met de verschillende deskundigen door een of twee

ko~rdinatoren (katalysatoren). In de opeenvolgende persoonlijke gesprekken

met de deskundigen worden suggesties gedaan, uitgewerkt, getoetst en

geleidelijk verwoord met optimale duidelijkheid voor aIle deelnemers aan

een dergelijke verkenning. Langs deze weg wordt ieders deskundigheid, kennis

van onderzoekresultaten en visie gefntegreerd in een diskussiekader dat

allen zo tot stand brengen. Na een of twee van deze gespreksronden ontmoeten
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de betrokken deskundigen elkaar pas in een ·workshop·, die aldus sterk

gestruktureerd wordt maar zoveel mogelijk voorwaarden meekrijgt voor

ongekonditioneerd meedenken. Zulk een cyklus vraagt ruim een half jaar tot

een jaar veel en zorgvuldige aandacht. Het verloop van het

kommunikatieproces over de eerstelijnsgezondheidszorg is aangegeven in

figuur 1.

opstartfase op basis bi lateraal paging am tot workshop december '84
van vorige MTA-workshop ave r J eg met konvergen tie te komen

deskundigen dlVergentie I konvergentie

diskussie
kader I

sept. '84

stuurgroep

!: memo's

d i skuss i'e
kader I I

29/11/'84

stuurgroep

[ visies

konklusles
kader I I I

12/12/'84

~!orkshop

hoofdstuk 3 b i j 1. II hoofds tuk 41 hoofdstuk 5 hoofdstuk 6

Figuur 1: Kommunikatieproces volgens SAM-werkprocedure



7

Hoofdstuk 3: Diskussiekader I

Een van de eerste denklijnen, begin 1982 geformuleerd, stelt de zinvolheid

van ontwikkelingen centraal die er mede toe leiden dat de gezondheidszorg

meer inhoud krijgt binnen de zogenaamde "eerstelijn" met minder

doorverwijzing naar de "tweede lijn" (specialist, ziekenhuis,

verpleegtehuis, etc.).

Tijdens de daaropvolgende MTA-verkenning in 1983 bleek dat de voorstanders

van deze stelling hier niet aIleen ekonomische argumenten voor hadden, - in

totaal zou dit de gezondheidszorg goedkoper doen worden -, maar dit vooral

op humane gronden wensten te realiseren. Nog altijd komen er personen in de

tweedelijn terecht die daar medisch gezien niet thuis blijken te horen. Een

versterking van de eerstelijn steunt ook op de overtuiging dat de mens meer

naar zelfzorg, en/of zorg uit de direkte omgeving ("nuldelijn") toe moet. De

eerstelijn zou ondermeer zulk een veranderingsproces mee dienen te

bevorderen. [6].

De versterking van de eerstelijn vormt reeds lang een punt van beleids

aandacht. Men is er veel mee bezig. [7]. Toch blijkt er weinig verandering

tot stand te komen. Tijdens de MTA-verkenning in 1983 kwamen hiervoor twee

oorzaken sterk naar voren: Ten eerste de nog steeds groeiende koncentratie

van "know-how" in de verdere echelons, achter de eerste lijn. Dit heeft een

zuigeffekt op de patient en mogelijk een afstoot-effekt t.a.v. de huisarts

(o.a. Bergsma 1982). Als tweede belangrijke oorzaak kwam de veel minder

krachtige organisatiestruktuur van de eerstelijn t.o.v. de tweedelijn naar

voren.

Bij onderzoekaandacht voor de eerstelijnszorg dienen deze twee punten als

belangrijke richtgedachten te worden meegenomen: Een versterking van de

organisatiestruktuur binnen de eerstelijn en meer toegankelijkheid van

medische "know how" voor de eerstelijn.

Uit die verkenning kwam hierbij als algemene opinie sterk naar boven dat de

toename van de kwaliteit (mogelijkheden) van de zorg in de verderliggende

echelons in steeds kleinere stapjes gaat ten koste van relatief steeds

grotere investeringen. Er wordt een natuurlijke neiging bij onderzoekers

gesignaleerd om toch in die richting tot onderzoekontwikkeling te komen. Een
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voortgaan van deze ontwikkeling geeft weinig hoop voor een versterking van

de eerstelijn.

Een andere belemmering vaor onderzoekontwikkeling ziet men in de omvang en

komplexheid van zulk een objektgebied. Onderzoekaandacht dlent ook de

relaties tussen eerste- en tweedelijn te omvatten, dient zich te richten op

een groot aantal huisartsen en andere personen ult de eerstelijn. Als ldeaal

ziet men een onderzoekstrukturerinq in een a twee steden, bij voorkeur daar

waar ook eerstelijns gezondheidscentra aktief zijn en tevens een medische

fakulteit in de buurt is met belangstelling voor daze problematiek. Voor

zulk een onderzoek zijn de nodige bedrijfskundige expertisen noodzakelijk en

zonodig toegankelijk vanuit de afdeling Bedrijfskunde van de TH-Eindhoven.

Op grond van bovengenoemde aspekten waren de deelnemers aan de MTA

verkenning in 1983 van mening dat een voldoend breed onderzoek naar een

mogelijke versterking van de eerstelijn aIleen tot stand zal kunnen komen

door een "top down"-strukturering. Zoiets zou voorbereid kunnen worden in

een gericht kommunikatieproces van ca. een jaar, op dezelfde wijze als de

eerdere MTA-verkenningen zijn uitgevoerd (SAM-procedure).

Een goede methode om dit gebied toegankelijk te maken voor onderzoek en voor

wenselijk geachte veranderingsprocessen lijkt een gerichte applikatie van

komputer-systemen. Voor dit doel zijn al systemen op de markt. Een zekere

wildgroei in de komende jaren is te verwachten. De (overwegend industriele)

"push" achter dit alles is gericht op een te beperkt aantal doelstellingen.

Vastgesteld werd dat de stand van de techniek t.a.v. dataverwerkingssystemen

nu reeds voorziet in aIle mogelijke behoeften op dit gebied. Verdere

ontwikkeling t.a.v. de benodigde technologie wordt niet nodig geacht. Het

medisch gebeuren toegankelijk maken voor het doen benutten van deze nieuwe

komputer-faciliteiten vereist thans aIle aandacht. Uiteraard moet dit

aanvangen met een onderzoek naar de organisatie en informatiestromen binnen

dit gebied van de gezondheidszorg.

Zoals reeds eerder gesteld zal dit vanuit een voldoend breed kader ge

struktureerd moeten worden, wil men daadwerkelijk in de buurt komen van

verwachte grote doelmatigheid bij de invoering van deze systemen. Hiervoor
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is een groei in organisatiestruktuur een eerste vereiste, hetgeen op zich

als een zinvolle ontwikkeling wordt gezien.

In een eerste orienterende beeldvorming zag men zulk een komputersysteem bij

een huisarts geplaatst worden met de volgende opties. Komputer-interaktieve

programma's die het zelf leren gebruiken van zulk een komputer mogelijk

maken. Een tijd lang assistentie voor ·data entry· en desgewenst

ondersteuning van het leerproces. Eerste toepassing op de administratieve

zaken van een praktijk volgens gestandaardiseerde ·soft ware" met enige

ruimte voor specifieke eigen behoeften.

Als een tweede stap de verwerking van medische informatie over patienten,

volgens bepaalde standaardroutines, zonodig aangevuld met persoonlijk

belangrijk geachte gegevens; t.z.t. ook geschikt voor trendanalyses. In

nauwe samenwerking met een epidemiologisch studiecentrum worden hierbij

relevante data uit patientenbestanden gestandaardiseerd toegankelijk gemaakt

voor screening van bevolkingsgroepen. uiteraard met de nodige zorg voor de

privacy van de patienten.

In samenwerking met medische fakulteiten worden dan in een volgende fase

komputer-inter-aktieve programma's aangeboden gericht op diagnostiek,

waarbij specialistische know how per aandoening toegankelijk wordt. Tevens

worden zo zelflerende programma's per groep aandoeningen aangeboden en

voortdurend "up to date" gehouden vanuit medische fakulteiten. Op deze wijze

kan iets gedaan worden aan kennis transfer van de tweede- naar de

eerstelijnsgezondheidszorg.

Men dient breed toegankelijke onderwijssituaties tot stand te brengen over

de medische beeldvorming van bepaalde ziekteprocessen, over aspekten van

gezond leven en ruimte voor zelfzorg. Er wordt zelfs gepleit voor een Yak

gezondheidsleer in het basis en middelbaar onderwijs. Zelfs taalkundig

onderzoek wordt wenselijk geacht naar elementen binnen de kommunikatie van

een arts in gesprek met een patient.

Met nadruk zei hier vermeld dat dit slechts een eerste beeldvorming was. Een

gerichte verkenning op dit gebied zal dienen te geschieden in samenwerking

met een aantal medische deskundigen op dit terrein. Voor een nadere
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orientatie werden hiervoor een aantal deskundigen geraadpleegd. Een "topical

workshop" over dit onderwerp werd gepland voor eind '84.

Uft de MTA verkenning van december 1983 kwam een diskussiekader tot stand

gebaseerd op de hiervoor geponeerde stellingen en conclusles. Voorbereidende

besprekingen n.a.v. dit diskussiekader werden gevoerd met deskundigen met de

volgende achtergronden: huisartsgeneeskunde, epidemiologie,

onderwijsresearch, organisatiekunde, psychologie, sociologie, medische

informatika, beleidsontwikkeling volksgezondheid, ekonomie, technologie en

een specialisme (neurologie). Ret diskussiekader werd aangevuld met enkele

vragen opdat de voorstrukturering zoals ontstaan in de eerdere MTA

verkenningen niet te dominant aanwezig zou zijn. Gevraagd werd naar:

Kommentaar en aanvulling op het geschetste beeld m.b.t. de eerste Iijn

teneinde een nog realistischer beeld te verkrijgen.

Relevantie van de experimentele onderzoekopzet zoals aangegeven bezien

vanuit de persoonlijke en specifieke disciplinaire invalshoek.

Mogelijke participatie vanuit het eigen werkterrein binnen zulk een

experimentele opzet.

De randvoorwaarden voor sen kans op succes van een dergelijk experiment.

Parameters van belang voor een kosten/baten analyse hierbij.

Suggesties voor een experimenteel werkproqramma.
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Hoofdstuk 4: Diskussiekader II

Voor een weergave van aIle gesprekken wordt verwezen naar bijlage 2. In deze

paragraaf zal worden volstaan met een systematische behandeling van de

gespreksonderwerpen. AIle gesprekken tenderen naar een onderwerp te weten de

grote zuigkracht welke wordt uitgeoefend door de tweedelijns instellingen op

de totale patientenstromen in ons systeem van gezondheidszorg. Dit zou

worden veroorzaakt door:

Kennisconcentratie in de 2e lijn, zowel medische als technologische

expertise,

Lage graad van samenwerking en organisatie van de eerste lijn,

De complexe, kostbare technische voorzieningen in de tweede lijn die

maken dat de kennis daar meer toegepast kan worden.

Een voorlopige conclusie die hieruit werd getrokken is dat dit tot gevolg

zal hebben dat in het tweedelijnscircuit meer patienten opgenomen worden dan

noodzakelijk is. Dat is inhumaan en (macro-) economisch ontoelaatbaar.

Een systematische screening van de bilaterale besprekingen leidt tot het

diskussiekader II. De stellingname hierin - weergegeven in negen items - is

aangewend voor een verdere uitwerking van de genoemde problematiek. Deze

negen items geven we hier weer in de vorm van stellingen. Ze vormen de

"input· voor de hier gerapporteerde workshop.

Door betere organisatie van de samenwerking kunnen patienten langer op

het eerste (en "nulde·) lijnsniveau blijven.

Door medische kennis en technische hulpmiddelen in de eerste lijn is

doorverwijzing in mindere mate en minder snel nodig dan op dit ogenblik.

De financiering van eerste- en tweedelijnszorg bevordert de zuigkracht

van de tweede lijn. (financi~le iatrogenese).

Door gebruik te maken van middelen voor kennisoverdracht en van moderne

communicatiemiddelen wordt het kennisverschil tussen tweede en eerste

lijn kleiner.

Te denken valt hier aan:
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• scboling en bijscholing van huisartsen, wijkverpleging,

maatschappelijk werk, kruisvereniging enz.

• Gezondheids Voorlichting en Opvoeding (GVO)

• gebruik maken van kabelnet enz.

De gezondheidszorg wordt goedkoper als zelfzorg en mantelzorg meer

gemeengoed worden.

Bevordering hiervan kan zeer weI geschieden door middel van:

• G.V.O .

• eerste lijnswerkers

• meer globale screening in de eerste lijn.

Vanuit de epidemiologie kan een goede aanzet worden gegeven voor de

registratie van die informatie, die sturen en beheersen van de

patientenstroom op "nulde" en eerste lijnsniveau beter moqelijk maakt.

Kosten-effectiviteitsonderzoek is noodzakelijk wil men enige conclusie

kunnen trekken uit (verwachte) gevolgen van te nemen maatregelen om de

zuigkracht van de tweede lijn tot de juiste proporties terug te brengen.

Acceptatie en implementatie slagen aIleen door in een voldoend grote

regio in principe aIle ziektebeelden te (doen) registreren en voor het

bepalen van effecten van maatregelen de verschuivingen rond de

belangrijkste beelden te meten.

Zelfs met de erkenning dat technologie en informatie de eerste lijn

kunnen versterken, moet worden gesteld dat de hieraan verbonden

problemen voor aIles door een goede structurering van het onderzoek en

van de eerste lijn zeIf moeten worden vooraf gegaan.

Op de eerste plaats staat in feite een organisatiekundig probleem.

Voor enkele methodologische aspekten, welke aandacht kregen in zowel de

diskussie tijdens de workshop, als bij de werkvoorstellen voor een

onderzoeksopzet, wordt verwezen naar bijlage 3.
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Hoofdstuk 5: Diskussieverslaq

In de kennismakingsronde waarmee deze workshop wordt gestart, worden alle

deelnemers verzocht om hun relatie met de gestelde problematiek beknopt te

schetsen. Tevens is verzocht de belangrijkste stelling uit de persoonlijke

visie op deze problematiek te noemen. Kommentaar werd gevraagd op een of

meer stellingen van de andere deelnemers, zoals deze geformuleerd zijn in de

vooraf beschikbaar gestelde informatie i.e. hoofdstukken 3 en 4 en bijlagen

1, 2 en 3. De rapportage in dit hoofdstuk is gegeven met zoveel mogelijk

nuances zoals die uit deze gedachtenwisseling naar voren zijn gekomen.

5.1 Openinqsstatelents

Feitsma:

Voorzitter IWZ (Interacademiale werkgroep ziekenhuiswetenschappen),

werkgemeenschap beleid en organisatie van de gezondheidszorg, organisatie

theoreticus (interorganisationele netwerk- en systeemtheorie), WUB-relatie

met medewerkers van de vakgroep Organisatiekunde (OK). Voorzitter van deze

workshop.

De opmerking in de aankondiging van het Nederlands Huisartsen Instituut

(NHI)-symposium van november 1984: "Nederland heeft een goede traditie in

eerstelijnsonderzoek, dit onderzoek is echter fragmentarisch en eenzijdig",

is een uitdaging voor deze workshop.

v. Arkel:---------
capaciteitsgroep epidemiologie R.L.g binnenkort Districts Gezondheidsdienst

(DGD) Doetinchem.

Met belangrijkste wat binnen de 1e lijn onderkend moet worden is de

aanwezigheid van een eigen know-how:

- over het ontstaan van ziekten en de risicofactoren daarbij (deze

ontstaansdynamica is er in de 2e lijn niet)

- een eigen diagnostiek met een "eigen H sensitiviteit en specificiteit.

Onderzoekdoelen en onderzoekontwikkeling van de 1e lijn dient daarom niet

gestuurd te worden vanuit de 2e lijn, maar vanuit een eigen onafhankelijke

fundamentele basis
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- stroomlijnen van PC gebruik in 1e lijn is nodig

- een aangepast informatica-pakket zou dee1 uit moeten maken van het

onderwijs in de gezondheidszorg. De wijze van introduktie van de

informatica is nog open. De keus is of het demonstratie-effekt (top-down)

of beginnen met een groepje enthousiastelingen (bottom-up).

Durinck:--------
Philips Medische Dienst. Verricht met epidemiologische "bril" op metingen in

de geneeskunde met de daarbij horende informatieverwerking.

Het zoeken naar de systematiek in de gezondheidszorg is belangrijk met

enerzijds de organisatorische aspekten en anderzijds het professioneel

denken, handelen en registreren.

Bet analyseren van deze systematiek vereist

- een bepaalde aktiesnelheid

- ko~rdinatie van aIle aktiviteiten.

Declerck:---------
Epilepsiecentrum "Kempenhaeghe" Heeze. Oorspronkelijk huisarts, later

zenuwarts en neuroloog met EEG-specialisatie. Gepromoveerd op

slaaponderzoek. Secretaris van de Nederlandse vereniging voor klinische

neurofysiologie en vice-voorzitter binnen de regionale welzijnszorg.

-
De taakafbakening in de eerste lijn is van groot belang. Exemplarisch is de

psychologie die geen plaats vindt tussen de andere disciplines.

Er is sprake van het wegzuigen van technische verrichtingen, ook de

fundamentele methodieken, vanuit de eerste naar de tweede en derde lijn.

Kennis over bijv. slaap en slaapstoornissen (4\ van de bevolking) moet niet

weggehaald maar juist verstevigd worden bij de huisarts.

v.d. Zwaan:

TH Eindhoven, socioloog. Onderzoek naar organisatievormen tussen

instellingen in de gezondheidszorg.

Een onderzoekprojekt zoals voorgesteld in diskussiekader I (pag. 9) is niet

haalbaar. Bet probleem van de eerstelijnszorg is veeleer een ko~rdinatie- en

afstemmingsprobleem. De echelons in de gezondheidszorg zijn gescheiden door

klapdeuren zonder een weg terug naar de eerste lijn. Pogingen om de kwalen
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op te lossen met komputers en lessen in komputergebruik zijn slechts

symptoombestrijding van oorzaken die elders liggen.

Brouwers:---------
TH Eindhoven, projektburo BMGT, lid stuurgroep voor deze verkenning.

Ontwikkeling van onderwijs- en onderzoekprojekten op het gebied van de

biomedische en gezondheidstechnologie en aanverwante disciplines.

Het is mogelijk de organisatiestruktuur en de know-how in de eerste lijn te

versterken door introduktie van komputersystemen. Zinvol gebruik van deze

systemen dwingt vooraf tot een hogere graad van organisatie van de

eerstelijnszorg.

~~~~~!~~

RU Utrecht, medische psychologie. Onderzoek naar gesprekstechnieken

huisarts, besluitvormingsprocessen huisarts/specialist, eerstelijns

psychologie.

Onderzoek in de eerste lijn zou goed mogelijk zijn wanneer de grote

hoeveelheid aanwezige data beter toegankelijk zouden zijn. Dit is zeer

relevant voor bijv. de epidemiologie, weekendvervanging etc. De huisarts

heeft geen totaal overzicht over de inhoud van zijn patientenregistratie.

Systeaatiseren van de datatoegankelijkheid is een nastrevenswaardig doel, de

computer is hierbij een middel en een organisatiestruktuur een "must". Bij

het opzetten van een experiment moet uitgegaan worden van een voldoend grote

regio om de onsamenhangendheid van de huidige experimentele aktiviteiten te

vermijden. Hierbij moet niet gepoogd worden om aIle randverschijnselen mee

te nemen in de eerste opzet.

Hasman:

VU Amsterdam, binnenkort hoogleraar Medische Informatica R.L.

De mogelijke verbetering van kommunikatie tussen eerste en tweede lijn

vraagt om een organisatorische inbedding. Door de ontwikkeling van

konsuitatieve systemen, vooral voor die diagnostiek waarop geen technisch

geavanceerde therapie voIgt, kan een kennisverschuiving van de tweede naar

de eerste Iijn optreden.
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Onderzoek naar door- en terugverwijzing is nodig. Vat weI maar vooral wat

niet. (Knill/Jones (Glasgow) toonden aan dat een anamnesesysteem (patient

achter terminal) voor gastro-enterologische klachten effektief bleek ter

beperking van gekonstateerde 50\ overbodige doorverwijzingen).

Vesterhof:----------
VU Amsterdam, medische informatica. Onderzoek ELIAS-projekt. (Eerste Lijns

Informatie Automatiserings Systeem).

De industri~le push naar computers voor huisartsen is er. De niet

kompatibele systemen ook. Onderzocht moet worden hoe en met wie de huisarts

kommuniceert en wat de waarde kan zijn van Huisarts-Informatie-Systemen.

Voorkomen moet worden dat technologie (m.n. automatisering en

informatisering) tussen arts en patient komt te staan.

~~Y9~~2

KU Nijmegen, huisartsengeneeskunde. Auteur -huisarts en toetsing-

(protocolontwikkeling voor een 24-tal klachten).

80 a 90\ van de klachten zitten in de nulde-lijn. De huisarts, opererend

binnen het klassieke arts/patient model, neemt een afwachtende houding

t.O.v. deze klachten aan. De huisarts moet ook de gezondheid in zijn

praktijk waarnemen. Veel van het falen van de eerstelijn wordt veroorzaakt

door het feit dat de huisarts niet in staat is voldoende emotionele steun

aan zijn patienten te geven.

Te veel van wat onder het mom van eerstelijnsversterking wordt ingevoerd,

versterkt aIleen de tweedelijn.

Y~~~_~~~9~~2

KU Nijmegen, huisartsengeneeskunde. Statistisch en epidemiologisch

onderzoek.

De terugkoppeling van informatie naar de huisarts op macro-nivo is veel te

zwak. De huisarts heeft weI inzicht op patientnivo, dit ontbreekt echter op

populatienivo (de kaartenbak is hiervoor ontoegankelijk).
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Het hypertensieprojekt, een computer gesteund monitoringsysteem, waarbinnen

screening wordt verricht met terugmelding naar de huisarts die weer eigen

korrekties kan aanbrengen, is hoopvol. Informatie feedbacksystemen moeten

worden opgezet.

~~~~~~~~~~~~~~

TH Eindhoven, bedrijfskunde, organisatiekunde, econoom, lid van de

stuurgroep van deze verkenning. Onderzoek naar besluitvormingsprocessen in

komplexe organisaties.

Het investeringsbeleid in de tweede lijn zal in hoge mate de verhoudingen

tussen eerste en tweede lijn bepalen.

De eerstelijnsorganisatie is een chaos en het onderzoek daarnaar

fragmentarisch. Een onderzoek naar de eerste lijn omvat de vraagstukken van

de organisatie van het onderzoekprojekt zelf en van de organisatie van de

eerste lijn.

Graafmans:

TH Eindhoven, biomedische en gezondheidstechnologie. Ontwikkeling van

onderwijs en onderzoekprojekten. Sekretaris en lid van de stuurgroep van

deze verkenning.

Aangepaste technologie voor de eerste lijn is chronologisch bezien onjuist

wanneer dit niet vooraf wordt gegaan door onderzoek naar vorm en inhoud van

de kommunikatie (lijnen) tussen patient - eerstelijn - tweedelijn. Een

organisatie onderzoek moet hieraan ten grondslag liggen.

Versterking van de nulde-lijn zal ook een verschuiving van de tweede-lijn

naar de eerstelijn bevorderen. De hiervoor noodzakelijke zelfzorg,

mantelzorg, vrijwilligerswerk kunnen zich echter slechts ontwikkelen door

inzet van specifieke deskundigheid van professionele zorgverleners uit de

eerste lijn. Het beschikbaarstellen van deze deskundigheid is een kwestie

van tijdsbesteding en het honoreringssysteem van de professionele

zorgverlener. De professionele attitude is hierbij eveneens van groot

belang. Technologie speelt vooralsnog een bescheiden rol in de nulde-lijn.



18

5.2 Belanqrijke deelonderwerpen

Feitsma noemt een 4-tal deelonderwerpen in deze diskussie:

- De komputer als technisch hulpmiddel

- Het organisatievraagstuk (niet van deelorganisaties maar van het netwerk

van deelorganisaties in de eerste lijn

- Rol van de technologie (vooral high-tech en appropriate technology)

- Konkrete werkvoorstellen.

Hij stelt verder voor om het nadenken over organisatie-aspekten te plaatsen

in een 3-dimensionaal model:

- instituten die er deeI van uitmaken

- processen die zich afspelen

- struktuur.

5.3 Doelstellinq van de workshop

Huygen benadrukt het belang van duidelijkheid t.a.v. het doel van deze

bijeenkomst. Hij acht het zinvol om dit doel te omschrijven als:

- Ontwikkelen van een onderzoekprogramma

- Middelenwerving hiervoor

Verzellenberg omschrijft dit eerste punt wat meer in detail, als het

trachten te komen tot een onderzoekstruktuur, waarmee een voldoend groot

aantal samenhangende aspekten in de relaties tussen bevolking, 1e-lijn, 2e

lijn, volksgezondheidszorg onderzocht kunnen worden op effekten die men met

bepaalde veranderingen meent te kunnen bewerkstelligen; hetgeen

extrapoleerbaar moet zijn naar totale situaties binnen Nederland.

V.d. Zwaan stelt dat de Oe-lijn getypeerd kan worden met de trefwoorden:

preventie, populatie, kollektiviteit, zelfzorg en mantelzorg. Hij stelt de

vraag of men bij de 1e-lijn zich moet beperken tot de huisartsen of dat men

dit over de volle breedte moet beschouwen.

uit de diskussie voIgt een voorkeur om deze workshop voorlopig aIleen te

richten op de huisarts en dan te kijken naar:

- de relatie tussen de huisarts en de 2e-lijn

- de relatie tussen de huisarts en de slecht georganiseerde 1e-lijn.
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5.4 Een eetste begrenzing van het probleemgebied

Feitsma richt de aandacht op de huisarts. Deze moeten we beschouwen als een

element in een niet-georganiseerde 1e-lijn.

Brouwers meent dat een organisatie-ontwikkeling weI kan beginnen bij de

huisarts (vanwege zijn dominante plaats in de 1e-lijn) maar binnen een

onderzoekopzet zullen andere 1e-lijnsgroeperingen meegenomen moeten worden.

Bergsma vindt het pragmatisch om te beginnen bij de huisarts maar wijst erop

dat op zich nog niet tot zo"n vereenvoudiging leidt. Hij acht het beter om

niet te pogen Oe, 1e en 2e-lijn te defini~ren maar aIle kommunikatielijnen

vanuit de huisarts te beschouwen.

Uitgaande van de huisarts zo meent Declerck moet ook z~Jn takenpakket worden

gedefinieerd. Wat mag hij, wat~ hij, wat moet hij?

Feitsma oppert het aanbrengen van een tweedeling. Aan de ene kant het

ziekenhuis als een verzameling van specialisten en high-tech, enerzijds en

anderzijds de huisarts die als een spin centraal in het web van de eerste

lijn zit en de relaties onderhoudt met het ziekenhuis.

Hierin zijn dan te plaatsen:

- de relaties en kommunikatielijnen

- de taakafbakening en eventuele "reshuffeling" van taken

- maar ook een systematisering van de info-processing binnen bijv. de

huisartsenorganisatie of het kruiswerk.

Huygen wijst erop dat wanneer men slechts een professie binnen de 1e-lijn

beschouwt men reeds met een slechte organisatiegraad gekonfronteerd wordt.

Een eenheidscirkel om de eerste lijn heen is niet te trekken en dus ook niet

een verbindingspijl vanuit zoln centrum van de 1e-lijn, de huisarts, naar de

2e lijn.

Feitsma formuleert dan als konklusie van de vergadering dat we ons nadenken

over deze problematiek voorlopig richten op de huisartsen als belangrijke

deelverzameling in de 1e-lijn.
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5.5 Informatie rond de huisarts

Feitsma brengt de diskussie terug bij het organisatie-aspekt. Hierbij moet

men oog blijven houden voor het netwerk van deelorganisaties. Iedere

deelorganisatie heeft specifieke kenmerken. Belangrijk zijn hierbij de

informatiestromen tussen deze subsystemen.

Huygen en Bergsma Wl]Zen erop dat er nogal veel pogingen tot verbeteringen

in de eerste-lijn lopen op bepaalde aspekten in een aantal deelorganisaties

zonder erg veel sukses tot op heden.

Brouwers wijst erop dat het optimaliseren binnen subsystemen of

deelverzamelingen weinig zin heeft voor het totale systeem zo leert de

systeemleer. Dit kan hierdoor zelfs in een onbalans geraken. Bij een aanpak

hiervoor zullen voorzichtig hele kleine stappen moeten worden voorbereid en

gezet binnen een "all in" benadering van het grote geheel.

De eerste analyses moeten betreffen:

- wat is de relevante informatie?

- wat zijn de informatiedragers daarbij?

Gecompleteerd met een goede analyse van de informatie die er al is voegt

Durinck hieraan toe. Zijn opmerking ontmoet een grote instemming.

Hasman pleit ervoor om niet te pogen allerlei dwarsverbanden als start te

nemen maar bepaalde ziektebeelden. Huygen acht dit een goede benadering en

wijst erop dat hierbij gebruik gemaakt kan worden van reeds ontwikkelde

protocol len en collegiale toetsing bij huisartsen. Hasman meent dat men bij

zo'n benadering moet beginnen met de ziektebeelden welke een hoge prioriteit

hebben als het om epidemiologische relevantie gaat.

Voor epidemiologisch onderzoek heb je een aantal basisgegevens nodig stelt

van Arkel. De vraag is hoe je die registreert en rubriceert. Ais je uitgaat

van protocol len dan moeten die wetenschappelijk onderbouwd zijn (bijv.

codelijst angina pectoris). Bergsma meent dat op dit punt nog veel werk voor

de epidemiologen te doen is. Er zijn grote patientenpopulaties waar we

nagenoeg niets van weten. Dit aspekt, aldus van Arkel, kan men gaan

verkennen door een analyse van allerlei risicofaktoren. Langs deze weg

kunnen de belangrijkste ziektebeelden als zijn bedoeld door Hasman worden
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vastgesteld. Hieruit kan ook een funktionele opzet voor de dataverwerking

door huisartsen worden afgeleid op het gebied van deze ziektebeelden die met

prioriteit aandacht behoeven. Bekijk je zoiets dan ook vanuit een 1e

lijnsinvalshoek dan kunnen sommige ziektebeelden er uitspringen als

bijzonder geschikt voor een andere aanpak door een huisarts, verwacht

Brouwers.

5.6 De rol van een huisarts t.a.v. de explicitering van data over

belangrijke ziektebeelden

De attitude van huisartsen aan te duiden met het "negatieve-testuitslag

denken" levert niets op, verwacht Huygen. Het nadenken over en

dienovereenkomstig handelen m.b.t. de vraag "wat doe ik met testen" moet tot

een gemeenschappelijke consensus van huisarts en patient gaan leiden. Indien

een huisarts toegang wordt geboden tot meer informatie en hij die goed weet

toe te lichten voor een patient kan dit een aanzet geven tot een zinvolle

attitude verandering. Meer meten is niet altijd betrouwbaarder weten voegt

Brouwers hieraan toe. In deze kwestie zal de huisarts beter moeten leren

beslissen. Wellicht kunnen tropenartsen hier als voorbeeld dienen.

Met als regel veel minder diagnostische informatie, zo is gebleken, zijn

deze gedwongen om eerder tot beslissingen te komen. Men stelt in het

algemeen dat artsen met dit soort ervaringen in ontwikkelingslanden zich in

deze later ook besluitvaardiger opstellen in een huisartsenpraktijk.

Declerck geeft een voorzet vanuit de epidemiologie:

- het percentage per huisartsenpraktijk voor een bepaald ziektebeeld is

bekend

- analyse maken van optredende verschillen in doorverwijzing per praktijk

- analyse van de kriteria welke worden gehanteerd om tot een goede

differenti~le diagnostiek te komen.

M.a.w. het is zinvol om een onderzoek te doen naar de specificiteit en

sensitiviteit van de sets van kriteria die door huisartsen worden

gehanteerd.

Dit pleit er dan voor om hiermee in een voldoend grote regio te starten

voegt van Arkel hieraan toe.
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Naast de marge van onzekerheid bij de huisartsen spelen de te

grote verwachtingen die bij de bevolking leven t.a.v. de technologie in de

gezondheidszorg, in de 2e-lijn dus, een grote rol, benadrukt Huygen. Feitsma

meent dat als er onzekerheidsreduktie te halen is in de 2e-lijn,

doorverwijzen dan ook terecht is; echter blijkt dat dit niet altijd het

geval is, dan wordt aIleen bereikt dat een patient in het medisch trajekt of

model komt te zitten waar hij niet thuis hoort. In dit soort gevallen moet

men hier anders tegen aankijken, bezien hoe hier verandering in kan worden

gebracht.

V.d. Hoogen ziet een zinnige taak voor de bedrijfskunde op dit gebied

(beleidsontwikkeling of onderzoek in het veld zelf, waarvoor dan de basale

informatie nog ontbreekt) maar daarbij ook een taak voor de universitaire

huisartsinstituten (systematisch onderzoek naar protocol len en aanverwante

facetten van het handelen van huisartsen). Er is behoefte aan globale

screeningsparameters voor de informatieprocessing in de 1e-lijn en/of voor

de inhoudelijke informatie over ziektebeelden. Hier acht v.d. Hoogen

aandacht zinvol vanuit de epidemiologie.

5.7 Alqemene informatie over huisartspraktijken

Feitsma brengt een ander aspekt in de diskussie: Wat moeten huisartsen van

elkaar weten? Hoe wordt dat ingevuld in hun relaties naar buiten? Wat voor

invloed kan dat hebben?

Samengevat: Hoe is de huidige situatie, wat is de gewenste situatie?

Huygen vult dit aan.

Wat doe je als huisarts per dag? Wat krijg je als patientenaanbod? Hoeveel

diabetici zitten daarbij? Hoe doe je het dan? Hoe verwijs je? Wanneer

schakel je andere 1e-lijnszorgers in?

Verzellenberg vat dit samen met de algemene vraag :

Wat moet je inventariseren om het funktioneren van de 1e-lijn, en hier dus

in het bijzonder om het funktioneren van de huisartsenpraktijken in beeld te

brengen.
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Kwalitatief liggen de disciplinegrenzen binnen de 1e-lijn redelijk

duidelijk, kwantitatief is er echter een verschrikkelijke variatiebreedte.

Een gerichte inventarisatie op dit aspekt acht van de Zwaan zeer zinvol.

Bergsma verwijst naar een evaluatie van oncologie besprekingen tussen

huisartsen en specialisten. Hierbij bleken frustraties bij de huisartsen

vanwege een te geringe betrokkenheid.

Op een vraag naar aantallen kankerpatienten in de eigen praktijk bleek

echter een volkomen foutieve perceptie van die eigen praktijk.

Als we de 1e-lijn willen onderzoeken zullen we eerst dit soort zaken moeten

inventariseren. Dit zal op zich reeds tot verbetering in de situatie leiden.

Feitsma stelt de vraag of men de benodigde basisinformatie over het 1e

lijnssysteem moet gaan halen uit onderling overleg van huisartsen of juist

uit overleg tussen huisartsen en de 2e-lijn. Huygen geeft als zijn ervaring

dat overleg met de 2e-lijn hierover een ongewenste vertekening van de de 1e

lijn tot gevolg heeft.

5.8 Mogelijkheden met komputersystemen

Westerhof meldt dat de WCIA (Werkgroep Co~rdinatie Informatie

Automatisering) een werkgroep van HHG en LHV (Nederlandse Huisartsen

Genootschap en Landelijke Huisartsen Vereniging) poogt om te komen tot

konkrete adviezen en een keurmerk voor computersystemen in de 1e-lijn, o.m.

met het doel om wildgroei te voorkomen.

De voorlopige conclusies zijn dat er nog geen afstemming bestaat en dat het

veel tijd, geld en moeite zal kosten om informatie in geautomatiseerde

informatiesystemen te krijgen.

Ret morbiditeitsonderzoek (KUN) en het basisregistratiesysteem (RL) zullen

binnenkort bruikbare gegevens leveren verwacht Hasman.

V.d. Hoogen wijst bij dit soort informatieprocessing in de 1e-lijn op de

noodzaak van afstemming, ko~rdinatie en vooral van een organisatie

daarachter.

Dit ontbreekt nog. Deze workshop zou mede dienen aan te geven in welke

richting verbeteringen binnen bereik gebracht kunnen worden om te leren wat

een zinvolle ontwikkeling is en wat niet.
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Brouwers noemt enkele punten van aandacht:

Hoe orden je de gegevens? Hoe kom je tot meer gegevens? Computers kennen

een zeer langzame introduktie in organisaties. Hij verwacht veel van

interaktieve programma's en expertsystems (waarin men zelf kan leren

ordenen) deze zijn zeer gebruiksvriendelijk aan het worden (ref. workshops

THO/RUL) Kosten/batenanalyse zullen gemaakt moeten worden.

Feitsma wijst erop dat organisatiekundig bezien je zo'n aanpak toch

normatief moet sturen vanuit een totaalmodel en niet vanuit microsystemen

hierin (zoals b.v. huisartsen). Epidemiologische e.a. baten moeten er dan

van buitenaf aan toegevoegd worden. Over dit alles nadenken vereist een top

down approach.

Regionale koppeling en intercollegiale toetsing zuIIen dringend nodig zijn

wil je een demonstratie-effekt bereiken Merkt Huygen op.

Hasman qeeft als z~Jn overtuiging dat men met de beschikbare technologie

inhoudelijk kan starten vanuit de huisartsen en de huisartsinstituten.

Beginnen met de opleiders resuiteert in het inkleuren van het gedrag van de

komende generatie. Kijkend naar bestaande ontwikkelingen kan een goede

voortqang bereikt worden door geconcentreerde aandacht voor de kommunikatie

binnen en organisatie van de 1e-lijn.

Een enorme stimulans kan uitgaan van de inhoudelijke terugmelding, die is

verschrikkelijk belangrijk, voegt Huygen hieraan toe.

V.d. Zwaan ziet een snelle start nog niet goed mogelijk. De inhoudelijke

receptuur van een informatiesysteem is nog niet bekend. Er kan pas gestart

worden wanneer de wijze van vulling van dat systeem bekend is.

Brouwers reageert hierop door te stellen dat dit nu juist een deel van het

multidisciplinaire probleem vormt waarmee wij ons als breed wetenschappelijk

forum, hier verenigd, gekonfronteerd zien. Men kan hier niet alles in serie

plaatsen. Er moet een realistisch genoeg totaal plaatje tot stand komen.

Maar daarin kan men best in kleine stapjes van start gaan met deelproblemen

waar zo'n receptuur weI op korte termijn binnen bereik te brengen is.

Geleidelijk kan dit soort invullingen dan verder uitgereid worden.
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Bij het zoeken naar zo'n startpunt en de introduktie van onderzoek in de 1e

lijn moet tevens vermeden worden dat bij huisartsen een gevoel ontstaat dat

controle van buitenaf mogelijk wordt (bijv. van ziekenfondsen of andere

overheden), waarschuwt Huygen.

5.9 Consensus over onderzoekontwikkelinq

V.d. Zwaan verwacht dat elke introduktiestrategie op dit punt twijfelachtig

zal zijn wanneer onderzoekresultaten een mogelijke controle-optie bevatten.

Hij verwacht dat zoiets minder problemen zal geven wanneer men eenvoudig met

technologische ondp.rsteuning aan zou sluiten bij onderzoek (zoals van de

KUN) dat al loopt en dus geaccepteerd is in de 1e-lijn.

Declerck meent dat de ontwikkeling van een aantal niet-bedreigende

praktische toetsingsmogelijkheden zeer toe te juichen is. Deze zullen ook

meer rendement hebben dan bijv. nascholing.

Huygen ziet mogelijkheden om hierbij aansluiting te zoeken bij bestaande

toetsingsgroepen en toetsingsstrukturen. Hasman ondersteunt dit.

Intercollegiale toetsing moet starten bij de huisartsen zelf. Wanneer hen

duidelijk gemaakt wordt dat het voorbereidende werk beter in eigen kring kan

gebeuren, leidt dit ook to motivatie bij henzelf.

Uit deze diskussie konkludeert Feitsma een gezamenlijke visie over de

globale opzet van zo'n onderzoekontwikkeling.

Een organisatiekundig onderzoek zal nodig zijn voor het opstarten en het

inrichten van een onderzoekprojekt. Zo'n onderzoek van de eerste lijn

is op zich overwegend organisatiekundig van aard.

Een onderzoekprojekt kan klein, maar breed, beginnen om van daaruit via een

tentatief proces te komen tot een uitgebreidere aanpak van de eerstelijn.

Een aspekt waarom heen het onderzoek gestruktureerd zou kunnen worden is de

plaats en rol van de informatica en de komputer in de

eerstelijnsgezondheidszorg.
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5.10 Technoloqie in de eerste lijn

Feitsma richt de aandacht van de vergadering op de vraag of er andere

mogelijkheden zijn tot versterking van de eerste lijn vanuit technologische

invalshoeken.

Verzellenberg Merkt hierover op dat de meeste diskussies die tot op heden

gevoerd zijn voornamelijk handelen over diagnostische apparatuur.

Vorderingen zijn te maken door in deze diskussie ook de therapeutische

hulpmiddelen te betrekken.

Hasman gaat hierop in met de stelling dat apparatuur uit de 2e-lijn niet

goed hoeft te zijn voor de eerste-lijn en dat dit meestal ook niet zo is.

Transponeren of aanpassen van de technologie vanuit de tweede naar de eerste

lijn zal dus met zeer grote voorzichtigheid moeten gebeuren.

Durinck stelt dat wanneer van inbreng van technologie sprake is deze dan een

bepaalde output zal leveren. De wijze van outputlevering moet dan ontkoppeld

worden van de interpretatie van deze output.

Vaak is zeer specifieke deskundigheid nodig voor de interpretatie beaamt

Hasman.

Declerck stelt dat ook het genereren van "input" specialistische kennis

vereist.

Het aandeel van of de portie technologie in de eerstelijn wordt bepaald

aldus Bergsma door: kosten, beschikbare know-how en rivaliteit

Naast de technologie-ombouw blijven de kwaliteiten van de huisarts m.b.t.

vooral de psycho-sociale problematiek natuurlijk onverkort nodig (50\ van de

klachten valt hier immers onder) Merkt v.d. Zwaan op.

5.11 Enkele strategische aspekten

Ervan uitgaande dat het financieringssysteem niet te veranderen is en de

belangenbolwerken als een rots in de branding staan waar moet je dan

beginnen om een zinnig veranderingsproces op gang te brengen brengt Brouwers

als vraag naar voren.

Bezorg de huisarts als eerste maar een nieuwe efficiente "kaartenbak" is een

reaktie van Bergsma.
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Durinck acht dit een goede benadering.

Het is zeer weI mogelijk dat via de informatieverwerking binnen de

eerstelijn de noodzaak kan worden aangetoond van "aanpassing" van de

technologie en van organisatieverandering binnen de 1e-lijn.

Westerhof meldt de ervaring binnen de VU met het automatiseren van de

medische registratie middels het "EIias"-projekt. Dit computer-systeem zal

vanaf februari 1985 in een driemanspraktijk worden getest.

Hasman pleit ervoor om toch ook eerst en vooral de totale onderzoekopzet

organisatorisch goed op te zetten. Pas daarna kan gedacht worden aan vorm en

soort van kaartenbakken en het inbouwen van andere lopende en bestaande

zaken in de eerste lijn. Bij deze totaal opzet moet worden aangesloten bij

instituten die al ervaring hebben op dit terrein zoals VU/KUN/RL.

Van Arkel verwacht dat vanuit bedrijfskunde (organisatiekunde) men het beste

een aanzet kan geven voor een overkoepelende bovenbouw t.b.v. dit onderzoek.

Graafmans wijst op een soortgelijke aanpak voor de 2e-lijn in de vorm van

het IWZ (Interacademiale Werkgroep Ziekenhuiswetenschappen). Een pendant

hiervan voor de eerste lijn zou nagestreefd kunnen worden. De vraag is of

dat het NIVEL (Nederlands Instituut voor de Eerste Lijn) zou kunnen zijn.

Vanuit de RLg is een mislukte poging gedaan om onder FUNGO een

werkgemeenschap huisartsgeneeskunde op te richten meldt Hasman.

Ook hier zullen we tegen een typisch Nederlands probleem aanlopen dat er

geen instanties te vinden zullen zijn die, vanuit verschillende disciplines

gefntegreerde onderzoekvoorstellen, financieren voegt Brouwers hieraan toe.

Men kan voortbouwen op de ervaringen uit het hypertensieprojekt (KUN) via

bijv. het preventiefonds. Deze voortbouw moet dan een gezamenlijke exercitie

worden van de disciplines hier aanwezig stelt Declerck voor.

Veel lopend onderzoek zou aan waarde winnen als daar de bedrijfskundige

discipline aan toegevoegd werd benadrukt v. Arkel nogmaals.

Een inventarisatie-onderzoek kan de witte vlekken in de 1e-lijn signaleren.

Dit baseren op lopend onderzoek is een werkbare methode. Hier beginnen

brengt Verzellenberg als een zinvolle start naar voren. Toch, aldus Hasman,

moet men vanaf het begin zich een idee vormen hoe zoln informatienetwerk in

de 1e-lijn eruit moet zien met zowel basisinformatie als procesinformatie
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waar ondermeer epidemiologisch belangen en de koppeling met de 2e-lijn aan

toegevoegd moeten worden.

Het zichtbaar maken van processen in de eerste lijn ziet Hasman als een

passende kluif voor organisatiekundigen.

Feitsma konkludeert dan dat we dus een voorstel moeten genereren vanuit de

organisatiekunde wat itererend langs een werkgroep gaat. Zo'n werkgroep

moeten we dan tot stand brengen. Zo'n voorstel zou kunnen omvatten:

Een induktief onderzoek naar de kommunikatie, de informatielijnen en het

netwerk van in eerste instantie de huisartsen.

Vervolgens stelt Feitsma de vraag als zo'n projekt met doelstellingen en

werkwijze is geformuleerd hoe het dan gefinancierd zou kunnen worden.

Hasman wijst erop dat FUNGO of RL nu al geld voor komputers (pc) in 17

huisartsenpraktijken leveren.

Een Interakademiale werkgroep eerstelijn kan informeel beginnen en als

zodanig een overlegpartner voor WVC zijn.

Brouwers stelt dat voor de THE, afd. bedrijfskunde, vakgroep

organisatiekunde zo'n projektontwikkeling interessant is wanneer het

organisatieprobleem een dominante plaats inneemt. Zo'n projektontwikkeling

vanuit de THE aIleen heeft geen zin wanneer niet gelijktijdig een

participatie en aktieve invulling van deze onderzoeklegpuzzel tot stand komt

vanuit andere belanghebbende disciplines zoals de huisartsengeneeskunde, de

medische informatica en de epidemiologie.

Bergsma acht een dergelijk onderzoekvoorstel ambitieus maar beslist

veelbelovend. Hij meent dat een gedachtenwisseling op WVC hierover zinvol

zal zijn en waarschijnlijk een noodzaak.

Hasman is van mening dat de vereiste samenwerking gestart kan worden door

"peering" van bedrijfskunde Eindhoven in het limburgse projekt en gefocussed

op het aspekt "kommunikatie in de eerste lijn. Een kontaktdag in Maastricht

kan hiervoor worden opgezet.
Hierbij kunnen dan projekten van VU, KUN en RL inhoudelijk worden

gepresenteerd en ten behoeve van een integraal voorstel voor

vervolgonderzoek worden gebruikt.

De vergadering stelt zich achter dit voorstel.
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Hoofdstuk 6: Samenvatting en konklusies

6.1 De basisgedachten

De beschouwingen over mogelijke versterkingen van de 1e

lijnsgezondheidszorg, kader I (hoofdstuk 3) en kader II (hoofdstuk 4) worden

in grote lijnen bruikbaar geacht als basis voor een gerichte

onderzoekontwikkeling. De openingsstatements van de deelnemers (hoofdstuk 5,

par. 5.1) geven eveneens een realistische karakterisering van markante

aspekten en goed doordachte openingen voor het struktureren van een

onderzoekprogramma. De produkten van deze verkenningen vormen ~~~_~~~~~~~~~~

e!~~~~~~ voor verdere aktiviteiten.

Q~_P~!~~9!!j~~~~_!!~~!9~9~~~!~~_~!j~:

Know how en informatieversterking van de eerste-lijn

Versterking in organisatorische samenhang binnen de eerste-lijn

Een beheerste en geleidelijke invoering van moderne kommunikatie- en

data-verwerkingssystemen als hulpmiddel waarmee het eerste punt

gerealiseerd kan worden en waarvoor de organisatorische samenhang

noodzakelijkerwijs zal moeten ontstaan en dan verder geoptimaliseerd kan

worden.

Ieder 9~~~~~9~! t.a.v. een komplexe werkelijkheid vormt een simplifikatie

en een zekere vertekening van de realiteit door het plaatsen van slechts

enkele aksenten. De genoemde algemene richtgedachten beogen geen afbreuk te

doen aan respekt voor eenieder aktief in de eerste-lijnsgezondheidszorg. Er

wordt in toenemende mate een last gelegd op verschillende beroepen in de

eerste-lijn bij een afnemende ruimte om zelf afdoende probleemoplossingen te

kunnen bieden. Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen bevorderen dit

en verengen hun "span of control".

De bovengenoemde richtgedachten dient men te zien als een invalshoek tot

verbetering in deze situatie. Uiteraard bestaan er ook andere mogelijkheden

waarbij dit soort aksenten op andere aspekten wordt gelegd. De hier gegeven

invalshoek wordt kansrijk geacht door de deelnemers aan deze workshop, dus

vanuit de breedte van dit disciplinaire spektrum. De deskundigen binnen deze

groep waarborgen vol.doende realiteitszin op dit onderwerp en voldoende

wetenschappelijke inbreng voor het verder struktureren en begeleiden van een

onderzoekprogramma binnen het hier gegeven kader.
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6.2 Een organisatie vraagstuk

Een belangrijke konklusie uit deze workshop is dat men een onderzoek

situatie moet optuigen voor ~~~_9!99!_9~~~~! maar dat het evenzeer

noodzakelijk is om een goede strategie te bepalen voor ~~~_~~~!_9~!~!~~l!j~~

!~~~~~!~2 in kleine stapjes.

Zonder een voldoend groot totaal kader blijft een op zich zinnig

deelonderzoek fragmentarisch met weinig kans om hiermee tot een wezenIijke

verbetering te komen. Van zo'n totaal kader moet een integrerend effekt

uitgaan t.a.v. een veelheid en ook verscheidenheid aan passende

onderzoekelementen. Toetsing van resultaten uit deeionderzoeken, de

begeleiding hiervan en van eventuele implementaties van veranderingen dienen

vanuit zo'n totaal kader gestruktureerd te kunnen worden en voldoende

transparant te zijn voor een zo groot mogelijke doeigroep.

De kultuur en struktuur van ons wetenschappelijk bestel en die van ons

gezondheidszorgsysteem is echter sterk monodisciplinair en sektorisch van

karakter. Hierin bestaan geen organen of substrukturen waarin zo'n

totaalkader als hier aangegeven kan worden ondergebracht. Zo zonder meer is

er ook geen passend orgaan (vakgroep, instelling etc.) van waaruit e.e.a.

eenvoudig kan worden opgetuigd. Iedere bekende groep binnen dit kader heeft

witte viekken en onvoldoende middelen om deze voor zo'n projektontwikkeling

in te vullen via geschikte deskundigen uit een andere discipline. Zonder een

top down medewerking zal zoiets moeilijk realiseerbaar zijn.

Zo'n onderzoekprogramma in een voldoend groot kader opzetten is dus aIleen

mogelijk vanuit een krachtig samenwerkingsverband. Zoiets tot stand brengen

vormt op zich een organisatieprojekt van enige omvang.

6.3 Belangrijke elementen in de onderzoekstruktuur

Deze workshop heeft een aantal belangrijke elementen in zo'n totaalkader

gefdentificeerd. Het optuigen van een krachtige samenhang in zo'n geheel is

op de eerste plaas een organisatieprobleem. De aanpak van zo'n komplex

geheel moet aanvangen met het tot stand brengen van de ~~~~~!~~~!~_~~~~~~~~~

voor de belangrijkste elementen in dit geheel. Zo'n projekt kan

ondergebracht worden bij de vakgroep organisatiekunde, afdeling

bedrijfskunde, TH Eindhoven.
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Als lokatie voor zo'n onderzoeksprogramma kan worden gedacht aan een stad

als Eindhoven, Maastricht of Amsterdam. In Maastricht is reeds een netwerk

van relaties ontstaan tussen de medische fakulteit en de 1e

lijnsgezondheidszorgers. In Amsterdam bestaan contacten tussen Huisartsen

Instituut en regionale huisartsen. In Eindhoven funktioneert een krachtig

eerstelijnscentrum ontstaan uit de Philips Medische Dienst. Op de RLg vormt

de nieu~e studierichting Gezondheidswetenschappen waarin de bedrijfskundige

elementen mede in samenwerking met de THE tot stand zijn gekomen een

bruikbaar platvorm voor zo'n brede opzet.

Het tot ontwikkeling brengen van zo'n omvangrijk onderzoekprogramma heeft

alleen zin indien de belangrijkste deelgroepen binnen dit kader de nodige

medewerking garanderen voor de komende 5 jaar.

Binnen dit kader zal iedere groep haar eigen onderzoekelementen dienen in te

vullen en begeleiden. Het wordt doelmatig geacht en waarschijnlijk

noodzakelijk dat hiervoor een !~~~~~~~~~~~~~~~~~! wordt gekre~erd. Het

multidisciplinaire forum voor de begeleiding kan hiervoor de inhoudelijke

toetsing verzorgen. Hiervoor zal ook een ~~~!~!~~~~~!~~_~~~~~e~~~ gekozen

moeten worden waar ook de beheersverantwoordelijkheid kan worden

ondergebracht. Dit kan het beste gekozen worden binnen de Rijksuniversiteit

Limburg.

Het spreekt dat binnen dit brede kader van samenwerking, essenti~le aandacht

ingevuld zal moeten worden vanuit ~~_~~!~~~~~~~Qe!~!~!~~.

Figuur 2: Stroomdiagram
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Figuur 2 geeft een schematische weergave van het objektgebied voor zo'n

onderzoekontwikkeling. De workshop pleit ervoor om dit geheel vooral te

blijven bezien vanuit de konkrete 1e-lijnsgezondheidszorg in de gekozen

lokatie. Ook wordt er voor gepleit om zich hierbij voorlopig bewust te

beperken tot de huisarsten binnen de 1e-lijn.

De workshop ziet het als een noodzaak om binnen dit kader aan te vangen met

een ~~~~~~~~ waarop aIle ~~~~~_!~~~~~~_~~~~~~~~~~~~i~~~~~op dit thema
binnen Nederland gepresenteerd worden. Hierna kan dan worden vastgesteld

welke elementen hieruit in te passen zijn of tot benutting te brengen binnen

zo'n "over all" onderzoekkader.

In een hierop volgende workshop moet dan worden bezien welke ~~~!~~~

!~~~~~~~!~~~!~~ gestart moeten worden en waar de zorg daarvoor moet worden

ondergebracht. Het aksent hierbij dient te liggen op de inzichtverwerving op

aIle soorten informatiestromen waar een huisarts mee te maken krijgt. Uit de

hier gerapporteerde workshop worden daarvoor reeds een aantal aanbevelingen

gedaan.

~~_~~!~~~~~~l~_~~!~!~~~~~~~!~~~_P!~~~~_~~_~~!~~~_l~j~1a in het
stroomdiagram, dient in de beginfase de hoogste prioriteit te krijgen.

Informatie over de lijnen d en e in dit diagram worden belangrijk geacht.

Men pleit ervoor om deze toch in eerste instantie in beeld te doen brengen

via een inventarisatie langs de lijn a.

~~_!~1~~!~~_~~~~~~_~~_~~~~~!~~_~~_~~_~~~!~~~~_!~~~1~~~~,9 en f in het
diagram, zijn betrekkelijk gering van inhoud. Het nadenken hierover wordt

essentieel geacht binnen de visie van de workshop. Men ziet hier vooral een

zinnige ontwikkeling mogelijk vanuit de medische fakulteit op

~e~~~~~~!~2~~~~_2~~~~~ en een up to date toegankelijk maken en houden van

relevante ~~!~!~~~~~_~y~!_~!~~~~p~~l~~~.Een daadwerkelijke invulling langs

de lijnen 9 en f wordt pas !~_~~~_y~~!_!~t~!~_!~~~_~29~!!j~_9~~~~~'

~~_!~1~~!~~_~~~~~~_~~_~~!~~!~~_~~_~~_9::1!j~,b en c, worden evenzeer
belangrijk geacht. Veranderingen hierin op de lange duur kunnen een toets

vormen voor de suksesvolheid van zo'n veelomvattend programma. Dit vereist

nu reeds zoiets als een ~~!~~~~~9' Wat men hierin mee neemt en hoe men dat

kan inventariseren en kwantificeren vormt een belangrijk onderzoekelement op

zich. De workshop pleit ervoor om hierbij op de eerste plaats aandacht te

schenken aan de relaties tussen huisartsen en hun patienten.
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Q~_e~£~~~~~_~~~e~~~£ PC, wordt gezien als een zeer bruikbaar middel om tot

verbeteringen te komen. De hardware en software-pakketten hiervoor zijn

beschikbaar. Een technologische ontwikkeling op dit gebied wordt niet nodig

geacht.

Het rendement van deze PC's zal aanzienlijk groter Zl]n bij een enkadrering

zoals de workshop dit aangeeft. De geleidelijke ontwikkeling van de

verschillende applikatie mogelijkheden zoals die hier zijn aangegeven,

vereist e£~;~~~!~~~~~_~~£~en begeleiding en hierop gerichte
onderzoekelementen. Dit acht men het meest funktioneel op zijn plaats bij de

kapaciteitsgroep medische informatica van de Rijksuniversiteit Limburg of de

desbetreffende vakgroep van de Vrije Universiteit. Waar nodig is verdere

ondersteuning realiseerbaar vanuit de TH Eindhoven.

De hierbij behorende ~F~~~~~9!99~~~~~_~~~~~~~~ kan dan het best worden

ondergebracht bij de desbetreffende kapaciteitsgroep van de

Rijksuniversiteit Limburg (ondergebracht in hetzelfde gebouw).

6.4 Overiqe technoloqie

De workshop heeft haar aandacht ook gericht op de vraag of er nog andere

technologische ontwikkelingen zinvol kunnen zijn voor de versterking van de

eerste-lijn.

Hierover zijn verschillende richtgedachten geformuleerd. Duidelijk afwijzend

staat men echter t.O.v. de suggestie om in de tweede-lijn bestaande

technologie aan te passen voor gebruik in de eerste-lijn omdat hiermee

geheel voorbij wordt gegaan aan het eigen karakter van de eerste-lijnszorg.

Vooralsnog heeft dit niet geleid tot suggesties voor konkrete

ontwikkelingen. Dit onderwerp zal later nog eens afzonderlijk moeten worden

bezien in een hierop gerichte workshop.

6.5 Overzicht van zinvol geachte vervolqaktiviteiten

Workshop over het lopend onderzoek op dit onderwerp binnen Nederland.

Interne verkenningen in de verschillende groepen van belang in zo'n

onderzoekstruktuur uitgaande van de gedachten geproduceerd in deze

workshop:

• Over de organisatie van deze struktuur
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• Over de rol van een huisartsenopleiding in dit kader

• Over de rol van medische informatika

• Over de rol van de epidemiologie

• Over de mogelijke aandacht vanuit een groep deskundigen op

kosten/baten analyses bij dit soort processen.

Workshop gericht op inventarisatieprocessen binnen dit kader.

Vorming van een samenwerkingsverband.

Dialoog met beleidsinstanties voor de gezondheidszorg over zo'n opzet.

Uitwerking en organisatiestruktuur van onderzoekprogramma.

Regeling voor de financiering.
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B ION E 0 I 5 C H E ENG E Z 0 NOH E I 0 5 T E C H N 0 LOG I E

Memo n.a.v. de MTA-verkenning ·Eerstelijnsgezondheidszorg· 11-10-1984.
(Wijnen RLg/onderwijsresearch, Verzellenberg THE/Bdk, Graafmans THE/BNGT)

1. Verzellenberg doet kort verslag van beide voorgaande MTA-workshops
welke aanleiding zijn geweest tot verdere verkenningen op de onder
werpen: - aandoeningen van de luchtwegen

- eerstelijnsgezondheidszorg.

2. Bij een eerste ori~ntatie in de eerstelijnsgezondheidszorg vallen op:
- het kennisverschil
- het organisatieverschil
- het financieringsverschil

tussen eerste en tweede lijn.

3. Relatie tussen deze verkenning en de RLg-onderwijsvorm:
- veel zelfwerkzaamheid (literatuur, weinig colleges, kleine groepen,

thematisch)
- voortgangstoetsing onafhankelijk van studieprogramma (24 ijkpunten

tijdens opleiding tot basisarts; bestand aan toetsvragen)
- verwerven van vaardigheden nog traditioneel en jaargebonden (weI

onderzoek naar mogelijke meting Van theoretische kennis over prak
tische vaardigheden)

- veel audiovisueel materiaalis ontwikkeld
- streven om ook het PAOG zo thematisch in te richten (b.v. buik-

klachten)
+ de toetsingsvorm biedt mogelijkheden voor een anonieme kwalitatieve

en kwantitieve vergelijking en feedback van het medische handelen
voor zowel specialisten per specialisme, als voor huisartsen onder
ling (~ optimalisering van kwaliteit van zorgaanbod)

+ veel bestaande onderwijskundige vraagstellingen (b.v. generatiekloof
in komputer gebruik) zijn thematisch te bundelen en in blokvorm aan
te bieden (ref. tweedaagse workshops, Palo Alto, Cal., USA)

+ ontwikkeling van een soort ·protocolaire geneeskunde- is evident.

Signifikante verschillen tussen basisarts RL en andere universiteiten:
- goed samenwerkend met andere disciplines
- duidelijk formulerend in komplexe probleemstellingen
- snelle ori~ntatie op onbekend terrein

4. Het aanbieden van de patient in zijn kontekst (1+2) en specialistische
ondersteuning in diagnostische centra (2+1) moet binnen de huisartsen
geneeskunde aandacht krijgen (suggestie ~ overleg met Brouwer, RLg)
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S. De organisatiegraad van sONel 1e als 2e lijn is geen onderwijakundig

vraagstuk aaal onaiskenbaar een ·witte vIek" in het gezondheidazorg
aysteea. Opties voor een onderzoekstart:
- integrale opzet binnen de 1e 1ijn
- start aet enkele bereidwilligen (vlgs. deaonatratie-effekt)
- oprichten van ·ainiteaas" voor probleea gerichte aanpak

6. Enige provocerende stellingen:
- oa wildgroei te voorkoaen binnen de saaenwerking eerste/tweede lijn

is een verschuiving nodig van industri!le push (high-tech) naar
systeaatische gezondheidszorg-pull (high-touch). Hiervoor is over
heidsparticipatie cq -stiaulering nodig (inforaatica-stiauleringplan,
vernieuvingsfonds, kabelnet).
Fee for service voor de huisarts, salaris voor de specialist, zullen
belangrijke verandering in het patientenverkeer tussen 1e en 2e lijn
teveegbrengen.
Uitgaande van een gewenste kwaliteit van de zor9 en het principe
"klant is koning· is het zinvol een verkenning te doen naar de ·om
zet· in de alternatieve geneewijzen.

7. Belangrijke disciplines a.b.t. deze MTA-verkenning
- gezondheidswetenschappen
- beleid en beheer in de gezondheidazorg
- gezondheid, voorlichting en opvoeding (GVO-plojekten)
- zelfzorg (. Breeaer, RLg)

8. Afspraken:
- Dit aeao wordt ter aanvulling en korrektie toegezonden
- Wijnen is 14-12 a.a. verhinderd. Op zijn verzoek zal Bouhuis aan de

workshop deelneaen.
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BMGT/jg/al/84.464/b
84.10.26
Graafaans, J.

B I OM E DIS C H E EN G E Z 0 N D H E IDS T EC H N 0 LOG I E

Memo n.a.v. de MTA-verkenning -Eerstelijnsgezondheidszorg- 11-10-1984.
(v. Arkel RLg/epidemiologie, G~aafmans THE/BMGT, Verzellenberg THE/Bdk)

1. Uit de TVC-operatie is het vernieuwingsfonds voortgekoaen. Onderzoek
progra..a's kunnen hieraee worden opgestart tot B-financiering mogelijk
wordt.

2. Deze MTA-verkenning sluit nauw aan bij een basisprojekt huisartsen (de
Geus RLg), waarbij o.a. gebruik gemaakt wordt van het -reason for
encounter- systeem.
Kontakt opnemen met Prof. de Geus in deze is zinvol.

3. Bet is moeilijk om met een grotere groep huisartsen onderzoek te doen
(gebrek aan tijd, willen vergoeding en status als onderzoeker).
Probleem: Huisartsen zijn niet onderzoek minded.

De eerste lijn heeft een~ (zij het nogal ongeordende) know-how
van ziekten en ziektestadia.

De epidemiologie heeft behoefte aan meer data over het zgn. natuurlijk
beloop van richten •. n. ook t.a.v. de pre- en post-opnamefase (hoewel
ook de ziekenhuis registratiesystemen nauwelijks goed zijn te noemen in
dit opzicht).

Een recht toe recht aan analyse van prevalentie/incidentie kan samen
met de besliskunde een aanzet geven tot protocolontwikkeling.

4. Een onderzoek naar kanalisering van informatiestromen in de eerste lijn
moet op een aantal lokale nivo's plaatsvinden, maar met afste..ing
binnen een national raamwerk. (Clinical decision analysis heeft de
aandacht van Dunning/AMC). Hasman (.ed. inf.) gaat onderzoek opstarten
i.s.m. de cap. groep epidemiologie o.a. via data-automatisering in
diagnostische centra (Pop, Kerkhof).

5. Een opzet van een PAOG-informatica en de aanstelling van een aantal
huisartsen in universitair dienstverband lijkt een zinvolle introduktie
naar data-automatisering in de 1e-lijn op grote schaal (tegen derge
lijke ontwikkelingen bestaan nu weerstanden bij huisartsen). Ervaringen
bij het community health department in Nottingham zijn zeer positief (5
huisartsen gestationeerd in groepspraktijken zorgen ineens voor een
veel grotere -population at risk-).

6. Aande RLg is onderzoekinteresse naar:
- natuurlijk beloop van ziekte b.v. normaalverdeling van hemoglobine
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- .effekten van zorg (health services research) o.a. effekt van open
hart chirurgie vs .•edica.enteuze behandeling (v. Arkel), effekten
van diagnostiek op ophogen van a priori kans.

- etiologie

7. Kanalisering van infor.atiestromen kan resulteren in o.a. betere en
minder doorverwijzingen. Dit bewijzen zal echter niet .eevallen.

8. Afspraken:
- Dit .eao wordt ter aanvulling en korrektie toegezonden
- v. Arkel bespreekt dit met Stur.ans, waarna een van hen beiden zal

deelnemen aan de workshop op 14 dec. a.s.



BMGT/jg/ml/84.466
84.10.29
Graafaans, J.

8 10M E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS TEe H N 0 LOG I E

Memo n.a.v. de MTA-verkenning -Eerstelijnsgezondheidszorg- 11-10-1984.
(Peter Bouhuis RLG/onderwijsresearch, Jan Graafmans THE/BMGT)

1. Bouhuis:
- heeft ervaring met onderwijsontwikkelingen THE (o.a. autodidaktos)
- is geproaoveerd op stages huisartsenpraktijk/PAOG huisartsen
- heeft drie jaar portefeuille onderwijs in bestuur RLg gehad.

2. De vraagstelling is: Vat betekenen veranderingen.in de gezondheidszorg
voor de inrichting van het toekomstig onderwijs?

3. Ervan uitgaande dat het gezins-, wijk- en buurtconcept is verouderd,
hebben we te maken met een verouderde 1e-lijnsgezondheidszorg, waarin
de huisarts nog steeds funktioneert als de bakker op de hoek (een
eenmanszaak met een eenmans verantwoordelijkheid).

Daarom is het zinvol om m.b:v. de informatietechnologie een netwerk op
te bouwen met duidelijke plaatsen voor generalisten en specialisten in
de geneeskunde (uitgaan van bestaande netwerken zoals het kabelnet, is
niet zinvol gelet op de gebiedsindelingen welke gelden voor de diverse
-soorten- gezondheidszorg).

4. Vat nu al gebeurt en verder zinvol is:
Een poging tot optiaalisatie van het onderwijssysteem wordt gedaan
door: de evaluatie studieresultaten, het volgen van afgestudeerden, het
analyseren van studie gedrag en het inbouwen van vraagstukken uit de
geestelijke gezondheidszorg in de opleiding tot basisarts.

Zinvol is een verdere professionalisering van werkers in de gezond
heidszorg (nascholingscursussen) een algemenere protocolontwikkeling
(inclusief evaluatie!), zodat een belangrijk -technisch- gedeelte van
de gezondheidszorg toegankelijk wordt voor automatisering van dataver
werking (m.b.v. vernieuwingsfonds!)

5. Oeskundigheid op het thema -eerstelijnsgezondheidszorg-:
- A.J.N.H. Lagros (Brunssum). Huisarts die analyse heeft gemaakt van

het doorverwijzen door huisartsen naar ziekenhuizen en een serie
interviews heeft over het weI en wee in kontakt met specialisten.

- c. van Winsum (KNO-arts). Nu direkteur research Europa van MSO
(Merck, Sharp & Dohme) Haarlem en adviseur gezondheidswetenschappen
RUL.
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6. Afspraken:
- Dit .e.o wordt ter aanvulling en korrektie toegezonden.

P. Bouhuis zal als plaatsvervanger van Wijnen aan de workshop deel
nemen .et de kanttekening dat eventuele vervolgakties niet in kon
flikt tunnen koaen .et zijn sabbatical leave, dat ingevuld is met een
gasthoogleraarschap in de USA. .



BMGT/jg/ml/84.468
84.10.30
Graafmans, J.

B 10M E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS TEe H N 0 LOG I E

Memo n.a.v. de MTA-verkenning -Eerstelijnsgezondheidszorg- 15-10-1984.
(Bergsma RUU/medisehe psychologie, Graafaans THE/BMGT, Verzellenberg
THE/Bdk)

1. Ret doel van deze verkenning is goed omschreven en zinvol. Ret betreft
een sehijnbaar simpel probleem in een evenwel zeer komplexe oageving.
Een onderzoekprojekt in deze zal voldoende zijlijnen moeten bevatten en
toch herkenbaar dienen te blijven. De deelnemersgroep aan deze MTA
verkenning is een goed forua voor de afbakening van een onderzoek
projekt.

2. Medisch psychologie RUU:
- sluit niet aan bij dit onderzoekprojekt (weI ex-projekt Bergsma),
- doet weI gesprekstechniek in huisartsenonderwijs i.s.m. aedische

fakulteit (NHI, KUN) heeft waarsehijnlijk info over effekten op
attitude),

- heeft PAOG voor 1e lijns psychologen
- werkt binnen onderwijsontwikkeling samen met Gerritsma (Medische

informatica),
- onderzoek naar besluitvormingsproeessen huisarts/specialist,
- interesse in data-automatisering m.b.t. relatie arts/patient, niet

als doel maar als middel! (Gerritsma).

3. Gesprekstechnieken:
De arts moet een groter aantal -trues- in gesprekstechniek leren be
heersen (gesprekstechniek behoeft niet te worden gelntegreerd in attti
tude verandering).
In het algemeen vinden co-assistenten en afgestudeerden dat ze te
weinig op dit terrein gedaan hebben.
Huisartsen laten zich meer nascholen (in gesprekstechniek) dan speeia
liste met als gevolg, niet minder maar weI gerichtere doorverwijzingen
naar de 2e lijn.

4. Vanuit de onderwijsontwikkeling (Gerritsma) zijn modellen denkbaar
welke aansluiten op een onderzoekprojekt -informatie kanalisering 1e
lijn-. Een dergelijk projekt moet noodzakelijkerwijs ambitieus (op
nationaal nivo) worden opgezet, gelet op eerdere ervaringen met lokale
projekten (ref. Hoogeveen, Van Ommen, NZR, seetie ziekenhuizen), waar
de grote vari~teit aan interakties tussen gezondheidszorggebieden en 
disciplines tot aislukking leidde.
Lokale aanpak leidt tot incompatibele systemen, moeilijke afstemming
van de versehillende initiatieven en de onmogelijkheid om in de toe
komst te komen tot standaardisatie van softwaresysteemeisen.
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5. Onderzoekontwikkeling:
Bet projekt moet breed opgezet worden, aet langere looptijd en lang
durende follow-up. (Vernieu~ingsfonds moet een belangrijke financier
kunnen zijn). Gestart moet worden met een organisatie(kundig) onderzoek
van de eecstelijnsnetwerken op aicro, .eso en .acro nivo. lets ver
schoven in de tijd moeten parallel hieraan, deskundigen uit huisartsen
geneeskunde, medische informatica, epidemiologie en onderwijs worden
toegevoegd hetzij als adviseur of als participerende onderzoekers (in
de hier genoemde tijdsvolgorde):
Opm: * Sturmans/de Geus is een geschikte tandem epidemiologie/medische

inforaatica
* KUN en EUR hebben een goede onderzoektraditie in de huisartsen

geneeskunde
* VUA/RL prioriteitsstelling voor 1e lijn is een politieke keuze.

6. Evaluatie kosten/baten:
Zal er in de toekomst minder en/of beter doorverwezen worden (voor
kwaliteit van doorverwijzing bestaat geen meetinstrument)?
Suggesties:
- meten van aantal foute doorverwijzingen (nu en na verbetering) m.b.v.

registratie interne dooiverwijzingen, inclusief het tijdselement. SMR
(Stichting medische registratie) heeft wellicht geschikt databestand,
hoewel ze niet per patient registreren,

- analyseren van de vraagstelling van de huisarts bij doorverwijzing,
- welke vooronderzoeken heeft de huisarts verricht, m.a.w. hoe ziet

zijn beslissingsboom eruit?

7. Introduktie onderzoek bij betrokkenen:
- zeer diplomatiek i.v.m. te verwachten weerstand en kritiek,
- voocgestelde terminologie: + medische besliskunde

+ analyseren en verbeteren van informatie
stromen tussen en in eerste en tweede
lijn.

- betrokkenheid van NHI, NRG, NBV,
- betrokkenheid WYC: Van Londen, van de Werff, Pannenborg.

8. M.b.t. de rol van de epideaiologie en de medische informatica kan
gesteld worden dat de registratie van patientengegevens in de huis
artsen praktijk vooralsnog een draaa, met toeneaende entropie, is
(onderzoekprojekt RUL huisartsen geneeskunde).
Ret aantal weekendfouten van een waarnemer (diagnoses, medicijnvoor
schriften) vanwege gebrekkige toegang tot patienteninformatie kan
hiervoor illustratief zijn.

9. Vanwege de relatie naar de 2e lijn is het zinvol een intra-murale
deskundige te benaderen voor deze verkenning (bijv. Van Oaaen NZR)

10. Afspraken:
- Dit aeao wordt ter aanvulling en korrektie toegezonden (reakties

kunnen tot 15-11-1984 worden opgenomen).
- Bergsma neemt a titre personel deel aan de workshop.
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BMGT/jg/ml/84.469/b
84.10.30
Graafaans, J.

B 10M E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS TEe H N 0 LOG I E

Memo n.a.v. de MTA-verkenning -Eerstelijnsgezondheidszorg- 17-10-1984.
(Huygen, Van den Hoogen KUN/huisartsengeneeskunde, Verzellenberg THE/Bdk,
Graafaans THE/BMGT)

1. Bij een onderzoek naar de eerstelijnsgezondheidszorg is de organisatie
struktuur van de 1e lijn belangrijk. Daarnaast is er een verschil in
honorering en kennis tussen 1e en 2e lijn welke de zuigende werking van
de 2e Iijn bevorderen. Een ander evenwicht tussen 1e en 2e lijn moet
gevonden en bevorderd worden (Huygen).

2. Bij huisartsen moet komputer gebruik gestiauleerd worden. Hoe? Voor
introduktie van autoaatische gegevensverwerking is koOrdinatie nodig om
diversiteit te voorkoaen (kompatibiliteit!). Voor deze koOrdinatie kan
gebruikgeaaakt worden van reeds lopende projekten. Gegevensregistratie
is nu veel te fragmentarisch. Een aantal patienten (hypertensie)
verliest aen uit het oog en gaat daaraee verloren voor kontrOle. Het is
vooral een sociaal-psychologisch probleem om deze achterstand weg te
werken.
Opm: • Kontakt met NHG is zinvol om te komen tot een overallinitiatief,

• Van Beamel (A'dam) werkt aan een geleidelijke invoering van een
inforaatiesysteem (ELIAS) met een geselekteerd aantal
huisartsenpraktijken in Aldam en daarbuiten • sneeuwbaleffekt.

3. Kosten/baten
Vooral baten van een informatiesysteem zullen zichtbaar moet
voor de huisarts, bijv.: ~ :. 3

feedback op eigen verrich~ingen (monitoring projekt -hyper
KUN)

- ekonomische winst (rekeningensysteem)
- kwaliteit van zorg (anticiperende geneeskunde, preventie)
- toegankelijkheid voor onderzoek.
Grond.odel: een huisarts behandelt klachten en kijkt nauwelijks naar

algemene verschijnselen en patronen in zijn praktijk. Men
kijkt bijv. niet naar nog-niet-zieke mensen. Hier is
attitude-verandering wenselijk.

4. Redenen van doorverwijzing
Deze zijn: gebrek aan tennis; de noodzaak van een technische ingreep of
onderzoek en psychologische aotieven. De toeneaende werkeloosheid onder
huisartsen en de problemen bij het opbouwen van een nieuwe praktijk
zijn vaak aanleiding om de patienten terwille te zijn bij het
doorverwijzen, als oneigenlijk middel in de konkurrentie met kollega
huisartsen.
Enkele lopende projekten (KUN) die hier.ee kunnen samenhangen zijn:
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- kontinue morbiditeitsregistratie (in 5-tal praktijken),
- preventie van somatische fixatie,
- toetsingsprojekt (i.s.m. NHI), vergelijking aet hiertoe ontwikkelde

maatstaven. Een komputer is een goed hulpmiddel bij deze -kollegiale
toetsing en spiegeling,

- monitoring (nu hypertensie in 10-tal praktijken, t.z.t. diabetes
e.a. ),

- enkele epideaiologische projekten.

5. Introduktie strategie voor onderzoek naar data-au~oaatisering en
informatiestrukturering.
Een sterke top-down introduktie lijkt niet verstandig want:
- Er bestaat een wantrouwen t.o.v. overheid (nationalisatie) en zieken-

fondsen (kontrOle),
- Men staat ambivalent t.o.v. de universitaire huisartseninstituten.
Een geschiktere aanpak is het starten met een aantal gemotiveerde
huisartsen (. demonstratie-effekt).

6. In het interfakultair overleg huisartsengeneeskunde is de noodzaak van
een nationaal informatienetwerk besproken. Een voorkeur'gaat uit naar
een uit regio's opgebouwd landelijk netwerk met knooppunten in de
huisartsinstituten, zodat feedback naar huisartsen beter mogelijk is
(UvA ... VU?).

Voor een onderzoek naar de systeemeisen van een netwerk zal k06rdinatie
(betrekken van LHV, NHG) en financiering nodig zijn (overheid, ver
nieuwingsfonds).

1. Onderzoek naar mogelijke samenwerking in de eerste lijn heeft priori
teit (NHI, RIAGG). Niet het samenwerken met individuen geeft hier
problemen, maar het zich bedreigd voelen van instellingen en organi
saties.

8. 5lotopmerking
Met een betere afstemming tussen en in 1e en 2e lijn is veel geld te
verdienen. De ene huisarts verwijst tweemaal zo veel als de andere
zonder merkbaar beter resultaat. Daarnaast zijn 50\ van de verrichtin
gen in de 2e lijn daar niet nodig. Reallokatie van een aantal zorg
soorten naar de 1e lijn levert op. Deze reallokatie moet echter niet
ingevuld worden vanuit de 2e lijn, omdat dan een aantal dure 2e lijns
verrichtingen simpelweg in de 1e lijn zullen opduiken.

9. Afspraken
Dit memo wordt ter aanvulling en korrektie toegestuurd. Wijzigingen
kunnen tot medio november worden verwerkt. Huygen en/of Van de Hoogen
zijn bereid tot deelname aan de workshop op 14 december a.s. Bet tweede
deel van de middag hebben zij echter elders verplichtingen.
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84.11.05
Graafmans, J.

B 10M E DIS e H E ENG E Z 0 N D H E IDS TEe H N 0 LOG I E

Memo n.a.v. de MTA-verkenning "Eerstelijnsgezondheidszorg" 31-10-1984.
(Pannenborg, Hartgerink, Gelijns WVe/STABO, Verzellenberg THE/Bdk, Graafmans
THE/BMGT).

1. Een van de doelstellingen van deze MTA-verkenning is het genereren van
nieuw onderzoek O.g.v. bevindingen uit de verkenning.
Onderzoek in deze is slechts zinvol:
- in aanwezigheid van een koOrdinatiemechanisme
- met initiatieven gebaseerd op bestaande sterke onderzoekelementen
- aet duidelijke doelforaulering, toetsingskriteria en prioriteitsstel-

lingen (van breed opgezet naar meer specifiek)
- bij voldoende middelen (o.a. informatica-stimuleringsplan, ver

nieuwingsfonds, aaar ook industrie).

2. Na het bekijken van de deelnemerslijst is de schijn gewekt dat deze
MTA-verkenning te gelsoleerd staat. (Andere onderzoekers RUU, EUR, T8T,
eBO zijn eveneens aktief en ook de 1e lijnsdirektie (Haslinghuis, v.
Beek) ontbreekt nog).
Samenwerking tussen onderzoekers kan worden gefaciliteerd door ¥Ye. Een
gericht voorstel voor een MTA-verkenning 1e-lijn, gebaseerd op een
gekoOrdineerd netwerk van onderzoekers, heeft/krijgt prioriteit. Veel
onderzoekelementen zijn reeds in bewerking. Deze moeten in een voorstel
worden ondergebracht (Info: Stafburo epidemiologiei Beleidsadvieskom
aissie automatisering (M. Hartgerink)i GG & GD R'dam (Ten Ham,
Slooff».
Vanuit wve bestaat een streven om te komen tot een nationaal (evt.
europees) instituut voor gezondheidsevaluatie
(kosten/effektiviteitsvraagstukken).

3. Deze MTA-verkenning is nog te breed en bevat te weinig technologische
elementen. Meer specificiteit (koppeling naar enkele epidemiologisch
interessante ziektebeelden cq. gezondheidstoestanden) en meer technolo
gie (naast organisatiekunde en informatica ook aangepaste 2e-lijnstech
nieken) is gewenst als resultaat na de workshop op 14-12 a.s.

4. Be1eidsmatig bezien hebben ziektebeelden (gezondheidstoestanden) prio
riteit en~ de dwarsverbanden in het gezondheidszorgsysteem (zoa1s
opleiding, geneesaiddelen, organisatie, 1e of 2e lijn).
Een verkenning van de 1e-lijn (a1s dwarsverband) kan zinvol zijn, aits
deze gericht wordt op een beperkt aantal ziektebeelden. Deze aanpak zal
aeer aanspreken bij de betrokkenen (1e 1ijnszorgers). De ervaring leert
n1. dat kosten/effektiviteits verbetering niet haalbaar is wanneer geen
klinici in het onderzoek participeren. Bet werken in grotere regio's
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(bijv. SOOZ-projekt) verdient de voorkeur boven het werken met een
aantal gemotiveerde vrijwilligers (demonstratie-effekt).

5. Bij de doelformulering voor deze MTA-verkenning moet men:
- uitgaan van de problematiek die de huisartsen (en overige 1e-lijns

zorgers?) voor zich hebben
- de aktieve rol van de technoloog hierbij afbakenen
- overwegen wat de huisarts daarbij nodig heeft.

Twee aspekten dringen zich reeds op:
- kanalisering van informatiestromen in de gezondheidszorg
- technoloqie-aanbod aan de 1e lijn t.b.v. diagnostiek en therapie.

Overleg met F. Gardenbroek (WVC, NHI) is zinvol gelet op zijn betrok
kenheid bij de nota ·Eerstelijnsgezondheidszorg· en meer recente be
leidstukken (zelfzorq, volksgezondheid bij beperkte middelen).

6. Informatiebronnen:
- WHO (Kopenhagen) kan een komputer-uitdraai verschaffen van de

import/export van medische apparatuur
- M.I.T. (Finkelstein) heeft een protocol ontwikkeld voor samenwerking

met de industrie. Een drie-partijen samenwerking (overheid/industrie
/universiteit) op het thema eerstelijnsqezondheidszorg is nastrevens
waardig.

N.B.: Bij WVC heerst de mening dat de diverse BMT-groepen in Nt te
klein zijn. Samenwerkingsvoorstellen kunnen tot financierinq en
versterking van deze qroepen leiden (bij voorkeur in de vorm van
research-kontrakten).

7. Afspraken:
nit memo wordt ter aanvulling en korrektie verspreid. Reakties kunnen
tot 20 november worden verwerkt. Na deze datum worden aIle besprekings
verslagen gebundeld en toegezonden aan de deelnemers aan de workshop op
14-12 a.s.
De prioriteiten lijst van WVC m.b.t. ziektebeelden wordt Z.5.m. opge
stuurd.
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BMGT/jg/ml/84.480/b
84.11.06
Graafmans, J.

B 10M E DIS C H E ENG E Z 0 NOH E IDS T E C H N 0 LOG I E

Memo n.a.v. de MTA-verkenning WEerstelijnsgezondheidszorgW31-10-1984.
(Hasman VU/Medische Inforaatica, Verzellenberg THE/Bdk, Graafaans THE/BMGT).

1. Het doel van deze verkenning is het vinden van prioriteiten voor onder
zoek, aet de bijbehorende kriteria en het koOrdinatiemechanisme hier
voor. Vooralsnog is niet duidelijk welk onderzoek waar moet plaats
vinden.

2. Een aantal aspekten uit BMGT 84.016, par. 9 Zl)n a1 onderwerp van
lopend onderzoek (ELIAS/VUA gecompileerd in MUMPS, RIVOG-projekt =
prototype info-systeem (BASIC) voor huisartsen als basisregistratie
systeem om globale gegevens toegankelijk te aaken voor onderzoek,
Krutzen, RIVOG, Heerlen). Een zekere Wwildgroei Win huisartssystemen is
reeds merkbaar. Het wordt de taak van de CIA geacht om een keuraerk aan
de systemen te geven.

3. Onderzoek naar komputer-interaktieve-programma's (t.b.v. konsu1tatieve
of expertsystemen) is zinvol. Deze systemen bestaan uit drie delen:
- kennisacquisitiedee1 (vgl. beslissingsboom, maar met onafhankelijke

kennisopslag)
- inferentiesysteem (redeneermechanisme, werkend op basis van systeem-

eigen kennis ~ input van artsgegevens
- data-base-systeem (patientgegevens, vb. MYCIN, USA).
Deze systemen zijn nog te duur voor de huisarts. Koppeling m.b.v. een
terminal naar een dergelijk systeem bij de specialist is echter denk
baar. Klinici zullen deze systemen up-to-date moeten houden.

4. Leveranciers van dit soort systemen wekken foutieve verwachtingen door
vervangende i.p.v. ondersteunende taken voor de huisarts te suggereren.
De systemen zijn echter slechts ondersteunend en tot nu toe slechts
beperkt tot welomschreven problemen (ruqpijn, koorts). Toevoeging van
farmacologische kennis aan een dergelijk systeem is ook denkbaar
(bijzondere geneesmiddelen).
N.B. Dec. 1985: Kongres over huisartsinformatiesystemen (BRD).
Voorbeelden:
- Intelligent tekstboek levert protokollen voor oncologen (Pinedo)
- Anamnese systeem: patient x terminal (ter beperking van de 50\

overbodige doorverwijzingen bij maagdarmklachten (Glasgow: Knill
/Jones)

- Vergelijkend onderzoek:
• Patient vult komputerquestionnaire in ~

• Patient ~ co-assistent ~ assistent ~ internist ~ medisch dossier ~
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Retrospektieve beoordeling van questionnaire en aedisch dossier door
specialist levert relatief betere beoordelingen o.g.v.
questionnaires.

Een goed systeem koppelt ziekteverschijnselen x geneesmiddelen x
patientgegevens. Een kennisbank kan hier wellicht nog bijgeschakeld
worden.

5. Introduktie van onderzoek.
Huisartsen moeten worden ingeschakeld via de landelijke veren~g~ngen.

Een begin kan worden gemaakt via de huisartseninstituten waarlangs
ontwikkelkernen van geakademiseerde huisartsen kunnen worden gedefini
eerd, alsaede bij onafhankelijke huisartsengroepen die wat verder van
de instituten weg liggen (ontwikkeikernen in regio·s). Invoering van
vernieuwingen in de 1e lijn zijn pas goed mogelijk wanneer het nut voor
de huisartsen kan worden aangetoond. Nascholingskursussen bieden aan
knopingspunten. Onwil kan bestaan door tijdgebrek.

6. Het is belangrijk om informatienetwerken op te bouwen met koppelings
en aftapmogelijkheden voor de verschillende soorten zorgverleners
(een goede ko..unikatie van informatie bestaat nog niet). Niet aIleen
geautomatiseerde dataverwerking is voor de 1e lijn belangrijk maar ook
het doorschuiven van ·2e-lijnstechnieken· (evt. na adaptatie) en know
how naar de 1e-lijn. Suggesties voor eerste exercitie: Pijnbestrijding,
toxicologie.

7. T.a.v. komputergebruik voor diagnostiek in de 1e Iijn m~g men geen te
hoge verwachtingen koesteren gelet op de ervaringen hiermee in de 2e
lijn (geen ECG-analyse door komputer ~ is weI goed mogelijk maar er is
geen kostendoorberekening toegestaan.
Konsultatieve systemen moeten zodanig ontwikkeld worden dat arts-ge
bruikers zich geen slaaf voelen van zulke systemen.
Een belangrijke ontwikkeling kan plaatsvinden rondom zelfzorg en man
telzorg in de nazorgsfeer (verspreiding via huisartsen en GVO-projek
ten).
Kosten/baten verhoudingen zijn nog onduidelijk.

8. Ontwikkeling van informatiekanalen met aftappunten voor aIle betrokken
zorgechelons is nuttig mits deze gebaseerd zijn op organisatorische
inzichten in de 1e lijn en de koppeling tussen 1e en 2e lijn, .~t

voldoende waarborgen voor ieders privacy.
Meer epidemiologische gegevens zouden gebruikt kunnen worden voor de
ontwikkeling van protocol len. Een probleem hierbij vormt de geringe
hoeveelheid data welke uit de 1e lijn beschikbaar zijn.

9. Afspraken:
- Dit memo wordt ter aanvulling en korrektie toegezonden.
- Wijzigingen kunnen tot medio november worden verwerkt.
- Daarna zullen aIle besprekingsverslagen worden gebundeld en beschik-

baar worden gesteld ter voorbereidinq op de workshop van 14 dec. a.s.
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B 10M E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS T E C H N I E K

Philips piaqnostisch Centrum

Memo n.a.v. een dialoog op 16-2-1983 tussen:
- Schoustra, Wessels, Durinck (Philips)
:_~~!~~L_~!~~!~!~_!!~~l -----------------

1. De Philips Medische Diensten steunde op 3 poten: huisartsen, verzeke
ringsartsen en bedrijfsartsen. Hierbij ontstond een ondersteunend appa
raat, met o.a. een aantal specialisten en de nodige lab.-voorzieningen
voor diagnostiek.

2. Veranderinqen ontstonden in de V1S1e op het funktioneren van deze
dienst. Na de bijstandswet verdween de zorg voor het maatschappelijk
werk. De realiteit voor de bedrijfsartgs veranderde drastisch. Echt
onveilig en onmenselijk werk komt nu nauwelijks nog voor. Van overwe
gend lichamelijke aspekten is er thans een ontwikkelng naar meer aan
dacht voor psychische faktoren. Ook de eerstelijns zorg past niet meer
binnen zulk een dienst. Huisartsen vroeger in Philips dienst staan daar
voortaan los van ingaande 1982.

3. Een Diagnostisch Centrum blijft bestaan. Als behoefte voor de bedrijfs
artsen en voor de thans onafhankelijke maatschap van de huisartsen
voorheen in Philips dienst. Het centrum is goed uitgerust met de nodige
lab.-voorzieningen. Men stelt zich een proefperiode van twee jaar om te
bezien of zulk een opzet voldoende kan voorzien in de zorg voor de ei
gen kontinuiteit.

4. pe Biomedische en Gezondheidstechnoloqie (BMGT) aan de TH-Eindhoven is
gericht op het aanpakken van problemen binnen de gezondheidszorg vanuit
natuurwetenschappelijke en technologische invalshoeken. Uit een recente
sterkte/zwakte analyse volgde 10 zogenaamde sterke elementen in deze
BMGT-onderzoekkapaciteit. Deze zijn beknopt geformuleerd in het bij
gaande informatie bulletin. Brouwers is het hoofd van Buro BMGT en
sekretaris van de beleidskommissie BMGT en van het landelijk overleg
over dit vakgebied.

5. Vanuit de afdelinq Bedrijfskunde richtte deze BMGT-aandacht zich op het
ziekenhuisgebeuren. Eerst op de verpleegaspekten, later ook op het poly
klinisch gebeuren. Momenteel is er een groeiende aandacht voor de eer
stelijns-gezondheidszorg. Mercx participeert hierin vanuit de vakgroep
organisatiekunde. Andere deelnemende vakgroepen omvatten de disciplines
ekonomie, psychologie, operation research en informatika.
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6. De Alqemene Vraaqstelling: Vinden THE onderzoekenen aedewerkers van
dit diagnostisch Centrumpunten van wederzijds belang voldoende inte
ressant voor het bezien van vorlen van salenwerking.

7. In dit memo worden enkele produkten van deze diskussie geformuleerd en
hier nog wat persoonlijke gedachten aan.toegevoegd die later opkwalen
n.a.v. dit gesprek. Het doel van dit memo is het richten van gedachten
voor een volgend overleg over dit onderwerp.

8. Mercx wijst op het grote belang van meetmethoden die zo hard mogelijk
het nut van zulk een centrum kunnen aantonen.

9. Men kan verschillende doelgroepen voor zulk een centrum onderscheiden:
a. individuele clienten,
b. huisartsen,
c. bedrijfsartsen,
d. beleidsvormers voor de nationale gezondheidszorg,
e. industriele ontwikkeling van know-how, methoden, apparatuur.

10. Het nut van zulk een centrum zal specifieke karakteristieken hebben per
doelgroep. Per doelgroep zal de marktbenadering er anders uitzien.
Meetmethoden, genoemd door Mercx in punt 8, dienen rekening te houden
met deze verscheidenheid in doelgroepen.

11. Ret totale produktenpakket zal per doelgroep een ander ideaalplaatje
geven. 8ezinning daarop wordt zinvol geacht. Met zulk een beeldvorming
van deze markten en met een sterkten/zwakten analyse van de mogelijkhe
den voor zulk een centrum wordt een goede strategische planning moge
lijk geacht. Zulk een analyse is ook voor een THE-onderzoeker interes
santo

12. De meetmethoden, ref. Mercx punt 8, dienen zich te tichten op de ver
schillende doelgroepen, punt 9. Het nut van zulk een centrum aantonen
vereist echter aandacht voor meerdere faktoren die buiten een doelgroep
kunnen liggen. Bv. .
- Wordt hiermee de 2e-lijns gezondheidszorg inderdaad ontlast.
- Kijkend naar b.v. artsen als doelgroep in 9b en 9c, die een nut zou-

den kunnen aantonen, hoe ervaren de desbetreffende pati!nten e.e.a.,
doelgroep 9a?

- Ekonomische faktoren in deze spelen geen bepalende rol bij de verwij
zende artsen omdat deze niet met de kosten gekonfronteerd worden. De
ziekenfondsen zouden vanuit een grotere waarnemingsruimte meer hier
over kunnen zeggen.

- De mogelijkheid om via zulk een centrum een bepaalde populatie aan
patienten (bv. met hypertensie) te kunnen volgen met uniforme meetme
thoden en een goede statistische verwerking. Dit kan nut hebben voor
doelgroep 9d, maar volkomen onbelangrijk blijven voor de doelgroepen
9a, b en c.

- Positieve effekten van zulk een centrum kunnen negatieve invloeden
veroorzaken by. binnen de 2e-lijnszorg (specialisten)', leidt zoiets
tot een machtstrijd, tot verkleuring van het echte nut?
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13. Doelgroep 9a de individuele client. Rierbij wordt o.a. gedacht aan b.v.
sportkeuringen. Men kan in deze oak verder denken aan bepaalde catego
rieen van (chronische) pati~nten. Presentatie van aeetinforaatie en
goede voorlichting over lichaamsfunkties die hierbij van belang zijn
worden in deze van belang geacht. Voorlichting en presentatie van meet
informatie vormt ook een belangirjk punt van aandacht voor iedere
cli~nt door een arts naar dit centrum verwezen.

14. Doelgroep 9b de huisarts. Ook hier speelt de presentatie van meetinfor
matie een belangrijke ro1. Mercx toonde een format voor bloedana1yse in
deze richting. Ret Centrum biedt vele mogelijkheden op dit punt e.e.a.
heeft de aandacht.

15 Bij dezedoelgroep 9b spee1t mee dat doorverwijzen naar een specialist,
niet alleen meetinformatie geeft, maar oak het deskundiq oordeel hier
bij. Zo wordt altijd bestaande onzekerheid voor een deel wegenomen. Dit
vormt een belangrijk punt van overpeinzing voor dit centrum waar de
huisarts verantwoordelijk blijft voor de interpretatie van de gevraagde
meetdata.

16. Durinck wijst in deze op aandacht vanuit het centrum voor het ontwerpen
van meetsystematieken (protokollen) in nauwe samenwerking met specia
listen. Riermee kan een stuk deskundige interpretatie van meetdata
worden ingebouwd. Zo wordt iets gerealiseerd waar deze deelmarkt mee
benaderd kan worden.

17. Voor de huisartsen, doe1groep 9b, wordt het voora1 zinvo1 geacht goed
na te denken over een funktioneel pakket aan geboden diensten. Men moet
zich hierbij niet beperken tot diagnostiscne verrichtingen alleen. Een
soort -koppe1yerkoop- 1ijkt bv. zinvol met het tevens aanbieden van
aansluiting op een (dan nog te ontwikkelen) automatisch verwerking
systeem van pati~ntendata.

18. De benutting van het centrum door artsen vertoont een nogal chaotisch
beeld. Een feedback-systeem over gekonstateerd effektief gebruik van
het centrum kan zowe1 een beter gebruik bevorderen a1s een eva1uatie
element betekent voor het t.Z.t. aantonen van het nut van het centrum.

19. De doe1groep 9c, bedrijfsartsen 1ijkt het meest duidelijk geprofileerd
te zijn in de afgelopen jaren. Rier is deze keer weinig over gesproken.
Indien waar is dat de behoeften in deze verschuift van lichame1ijke
aspekten naar psychische faktoren. Dan zal oak hier over het geboden
pakket aan diensten moeten worden nagedacht.

20. In dit verband wordt verwezen naar een oude diskussie met V. We1ie en
Douglas. Iedere job kent een zekere dynamiek (nog weinig aandacht aan
geschonken). Ieder mens kan tot op zekere hoogte een bepaa1de dynamiek
aan en wenst als rege1 ook niet veel minder aan dynamiek dan hij aan
kan. Riervoor definieerden we enkele nieuwe mensvariabe1en a1s -skope
en -bandbreedte-. Ret 1ijkt zinvol om hier weer eens op terug te komen.

21. Beleidsyormers doe1qroep 9g. De hele opzet van het centrum 1ijkt een
uniek instrument om in de praktijk nieuwe mogelijkheden te onderzoeken
naar een versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg. Ret lijkt me
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niet onmogelijk om dit gehele proces voor een periode van ca. 5 jaar in
een onderzoek-omhulling te plaatsen, gefinancierd op die aspekten die
veelbelovend zijn, maar langs kommerci~le weg alleen niet kunnen uit
kristalliseren.

22. Doelgroep 9c Industri~le mQgeli;kheden. Van wat in zulk een centrum tQt
ontwikkeling kQmt t.a.v. de eerstelijn zal zeker een e.e.a. zich lenen
VQor een verdere industri~le ontwikkeling in binnen- en buitenland.

23. Voortqang.
- Brouwers schrijft dit memQ met een aantal richtgedachten.
- Alle hens peinst eens hierQver en Qver mQgelijke nieuwe invalshQeken.
- Op initiatief van de Philips-medewerkers van dit centrum wordt een

vQlgende breinbries gepland.
- Daarbij wQrdt getracht Qm kQnkrete deelprQblemen te fQrmuleren te

behappen dQor een bedrijfskundige student als afstudeeronderwerp.
- VQor omvangrijkere problemen zou een promQtieQpdracht gefQrmuleerd

kunnen wQrden te financieren bv. dQQr de Stichting Technische Weten
schappen.

- THE-medewerkers zijn in principe bereid om zulk een QnderzQek-aan
vraag mee te struktureren. Het initiatief VQQr zoiets dient echter
ook uit te gaan van medewerkers van dit centru~.
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BMGT/jg/ml/84.494/b
84.11.14
Graafmans, J.

B 10M E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS TEe H N 0 LOG I E

Memo n.a.v. de MTA-verkenning ·Eerstelijnsgezondheidszorg" 13-11-1984.
(Durinck/Philips Medische Dienst, Verzellenberg THE/Bdk, Graafmans THE/BMGT)

1. De Philips Medische Dienst heeft getracht huisartsen te interesseren
voor een samengaan op het gebied van de diagnostiek. Dit is echter niet
gelukt. Een van de moeilijkheden in het overlegproces was de lage
organisatiegraad in de 1e-lijnszorg. Dit geldt zowel m.b.t. de profes
sionele organisatie als de organisatie van de komponent belangenbehar
tiging.
De kreet ·versterking eerstelijn· bleek ook niet uitgelegd te worden
als het opstellen van meer technologisch-diagnostische hulpmiddelen in
die eerstelijn, maar vooral als het stiauleren van multidisciplinaire
gezondheidscentra.
Er lag in Eindhoven een unieke kans: een diagnostisch centrum los van
het ziekenhuis.
Een tendens lijkt zich nu te ontwikkelen dat huisartsen zich als mono
discipline in de gezondheidscentra opstellen.

2. Andere pogingen c.q. informatiewerving voor de 1e-lijn:
NHI: bijeenkoast om belangstelling voor electronic data processing te
peilen (geen follow-up),

- NHI: peilstations, i.e. het registreren van een tiental ziektebeelden
per jaar,

- RIVOG-projekt Heerlen,
- AI.ere: orientatie op integratie van de gezondheidszorg op aIle

nivo's (inclusief totaal informatiesysteem),
- Oamoord & Lamberts (R'dam): inventarisatie van onderzoeksmethoden

waar huisartsen gebruik van aaken,
- Eerstelijnscentrum Breda (beperkt tot laboratorium).

3. De ervaring is dat de komputer te snel naar voren wordt geschoven.
Eerste vereiste is een struktuuraanpassing met elementen als:
- kontakten 1e •• 2e-lijn
- kennisstroom naar patienten
- protokolontwikkeling voor de standaard klachten waarmee 80\ van de

patientpopulatie bij de huisarts komt.
4. Wanneer een geautomatiseerd informatiesysteem gelntroduceerd moet

worden is het van belang:
- de assistent(e) voor de input van data te laten zorgen,
- output t.b.v. de huisarts op meta-nivo te verzorgen bijvoorbeeld aan

de hand van: • demografische parameters
• procesachtige parameters (bv. bezoekfrequentie)
• inhoudelijk (bv. bloeddruk, medicaties),

- mogelijkheden tot kennisverbetering is een goed argument ter intro
duktie bij huisartsen,
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Dit hoeft niet beperkt te zijn tot wetenschappelijke aethoden van
kennisoverdracht aaar kan ook op de casulstiek gericht worden waar de
huisarts i.h.a. aeer nut in ziet,

- kleinschalig (regionaal of stedelijk) aaar over de volle breedte te
beginnen, evenwel niet in de diepte (weinig details)

- geen retrospektieve vulling van patientregistratiesysteaen te ver
richten aaar te starten op t = 0,

- parameterkeuze vanuit de eerste lijn (en niet de tweede) te reali
seren,

- een funktionele input vanuit de apothekers aogelijk te aaken.
5. Behoefte aan technologie in de 1e-lijn:

Gedacht kan worden aan: - bloed, urine-analyse (dip-sticks)
- cardiografie
- audiometrie
- longfunktie-apparatuur

I.h.a. te duur voor huisartsen (groepspraktijk? WIR-premie?).
In ontwikkeling zijn toepassingen van ultrageluid.
Met introduktie van technologie in de eerste-lijn moet tevens aandacht
besteed worden aan opleidingen in het gebruik van deze technologie.
Technologische disciplines welke een rol kunnen spelen in de 1e-lijn
zijn: - organisatiekunde

- informatiekunde
- diagnostische techniek
- therapeutische techniek (behalve farmaca).

Hier genoemd aet afneaende importantie.
6. Er bestaat behoefte aan een duidelijke en oavangrijke organisatievorm

voor de eerste-lijn waarin de verschillende zorgsoorten als subsystemen
en de zorgverleners als individuen hun identiteit behouden. Binnen deze
organisatievorm kan aan de huisartsen een centrale en kOOrdinerende rol
worden opgelegd.
M.b.v. een data-bestand (gekoppeld aan deze organisatie) kan dan geop
tiaaliseerd worden naar kwaliteit van zorgaanbod. Bijvoorbeeld als
antwoord op een patientenvraag: Waar kan ik met aiin probleem, op dit
moment, de beste hulp verwachten, en welke alternatieven zijn er voor
dat ik in de 2e-lijn kom? De koOrdinatie voor de opzet van een derge
lijke organisatievorm kan bij een TH liggen (andere partijen hebben
wellicht teveel eigenbelang en huisartsen hebben hiervoor noch tijd
noch specifieke kwaliteit).

7. Oat er kosten/baten voortvloeien uit versterking. van de 1e-lijn is
duidelijk maar konkrete cijfers geven is moeilijk. Dit zou per ziekte
beeld bekeken aoeten worden.
Epidemiologisch bezien zou het echter weI eens zinvoller kunnen zijn om
niet naar ziektebeelden te kijken aaar naar nieuwe parameters te zoeken
welke ziekte veroorzaken (bv. werkloosheid en andere maatschappelijke
fenomenen).

8. Afspraken:
Dit memo wordt ter aanvulling en korrektie toegestuurd. Durinck is
bereid tot aktieve participatie aan de workshop op 14 dec. a.s.
Tevens bestaat van zijn zijde bereidheid tot deelname in onderzoek
projekt op dit terrein, waarbij aet name de opgedane ervaringen een
verrichtte investeringen in het diagnostisch centrua kunnen worden
ingebracht.
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Memo n.a.v. de MTA-verkenning ·Eerstelijnsgezondheidszorg· 15-11-1984.
(v.d. Zwaan THE/W&MW, Verzellenberg THE/Bdk, Graafmans THE/BNGT).

1. Problemen in eerste- en tweede-lijn worden erkend. Door de betere orga
nisatie (zichtbaarheid van kosten) in de tweede lijn is hier m.b.v.
budgettering veel te bereiken. Dit zou nog drastischer kunnen. Pro
bleemaanpak m.b.t. de eerste lijn is op deze wijze veel moeilijker. Op
het terrein van de organisatie van de 1e lijn is een TH-rol denkbaar.

2. De suggestie om een onderzoek in een of twee steden te starten is wat
voorbarig, omdat eerst toch een probleem identifikatie van de hele
eerstelijnszorg zal moeten plaatsvinden. Deze probleemidentifikatie in
d~ breedte zou als een theoretische analyse uitgevoerd kunnen worden
(vooral de financi~le beheerssystemen van de eerste-lijn zullen hun
invloed hebben op de introduktie van welk onderzoek dan ook). Daarna
kunnen in een experimentele setting in een regio, veranderingen
gelntroduceerd worden, waarop effekten gemeten worden.

3. De snelle introduktie van de komputer kan storend overkomen bij de
eerstelijnszorgers. Een goede probleemanalyse kan wellicht leiden tot
een generatie van een ander scala van oplossingen voor de organisatie
van de 1e lijn, de kennisoverdracht in de 1e en van en naar de 2e lijn,
alsook voor de technologie-overdracht.

4. Veel analytisch onderzoek is verricht in de eerstelijn. Dit is vaak te
partieel, fragmentarisch of detaillistisch (uit methodologisch oogpunt
bezien, noodgedwongen). Voor een breder analytisch onderzoek zal het
noodzakelijk zijn om te starten met ruwe inzichten en een groffe matrix
op grond waarvan parameters te schatten en meetprocedures te ontwik
kelen zijn voor een brede experimentele opzet.

5. Vanuit de overheid wordt ,prioriteit gegeven aan de eerstelijnszorg en
behoefte gevoeld aan overzichtelijke en inhoudelijke informatie over
komplexe gebieden. (bijv. de politieke beslissing over het weI of niet
subsidie verstrekken aan biotechnologie, megachip etc.). In de V.5.
heeft de politiek hiervoor de backing-up van de OTA.
In Nt (en Europa) is men nauwelijks in staat om kosten/baten relaties
aan te geven, van voorgestelde veranderingen in komplexe systemen.

6. De ·prikkels· in het gezondheidszorgsysteem zijn zodanig dat er een
resulterend effekt in de richting van de 2e lijn ontstaat. Hierbij komt
dan nog de zuigkracht van de 2e lijn.
Onderzoek heeft aangetoond dat de 2e-lijnsaktiviteiten wellicht nog
gehalveerd kunnen worden (uterus extirpatie/Schotland, 30\-attitude van
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KNO-artsen bij aaandelen knippen/USA). Deze halvering kan zelts aacro
ekonomische effekten veroorzaken.
De verschuiving van 2e ~ 1e lijn zal niet zozeer kostenbesparend maar
meer kwaliteitsverbeterend werken. Kostenbesparingen kunnen weI ver
wacht worden wanneer de accentverschuiving nog verder doorslaat naar
zeIfzorg en aantelzorg.

7. Afspraken
Dit memo wordt ter aanvulling en korrektie toegezonden.
Van der Zwaan is bereid tot"aktieve participatie in de workshop van 14
dec. a.s.
De noodzakelijke ~workforce· voor het deugdelijk opstarten van een
onderzoekprojekt in de eerstelijn moet identificeerbaar zijn bij de
wetenschappelijke staf van de THE en kunnen rekenen op backing-up
vanuit het ZRP. Van der Zwaan zal dit meeneaen in de herbezinning over
de rol van de afdeling W&MW binnen het ZRP.



BMGT/jg/ml/84.523
84.12.03
Graafmans, J.

B 10M E DIS C H E ENG E Z 0 NOH E IDS TEe H N 0 LOG I E

Memo n.a.v. de MTA-verkenning ·Eerstelijnsgezondheidszorg·
d.d. 29-11-1984. (Declerck/Epilepsiecentrum Kempenhaeghe, Verzellenberg
THE/Ddk, Graafmans THE/BMGT).

1. Aanleiding voor dit overleg is te bezien in hoeverre epilepsie als
ziektebeeld inzicht kan verschaffen over de relaties tussen zeIf cq
aantelzorg/eerstelijn/tweedelijn/derdelijn.

2. Declerck is van orgine huisarts, daarna via zenuwarts tot neuroloog met
E.G.-specialisatie geworden. Hij is secretaris van de Nederlandse
Vereniging voor Klinische NeurofysioIogie en tevens vice-voorzitter van
de regionale welzijnszorg. Hij is gepromoveerd op slaaponderzoek.

3. M.b.t. de welzijnszorg in de eerstelijn valt te konstateren dat:
- er een samenwerkingsprobleem bestaat ~ nieuwe taakafbakening

de zorgvraag is veranderd en vergroot, tegelijkertijd met een veran
derde financieringsstruttuur
het zorgaanbod meer groepsgericht of themagericht moet worden i.p.v.
het nu bestaande individu- of wijkgerichte ~ andere opleiding gewenst
(specialistische know-how m.b.t. bepaalde ziektebeelden bestaat
aIleen in de 2e en 3e lijn)
met de vrije vestiging van psychologen een nieuwe onduidelijkheid
bestaat voor de taken van huisarts/maatschappelijk werk/psycholoog en
psychiater.

4. Er bestaat een duidelijk mentaliteits- cq attitude- cq taakopvattings
verschil tussen oudere en jongere huisartsen.
De oudere huisarts denkt de gezins/familieproblematiek te overzien en
mede daarom gericht te kunnen verwijzen (na relatief korte konsul
tatie). De jongere daarentegen neemt meer tijd voor deze problematiek
maar denkt vervolgens het probleem in zijn volle omvang zelf op te
kunnen lossen.

5. Er moet eerst een reorganisatie en een nieuwe taakafbakening komen
binnen de eerstelijn (en wellicht daar waar relevant, binnen de tweede
lijn) voordat er besloten wordt tot verandering van de inhoud van de
diverse opleidingen.

6. Op welke manier kan technologie vanuit de 2e naar de 1e-lijn worden
aangepast?
- screening ter preventie van CVA vraagt:

• eenvoudige ECG-apparatuur (+ opleiding voor interpretatie
vaardigheid van EC-Gram, cf belgische situatie)
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• betrouwbare bloeddrukmeters om te meten (6x/uur, in objecti
veerbare situaties) bij de patienten thuis.

- Vage klachten diagnose (bijv. 81aapproblemen : 4\) vraagt:
• eenvoudige objektieve slaapregistratie apparatuur
• geen checklists of protocol len voor het diagnostiseren van

goede VB slechte slapers.
aij aangepaste technologie t.b.v. huisartsen moet men denken op het
nivo van globale screeningsapparatuur die meetwaarden voor stabiele
parameters registreert. De kwaliteit ·stabieI" is nag voor veel ziekte
beelden een uitdaqing voor fysioloqen en inzet voor de diskuBsie tUBsen
fysiologen en technologen m.b.t. de te ontwikkelen apparatuur. De
screeningsapparatuur mag geavanceerder worden naar.ate de therapie
kostbaarder of tijdrovender is. I.h.a. kan worden qesteld dat niet de
aangepaste technologie meer sa.enwerking tussen 1e en 2e-lijn vraagt,
maar de noodzakelijke wederzijdse informatie-uitwisseling t.b.v. de
interpretatie van zowel objektieve als subjektieve meetresultaten uit
de 1e en de 2e-lijn.

7. Kostenaspekten (voorbeelden)
Chronische patienten (onder specialistische behandeling) verdwijnen uit
de skoop van de huisarts.· De huisarts krijgt slechts incidentele andere
ziektes van deze patienten te behandelen.
Gebrek aan informatie kan hier leiden tot:
- foute voorschrijving geneesmiddelen
- onnodiqe ziekenhuisopnamen (bijv. bij epilepsie)
M.n. bij chronische patienten kan de huisarts veel meer ingezet worden
voor behandeling en contrOle, ook bij die ziektebeelden waar voor de
optimaIe therapie de verfijnde diagnostiek en specialistische kennis
van de tweede lijn nodig is.
aij vage klachten (slaapstoornissen 4\) worden geneesmiddelen (96\)
voorgeschreven die vaak (95\) jarenlang onnodig worden ingenomen, omdat
geen evaluatie hierop voIgt. Regeimatige kontrale van aIle chronische
geneesaiddelen gebruikers kan zinvol zijn. Sleepscreeningsapparatuur
kan zeker kostenbesparend zijn.

8. Afspraken
Gelet op de voorbereidingsprocedure voor de workshop van 14 december
a.5. zal Declerck eventuele korrekties en aanvullingen op dit memo
tijdens de workshop mondeling toeleveren.
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BMGT/jg/ml/84.524
84.12.03
Graafmans, J.

B 10M E 0 I S C H E ENG E Z 0 N D H E IDS TEe H N 0 LOG I E

Memo n.a.v. de MTA-verkenning -EersteIijnsgezondheidszorg-
d.d. 30-11-1984. (v.d. Zee/NHI, Verzellenberg THE/Bdk, Graafmans THE/BMGT).

1. De problematiek in de eerstelijnsgezondheidszorg" is minder rationeel
dan in de beleidsnota's van de overheid wordt gesuggereerd en minder
rationeel dan omschreven in het MTA-rapport 84.016. Het kernpunt is de
(on)tevredenheid bij de patienten en niet de vraag van meer of minder
technologie in de 1e-lijn. Wanneer bijvoorbeeld de emotionele onzeker
heid bij de patient niet kan worden weggenomen voIgt automatisch toch
weer doorverwijzing naar de 2e-lijn. Veel hangt af van de patientatti
tude. Eerstelijnsgezondheidszorg is zorg voor gezonde mensen !1

2. Minder versus meer doorverwijzing:
- Meer geavanceerde diagnostiek in de 1e-lijn heeft ne~gens aantoonbaar

geleid tot minder doorverwijzing. (Wellicht weI in kombinatie met
geavanceerde therapie-mogelijkheden).
Er is geen werkingsmechanisme bekend voor de reden waarom gezond
heidscentra significant minder verwijzen. (De verschillen zitten bij
de beschouwende specialismen en niet bij de chirurgische).
Het is maar de vraag of een betere organisatie van de 1e-lijn invioed
heeft op doorverwijzing.

3. Vermijdbare verwijzing.
De grootste aantallen klachten bij huisarts en AGGZ zijn emotioneel
geladen klachten (nekpijn, rugpijn, algehele malaise, angst voor ern
stige ziekten, maagklachten, hartkloppingen, slaapstoornissen etc.).
Een verwijzing is slechts vermijdbaar indien de huisarts in kombinatie
met zijn ondersteunende technologie voldoende overtuigend overkomt.
Deze vage klachten hebben vaak -situationele- oorzaken en zijn dus niet
op te lossen door aan de patient therapie te geven.
• De vraag is of een therapie gericht op de situatie mogelijk is.
• De vraag is of de eerste lijn dit inhoudelijk aan kan.
• Tegelijkertijd het bijbehorende organisatieprobleem aanpakken is

utopisch. (T.b.v. het Aimereprojekt werden tijdens een voorbereidende
brainstorm in 10 minuten 25 funktionele relaties voor een huisarts in
een eersteIijnsorganisatie gegenereerd).

4. Kosten/baten
- Alles wat nu wordt gelnvesteerd of geplaatst in de 1e-lijn heeft

vooralsnog geen konsekwenties voor de verrichtingen in de 2e-lijn ~

eike verandering in deze zal dus in de startfase prijzig zijn.
lets meer aan de vage klachten doen (met voldoende overtuigingskracht
naar de patienten) levert waarschijnlijk weI veel op. De vraag is of



2

de huisarts met nieuwe mogelijkheden, tevens de hiervan afgeleide
autoriteit in huis haalt (testcase: cardiofonie).

- Er is waarschijnlijk een latente zorgvraag die wordt aangeboord met
nieuwe therapeutische en diagnostische mogelijkheden in de 1e-lijn
(overeenkomstig de situatie in de 2e-lijn. (Een echogram is ingebur
gerd in het babyboekje en is dus nu een extra verrichting soms zonder
indicatie).

- Informatie toegankelijkheid voor huisarts (en patienten) zou iets
kunnen betekenen maar de vraag is welk effekt dit zal hebben op
huisartsbezoek en doorverwijscijfers.

5. Afspraken
Gelet op de voorbereidingsprocedure voor de workshop van 14 december
a.s. zal v.d. Zee eventuele korrekties en aanvullingen op dit memo
tijdens de workshop mondeling toeleveren.
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BMGT/tb/ml/64.468
84.11.09
Brouwers, A.

B 10M E DIS C H E ENG E Z 0 N D H E IDS TEe H N 0 LOG I E

Eerstelijnsgezondheidszorg

Memo over aethodologische aspekten
(ondermeer ref. Verzellenberg, Graafaans, Brouwers - overleg d.d. 9-11-'84).

1. Doelstellinqen yan de workshop te Eindhoven op 14-12-1984.

a. Intichtvergroting t.a.v. belemmeringen en aogelijkheden oa de
eerstelijnsgezondheidszorg te versterken.

b. Vaststellen van konkrete aogelijkheden tot onderzoekontwikkeling.
c. Inzicht in de noodzakelijke voorwaarden voor zulke onderzoek

projekten.
d. Vaststellen van onderlinge prioriteitsverdeling in suggesties voor

projektontwikkelingen.
e. Besluitvorming over de voortgang binnen het mUltidisciplinaire kader

van dit overleg.
f. Aktiepunten en taakverdeling.

2. Algeaene uitganqspunten

a. Het is zinvol om aktiviteiten te ontwikkelen die de eerstelijns
gezondheidszorg versterken.

b. Mede langs deze weg de zelf- en mantelzorg te versterken is van
groot belang.

c. Hiermee zou de gezondheidszorg in zijn geheel eveneens goedkoper
kunnen worden.

d. Er kan weinig bereikt worden op dit gebied door vele kleine onder
zoekprojekten op verschillende deelaspekten zonder veel onderlinge
samenhang.

e. Het is noodzakelijk om e.e.a. krachtig aan te pakken binnen een
voldoend breed kader, aet veel zorg voor de integratie van een
aantal onderzoekeleaenten binnen verschillende disciplines en orga
nen van de gezondheidszorg.

f. Het is zinvol oa zoiets in zijn geheel als een case te struktureren
voor een stad of twee steden met voldoende brede ondersteuning uit
hierbij belangrijk te achten disciplines.

3. Doelstellinq van de onderzoekontwikkelinq

Een onderzoekstruktuur (organisatie) waarmee een voldoende groot aantal
saaenhangende aspekten in de relaties tussen bevolking, le-lijn, 2e
lijn, volksgezondheidszorg onderzocht kunnen worden op effekten die men
met bepaalde veranderingen meent te kunnen bewerkstelligen, hetgeen
extrapoleerbaar moet zijn naar totale situaties binnen Nederland.
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4. Beqrenzinqen

a. Zulk een onderzoekstruktuur dient aIle belangrijke voorzieningen
voor gezondheidszorg te omvatten. Gedacht wordt aan een niet te
kleine stad.

b. Hierin dienen de volgende subsystemen in ieder geval identificeer
baar te zijn: patienten, huisartsen, 1e-lijnscentra, 2e-lijnszorg
organen, epedimiologische aandacht.

c. In de informatiestromen binnen deze onderzoekstruktuur dienen de
zorgaspekten onderscheiden te worden volgens de WHO-indeling van
ziektenkategori~n.

d. In deze struktuur dienen kosten als een belangrijk aspektsysteem te
worden aeegenomen.

f. In dit onderzoekkader dient de technologie eveneens als een belang
rijk aspektsysteem te worden meegenomen.

5. Parameters

a. Vanuit een voldoend groot aantal disciplinaire invalshoeken dient
men parameters te defini~ren, nodig geacht als bruikbare inforaatie
dragers voor de processen die men in deze struktuur wil bestuderen.

b. Voor aIle~ en aspektsystemen in punt 4 genoemd dienen voldoende
parameters te worden geldentificeerd.

c. Al deze paraaeters dienen te passen in een totaal beeld (model)
waarin de onderlinge konsistentie en onderlinge afhankelijkheid
zichtbaar geaaakt kunnen worden. Enige overtolligheid in deze in de
aanvangsfase vormt geen probleem. Tekortschieten op dit punt is
uiteraard niet aksepteerbaar.

d. Voor al deze parameters dienen meetmethoden te worden aangegeven.
Soms zal de toegankelijkheid van inforaatie zelfs de keus van zulke
parameters bepalen.

e. Deze parameters dienen genoeg omvattend te zijn voor de observeer
baarheid van te bestuderen processen. Ze dienen vooral ook voldoende
te dekken om reakties (responsies) op voorgenolen interventies
(veranderingen) meetbaar te maken.

6. Nulletingen

a. De eerste fase van deze onderzoekontwikkeling olvat het operationa
liseren van de meetsystemen voor de in 5 genoemde parameters.

b. Hiermee dient over een voldoend lange tijd de situatie in beeld
gebracht te worden v66r dat bepaalde veranderingsprocessen
gellplementeerd worden.

c. In dit proces kan de interne konsistentie van deze dataverwerking en
de eerste modelvorming van de relaties tussen de verschillende
parameters een eerste voorlopige vorl krijgen.

d. Naar mate de lodelvorming inhoud krijgt biedt dit de logelijkheid
tot gevoeligheidsanalyses en tot eerste bestudering van hypothesen
over zinvol geachte veranderingsprocessen; dit alles ter verdere
onderbouwing van onderzoek in volgende fasen.
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7. veranderingen (interyenties)

a. Men dient een aantal zinvol geachte veranderingsprocessen te identi
ficeren, nader te omlijnen, te bestuderen op mogelijke effekten.

b. In deze verzameling moet een prioriteitenverdeling tot stand komen.
Voor een aantal hiervan geldt dat ze in een onderlinge volgorde in
de tijd ingevoerd zullen moeten worden.

c. Iedere verandering heeft een bepaalde responsietijd. De effekten
hiervan worden pas over enige tijd zichtbaar. Het is aethodologisch
Diet goed o. een tweede verandering te imple.enteren v66r het effekt
van de eerste voldoende is vastgesteld. zoiets is alleen toelaatbaar
wanneer er een duidelijke onafhankelijkheid bestaat in de reakties
op meerdere interventies.

d. Iedere verandering vereist een zorgvuldige voorbereiding, een goede
timing en vooral veel zorg voor de implementatie.

e. Voorgenomen veranderingen hebben verschillende verwachtingspatronen
bij personen in de verschillende subsystemen genoemd in punt 4.

f. Bij de voorlichting over dit alles dient doorlopend grote aandacht
en zorgvuldigheid betracht te worden. Langs deze weg moet ook een
doorlopende terugkoppeling en bevruchting vanuit aIle betrokkenen
naar onderzoekkoOrdinatie gefaciliteerd worden.

8. Organisatie

a. Zulk een mUlitdisciplinaire onderzoekstruktuur zal niet funktioneren
zonder een krachtige organisatie.

b. Dit omvat zaken als procedures, taakverdeling, taakafsteaming,
koOrdinatie en koaaunikatie tussen alle betrokkenen.

c. De opbouw van zulk een organisatiestruktuur vormt een noodzakelijke
voorwaarde voor daadwerkelijk onderzoek op dit gebied.

d. De opbouw van zulk een organisatiestruktuur is een omvangrijke taak.
De vereiste aandacht hiervoor dient minstens een promovendus met
deskundige begeleiding te o.vatten.

e. Alle instanties, waar relevante informatie administratief verwerkt
wordt, dienen in zulk een organisatiestruktuur te worden meegenomen.

9. verwachtinqen

a. Alle waarnemingen en suggesties van.de deelnemers aan de workshop op
14-12-1984 kan men plaatsen binnen het kader in dit memo aangegeven.

b. Het sukses van deze verkenning is groter naar gelang er meer kon
krete invulling koat op de methodologische aspekten, in dit memo nog
eens verwoord ter onderbouwing van de koamunikatie op dit onderwerp.

c. De zorg voor de ontwikkeling van de organisatiestruktuur in deze kan
worden ondergebracht bij de Afdeling der Bedrijfskunde van de TH
Eindhoven. Indien men hiervoor niet kiest, aaar voor een andere
geschikt wetenschappelijk onderkomen, dan is'er geen basis aanwezig
voor een verdere medewerking aan dit onderzoek vanuit de THE.
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