
 

Medical technology assessment : onderzoekontwikkelingen
voor biomedische technologie
Citation for published version (APA):
Brouwers, A., & Verzellenberg, L. N. J. (1984). Medical technology assessment : onderzoekontwikkelingen voor
biomedische technologie. (BMGT; Vol. 84.016). Technische Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1984

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/06930ad9-4310-47a3-b122-17058d92090f


Hedical Technology Assessment 

Onderzoekontwikkelingen 
voor Biomedische Technologie 

A. Brouwers 
l.N.J. Verzellenberg 

BHGT/tb/mo/84.016 
februari 1984 

Vormgeving: Heta Okken 
Distributie: Technische Hoge

school Eindhoven, 
Postbus 513, 
5600 HB Eindhoven 
Buro 8iomedische en 
Gezondheidstechnolo-
9i8 

B 10M E 0 I S C H E ENG E Z 0 NOH E IDS TEe H N 0 lOG I E 



2 

Inhoudsopgave 

bIz. 

1- Inleiding 3 

2. Biomedische Technologie 5 

J. Hedical Technology Assessment 6 

4. Onderzoekontwikkelingen 1 

5. Het kommunikatiaproces 8 

6. Uitgangspunten 10 

7. Reduktie 12 

8. Verkenning van aen deelgebied 14 

9. De eerstelijnsgezondheidszorg 11 

10. Tot besluit 20 

11- Referenties 21 



3 

1. Inleiding 

wat is zinvol onderzoek op het gebied van de biomedische technologie 
(8Mf)? Zulk een vraag is uiteraard makkelijker te stellen dan te beant
woorden. Het is een vraag die ook past binnen toekomstverkenningen aan
geduid als Medical Technology Assessment (MTA). Voor iedere onder
zoekgroep aktief bezig met BMT vormt deze vraag een doorlopend onder
werp van studie. 

8MT-onderzoek treft men ondermeer aan op aIle universiteiten en techni
sche hogescholen. Vanuit het inter TH- en interuniversitair overleg 
over BMT ontstond het initiatief om over deze vraagstelling eens na te 
denken in een breed multidisciplinair kader. De strukturering van daze 
verkenning werd verzorgd door de auteurs, medewerkers van de Technische 
Hog.school Eindhoven. 

Bij deze verkenning werd de medewerking verkregen van een grote ver
scheidenheid aan deskundigen op verschillende takken van wetanschap en 
diverse beleidsgebieden. Zij brachten tezamen een kleine 200 richtge
dachten bijeen op dit thema. Op twee workshops, december 1982 [4) en 
december 1983 [5] ontstonden vele vruchtbare gedachtenwisselingen. De 
inhoud van deze rapport.ring is daarop gebaseerd. De namen van de deel
"emers aan deze verkenning zijn met grote waardering vermeld bij de re
ferenties. Hun meedanken hebben zij verricht a titre personal. 

In de hiervo1gende paragraven 2, 3 en 4 worden de begrippen 8MT en MTA 
nader omschreven en enkele a1gemene aspekten van onderzoekontwikke1ing 
besproken. Het kommunikatieproces bij deze HTA-verkenning wordt be
schreven in paragraaf 5. 

Ais eindresultaat van deze MTA-verkenning in grote 1ijnen bezien, wor
den in paragraaf 6 de belangrijkste a1gemene uitgangspunten voor 8MT
onderzoekbeleid behandeldj -een manier om het totale veld van de ge
zondheidszorg in dee1gebieden te verdelen besproken in paragraaf 1; -
aIle verkregen inzichten uit deze verkenning geprojekteerd op een pra
ces voor verdere studie op zulk een deelgebied in paragraaf 8. 

Gezien de ervaren komplexheid van de eerstelijnsgezondheidszorg en de 
konklusie dat zonder een brede en forse aanpak weinig effekt van onder
zoek verwacht wordt is de problematiek van dit deelgebied van de ge
zondheidszorg wat uitvoeriger voorzien van diskussieprodukten in para
graaf 9. 

In het slotwoord, paragraaf 10, wordt om reakties verzocht op het hier 
uiteengezette proces van meningsvorming. Wanneer voldoende steun wordt 
verkregen zal deze MTA-verkenning een vervolg krijgen op twee deelge
bieden: De problematiek van de eerstelijnslorg en op aandoeningen aan 
de luchtwegen. 
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Fig. 1: Het bijeenbrengen van ean aantal deskundigen op 
verschillende gebieden voor een verkenning van algemene 
BHT-onderzoekaspekten. 
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2. Biomedische technologie 

In biomedisch onderzoek en op onze instellingen voor gezondheidszorg 
worden veel natuurwetenschappelijke en technologische kennis en vaar
digheden toegepast. Hiervoor kwam de aanduiding biomedische technologie 
(BHT) in gebruik. 

De WHO (World Health Organisation) geeft de volgende omschrijving van 
biomedische technologie: 
"Biomedical Technologies are those drugs, devices or procedures used in 
the delivery of health services for prevention, diagnoses and treatment 
of illness and rehabilitation". 

8HT heeft uiteraard een aantal gemeenschappelijke kenmerken met begrip
pen als medisch onderzoek, fysiologie, biofysika. biochemie, klinische 
chemie, klinische en medische fysika. De verzamelnaam BHT willen we 
hier ruim zien. voor aIle biomedische zaken waar de technologische 
aspekten een niet verwaarloosbaar deel van uitmaken. 

Ontwikkelingen waar de technologie een dominante plaats inneemt ziet 
men: 

Daar waar nieuwe technologische ontwikkelingen, nieuwe mogelijkhe
den voor medisch-biologisch onderzoek scheppen. 
Daar waar medisch-biologisch onderzoek sterk bepaald wordt door 
technologisch bezien moeilijke experimentale of analytische facili
teiten. 
Daar waar het tot applikatie brengen van nieuw fundamenteel inzicht 
voor de gezondheidszorg technologische ontwikkelingen vereisen naar 
nieuwe apparatuur, methoden, systemen, processen of organisaties. 
En tot slot bij de irdustriAle aktiviteiten gericht op de gezond
heidszorg. 

De schattingen voor de jaarlijkse omzet aan BHT-systemen in Nederland 
li9gen tussen fl. 0,4- (TNO) en 2- (RI8) miljard (21. Aan BMT-onderzoek 
in Nederland wordt jaarlijks aIleen al aan aan de instellingen voor 
onderwijs en onderzoek een bedrag van minstens fl. 45 miljoen besteed, 
(3]. 
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3. Medical Technology Assessment 

Technology Assessment is in de zestiger jaren in de Verenigde Staten 
opgekomen als een vorm van toekomstonderzoek. In deze tijd van economi
sche bloei gevoelden beleidsmakers en politici de behoefte aan weten
schappelijk gefundeerde analyses van trends en ontwikkelingen teneinde 
controle- en stuurpunten in te bouwen om maatschappelijk verantwoorde 
richting aan die ontwlkke1ing te kunnen geven. Het parlement richtte 
het "Office for Technology Assessment" (OTAI op. 

In de zeventiger jaren werd binnen de OTA een afdeling voor medische 
Technologie opgericht. Deze afdeling heeft veel baanbrekend werk ver
richt op het terrein van de Medical Technology Assessment (MTAI. 6e1ei
delijk aan werd hierbij het aksent verschoven van het belnvloeden van 
ontwikkeling naar het selektief belnvloeden van diffusie van medische 
technologie. 

Inmiddels zijn initiatieven genomen om een equivalent van een OTA
orgaan op Europees nivo (EEGI te bezien. 

Vanuit de World Health Organisation (WHO) wordt Medical Technology As
sessment (MTAI omschreven als: "Technology Assessment is a form of re
search, analysis and evaluation that attempts to examine the various 
impacts of a particular technology on the individual and society in 
terms of the technology's safety. efficacy, effectiveness and costef
fectiveness, and its social, economic and ethical implications and to 
identify those areas requiring further research, demonstrations or 
evaluation". 

lopend 8MT-onderzoek kan leiden tot nieuwe technieken voor medische 
toepassing. Voor de invoering van deze nieuwe to.passing kan men hier
van de MTA-aspekten onderzoeken. 

MTA-aandacht kan men ook richten op het soort BMT-onderzoek dat men tot 
ontwikkeling brengt. Vanuit het landelijk BMT-overieg werd de vraag 
gesteld met walk soort BMT-onderzoek men zich op al deze instellingen 
zou moeten bezig houden. Welke kriteria kunnen bij zulk aen vraagstel
ling van belang zijn? Met welke methode zou men e.e.a. tot meer duide
lijkheid kunnen brengen? 

Dit leidde tot het besluit om over de laatstgenoemde vraagstelling een 
multidisciplinaire dialoog te struktureren. 
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4. Onderzoekontwikkeling 

De bestaande kultuur aan onze instellingen voor onderzoek en onderwijs 
Ieidt voortdurend tot nieuw zinvol onderzoek. Dit is in sterke mate 
bepaald door lokale historie, -tar beschikking staand instrumentarium, 
-enkele personen die samen 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. 

Voor een bepaald gebied van onderzoek funktioneert een wetenschappelijk 
forum (ZWO-werkgemeenschappen. wetenschapskommissies van instellingen 
voor onderwijs en onderzoek. congressen, etc.) dat vanuit een breder 
kader bijdraagt aan de vorming, bijstellingen en veranderingen in de 
kulturen van lokale onderzoekgroepen. Zulk eeo forum vervult een be
langrijke funktie voor het op peil houden van de kwaliteit van onder
zoek en van de gerichtheid van het onderzoek op de meest ziovoll. doel
stellingen. Ook zulk een forum echter heeft een specifiek eigen momen
tum, kent beperkingen t.a.v. het diaciplinaire spektrum, heeft een be
perkt zicht op de totale werkelijkheid. 

De maatschappij verwacht van onderzoekera dat zij hun inspanningen 
richten op zaken waaraan behoefte bestaat. Hiervoor dient men relevante 
normen en waarden eKpliciet te maken, alternatieven voor onderzoek te 
ontwikkelen, tot bewuate keuzes te komen voor nieuw onderzoek. Oit 
alles is echter een moeilijk proces, het vormt op zich een objektgebied 
voor onderzoek. 

Het werd zinvol geacht om vanuit bredere visies dan die vanuit de BHT 
aIleen en vanuit een meta-nivo t.a.v. deze BHT -aktiviteiten na te 
denken over de belangrijkste algemene karakteristieken en trends in 
recente ontwikkelingen bij BHT-onderzoek, - over algemene maatschappe
lijke ontwikkelingen in het bijzonder t.a.v. de gezondheidszorg, - over 
karakteristieken en veranderingen in de medische wetenschap. 

Oit nadenken vanuit een breed zicht op onze samenleving kan leiden tot 
de formulering van kriteria voor zinvol nieuw BHT-onderzoek of tot me
thoden om die kriteria te verkrijgen. Een dialoog hierover. 20 breed 
gestruktureerd, zal zinvol zijn wanneer op deze wijze nieuwe aspekten 
kunnen worden toegevoegd aan het bestaande normsteisel binnen het thans 
lopend BHT-gebeuren. Zulk een dialoog kan een funktie hebben in het 
zichbaar maken van impliciet aanwezige normen bij ontwikkeling van 8HT
onderzoek. 

Nadrukkelijk moet hierbij worden gesteld dat zulk een verkenning ook 
gevolgd zaI moeten worden door konkrete akties. Kriteria, 20 expliciet 
gemaakt. hebben een beslissingsfunktie t.a.v. een aktief onderzoekbe
leid. Het proces van zulk een verkenning moet daar ook op gericht 
bIijven. 

Vanuit deze gedacht werd deze HTA-verkenning gestruktureerd t.a.v. on
derzoekbeleid voor biomedische technologie in het algemeen. 



8 

5. Het kommunikatieproces: de SAM-methode 

Er bestaan veel komplexe probleemgebieden die niet goed passen binnen 
het domein van een deskundigheid. Ze worden multidisciplinair genoemd. 
Kenmerkend hierbij is dus dat een enkele per soon nu .enmaal kognitief 
te beperkt is voor voldoend breed overzicht en detailkennis op een 
bepaald nivo ten 8anzien van de probleemaspekten enerzijds en ander
zijds van wetenschappelijke kennis en methoden die voor probleemoplos
sing benut zouden kunnen worden. 

In een groeiend aantal disciplines worden delen van de totale werke
lijkheid bestudeerd. Iedere discipline ontwikkelt eigen karakteristie
ken, een eigen methodologie, taalgebruik en normstelsel. Hierdoor ont
staan kommunikatieproblemen tussen disciplines. Kommunikatiemoeilijkhe
den komen zelfs voor binnen de verschillende stromingen in een disci
pline. 

Het is dan oak zaak om bij een multidisciplinaire verkenning van een 
komplexe probleemstelling veel aandacht te richten op het kommunikatie
proces tussen een grote verscheidenheid aan deskundigen. Zoiets is 
meestal ook al nodig omdat de personen waarvan deelnamen op prijs wordt 
gesteld vaak druk bezet zijn. 

V~~r het kommunikatieproces over BHT-onderzoekbeleidsaspekten is een 
werkprocedure SAH gevolgd op de TH-Eindhoven toegepast bij de ontwikke
ling van onderzoekprojekten op komplexe biomedische thema's (Brouwers 
19791. 

In deze werkprocedure worden aksenten gelegd op persoonlijke gedachten
wisselingen met de verschillende deskundigen door een of twee koOrdina
toren, Ikatalysatoren, integratorenl. Hierbij worden suggesties gedasn, 
uitgewerkt, getoetst. alles in een vorm gebracht die aIle deelnemers 
moeten kunnen begrijpen en dit alles met zeer beknopte formuleringen. 
ledere deelnemer kan zo vanuit zijn eigen omgeving en op eigen tempo 
zijn deskundigheid inbrengen. Eerst dan worden resultaten gebundeld en 
in eenschriftelijke kommunikatie met aIle deelnemers gebracht. Ha een 
of twee van deze kommunikatierondes ontmoeten de betrokken deelnemers 
elkaar pas ineen workshop. 

In deze werkprocedure worden elementen gebruikt van de "Delphi methode
voor toekomst voorspellingen en werkprincipes toegepast ontleend aan de 
leer van de organisatie-ontwikkeling. 

Zulk een kommunikatiecyklus werd voor deze HTA-verkenning eenmaal afge
werkt in 1982 en eenmaal in 1983. In 1982 leidde dit tot een zeer groot 
aantal richtgedachten over deze problematiek. Ook bleek veel kommunika
tie nodig am tot meer begrip van elkaars denkwerelden te komen. In 1983 
werd deze verkenning gericht op ean konvergentie van de gezamelijke 
visie en tot een vaststellen hoe dit alles tot een zo konkreet mogelij
ke voortgang gebracht zou kunnen worden (zie figuur 11. 
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Fig. 2: Laat zien welke aktiviteiten achtereenvolgens en welke 
parallel plaatsvinden vanaf het initiatief tot en met de 
verslaglegging. De lijnstukken geven akties aan. Op de 
knooppunten dienen akties daarvoor voldoende te zijn 
afgewikkeld alvorens aan de daarop volgende te beginn.n. 
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6. Uitgangspunten voor BHT-onderzoekontwikkeling 

een uitgangspunt is. zoals reeds gesteld in paragraaf 4, de verwachting 
dat zulke multidisciDlinaire yerkenningen nieuw licht kunoen doen 
schijnen op de vraag welke 8HT-onderzoekprojekten tot ontwikkeling 98-

bracht zouden moeten worden, bezien dus vanuit aen breed maatschappe
lijk perspektief. 

Een tweede uitgangspunt. is gevonden in de ethiek. Na de 2e workshop 
werd dit punt geformuleerd als het algemene streven naar humanisering 
van de mens en diens leefwerald. zoals dat door filosofie en ehtiek 
(zij het op pluriforme manier) wordt uitgediept. Hat heil van de mens 
en de bevordering van een humane leefwereld zijn normgevend bij het 
nadenken over en operationaliseren van de verschillende aspekten van 
biomedische en gezondheidstechnologie. 

Ais derde punt is gezocht naar een goede omschrijving van het begrip 
gezondheid. Ha de nodige diskussie werd gekozen voor een omschrijving. 
die het midden houdt tussen aen puur biologisch en een ruim antropolo
gisch gezondheidsbegrip. Tegen die achtergrond kan men de gezondheid 
van de mens omschrijven als: het beschikken over ongestoorde lichame
lijke functionaliteit en psycho-sociale mogelijkheden om in solidari
teit met mede-mensen tot zelfrealisatie te komen (Sporken 1983). V~~r 
het ontlenen van normen aan dit begrip kan men ervan uitgaan dat ge
zondheid zich manifesteert in een zodanig verloop van fysiologische, 
psychische en sociale processen op zichzelf, in relatie tot elkaar en 
tot de omgeving dat ontregelingen in en door deze processen binnen 
aanvaardbare tijd worden gekorrigeerd zonder ingrijpen van buitenaf 
(Verzellenberg 1980). 

Afgeleid uit de twee vorige punten kan men de 20rg voor gezondheid zien 
ais het terugdringen van ziektelast. Oit kan men uitdrukken in termen 
van dalende mortaliteit en morbiditeit maar ook in het bevorderen van 
de kwaliteit van het leven. Oit Iaatste is te konkretiseren via maat
staven als bijvoorbeeld terugdringen van pijn en ongemak. 

Uit deze verkenning resulteert de mening dat momenteel door gedaalde 
mortaliteit en morbiditeit de kwaliteit van het leven als kriterium 
zwaarder moet gaan wegen dan tot nu het geval was. 

Afgeleid uit het tweede genoemde punt wordt ook de noodzaak gesteld van 
meer aandacht voor ergonomische aspekten bij 8HT-ontwikkelingen. Hieuwe 
technieken moeten effektief zijn. de effektiviteit van de gezondheids
zotg verhogen, veilig en eenvoudig hanteerbaar zijn. Er moet rekening 
worden gehouden met de specifieke situaties voor patienten. medici, 
paramedici en verpleegkundigen. 
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Voor meer situaties dan vaak gedacht geldt dat ook organisatorische 
aspekten een belangrijke rol spelen rond toepassingen van BMT. Het gaat 
dan om zaken als procedures, taakverdeling, taakafstemming en ko6rdina
tie tussen verschillende personen en onderdelen van het gezondheids-
2orgsysteem. In veel gevallen zal men oak daar de nodige aandacht aan 
moeten schenken. 

Uiteraard vormen ekonomische agsekten een belangrijk punt van aandacht. 
Fen konkrete maatstaf kan in veel gevallen zijn de verhouding van ver
wachte kosten/baten bij een 8MT-ontwikkeling. Interessant zijn aspekten 
die de gezoodheidszorg goedkoper kunoen makeD. Ook dieDt men in voorko
mende gevallen te bezien in hoeverre de werkgelegenheid kan worden be
Invloed. Hierbij is het ook denkbaar dat het bevorderen van een nieuwe 
industriAle aktiviteit. wereldwijd gericht, ekatra kosten toch kunnen 
rechtvaardigen. 

Tot slot dient iedere onderzoekontwikkeling goede aansluiting te zoeken 
met de sterke e1ementeD in de onderzoekkapaciteit. Tevens dient reke
ning te worden gehouden met de internationale onderzoekaandacht voor 
een gegeven thema. 
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7. Reduktie 

Het totale veld van de gezondheidszorg is moeilijk te overzien. Een 
grate scheiding in het den ken hierover is te 1eggen tussen de organisa
tie van deze zorg enerzijds en anderzijds de uitgeoefende geneeskunde. 

De organisatie van de gezondheidszorg is op zich al een komplex gege
ven. Ook hier is een verdere opdeling in deelsystemen of aspektsystemen 
noodzake1ijk om dit gebied toegankelijk te maken voor onderzoekontwik
keling. Dit nu kan op veel manieren geschieden. het is pragmatisch om 
hiervoor aansluiting te zoeken bij de reeds aangegeven belangrijkste 
doelstellingen (prioriteiten) in beleidsdokumenten [3]. 

Beheersen van kwaliteit. samenhang en kosten van het gezondheids
zorgsysteem. 
Bevorderen van ekstramurale (o.a. poliklinische) zorg boven intra
murale klinische zorg. 
Bevorderen van basis- en eerstelijnsgezondheidszorg. 
Bevorderen van preventieve t.o.v. kuratieve zorg. 

In deze MTA-verkenning is aandacht geschonken aan enkele samenhangende 
aspekten van deze doelstellingen voor onderzoekstrukturering gericht op 
het funktioneler maken van de eerstelijns gezondheidszorg. dit wordt 
besproken in paragraaf 9. 

De raad voor advies voor het wetenschapsbeleid (RAWB) geeft in het rap
port over prioriteiten in het gezondheidsonderzoek (3) een benadering 
aan voor een reduktie in het veld van de geneeskunde en het komen tot 
prioriteiten hierbij. Voorgesteld wordt om de reduktie van het totale 
veld te nemen volgens groepen aandoeningen. Voor de klassifikatie hier
van wordt dan gekozen voor de indelingswijze van de World Health Orga
nisation (WHO). Op deze wijze kan men indikatoren benutten waarmee 
reeds veel informatie bijeen is gebracht. 

~roepen aandoeningen volgens WHO-indaling 

1 Infectie 
2 Nieuwvormingen (kanker) 
3 Endocrlen 

Voedlng 
4 Bloed 

Immunitelt 
5 Psychlscbe problematlek 
6 Zenuwstelsel en zlntuigen 
7 Hart en vaten 
8 . Luchtwegen 
9 Tandheelkunde 

Gastro-enterologie 
10 Mieren 

Urlnewegen 
11 Zwangerschap etc. 
12 Huidzlekten 
13 Spieren, beenderen, blndweefsel 
14 Erfelijke en aangeboren afwljklngen 
15 Aandoeningen van pasgeborenen 
16 Ongevallen 

Toxicologie 
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De RAWB stelt dan voor om na bovengenoemde beeldvorming. met een proces 
van persoonlijk wegen te komen tot het stellen van prioriteiten tussen 
deze groepen aandoeningen. Op deze wijze zou men dan moeten komen tot 
politieke beslissingen t.a.v. prioriteiten in het volksgezondheidszorg
beleid. Ais een tweede stap kan men dan de aandacht richten op de vraag 
hoe onderzoek zou kunnen bijdragen aan het realiseren van deze priori
teit9n. Zo komt men dan tot prioriteiten in het gezondheidsonderzoek. 

WeI in en na die tweede stap komt dan ook de vraag aan de orde hoe de 
bijdragen van 8HT in dit onderzoek doelmatig ingepast zouden kunnen 
worden. 

De deelnemers aan deze HTA-verkenning konden zich verenigen met deze 
RAWB-benadering. Hen had oak waardering voor de eerste verkennende po
ging van de RAWB om tot een toepassing van deze prioriteringsmethodiek 
te komen. Hierbij ging de RAWS uit van de drie dimensies: mogelijke 
prioriteiten in het voiksgezondheidsbeleid. kwaliteitsoverwegingen en 
omvang van de huidige onderzoekinspanning. 

Tijdens deze HTA-verkenning werd echter ook duidelijk vastgesteid dat 
de resultaten van deze pilot-studie van de RAW8 nu niet meteen zwaarwe
gende implikaties tot gevolg mogen hebben. Daarvoor zal dit RAWB-proces 
eerst grootschaliger en met meer zorgvuldigheid uitgevoerd dienen te 
worden. 

Op bovengeschetste wijze kunnen we de totale gezondheidszorg verdelen 
in deelgebieden. Bepaalde processen zullen tot prioriteiten leiden in 
de gewenste onderzoekinspanning per deelgebied. Konsantreert men zich 
vervolgens op zulk aen deelgebied met hoge prioritait dan zijn ar nog 
steeds veel samenhangende elementen die aen onderzoekontwikkeling tot 
een komplex proces maken. De verdere schematisering van deze elementen 
wordt besproken in de volgende paragraaf. 
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8. Verkenning van een deelgebied 

De identifikatie van relevante elementen bij de verkenning van een ge
geven BMT-thema, de verduidelijking van deze elementen uit verschillen
de wetenschapsdomeinen naar elkaar toe, alsmede de samenhang van deze 
elementen vormden belangrijke aandachtspunten in deze MTA-verkenning. 
De denk- en diskussieprodukten op dit onderwerp zijn beknopt samengevat 
in het bijgaande algemene werkschema voor de systematische verkenning 
van een deelgebied in de gezondheidszorg. In zulk een verkenning van 
een deelgebied van de gezondheidszorg dienen dus aIle aandachtspunten, 
besproken in paragraaf 6, te worden meegenomen. 

Ieder model en iedere sChematisering heeft qualitate qua zijn beperkin
gen t.a.v. de komplexe werkelijkheid. Oit schema is niets meer maar ook 
niets minder dan een bruikbaar geachte procedure voor een multidis 
ciplinair kader om met zulk een verkenning van start te gaan. 

Niet aIle elementen zullen voor aIle thema's even inhoudsvol zijn. Voor 
sommige onderzoekontwikkelingen zullen enkele een dominante plaats in
nemen en de andere van ondergeschikt belang blijken. Het wordt echter 
een goede zaak geacht om bij iedere onderzoekontwikkeling aandacht te 
schenken aan aIle hier aangegeven elementen. 

In dit schema wordt ook duidelijk gemaakt dat veel deelaktiviteiten si
multaan aandacht kunnen krijgen vanuit verschillende takken van weten
schap en organen binnen de gezondheidszorg. Daarnaast ziet men elemen
ten waar het proces van integratie van de verschillende deelaktivitei
ten een belangrijke funktie wordt toegekend in deze werkprocedure. 

Op verschillende elementen in dit schema werden in deze MTA-verkenning 
richtgedachten veer een realisering bijeengebracht. Om deze detailin
formatie laten we hier achterwege. Door te volstaan met een beknopte 
karakterisering van de verschillende elementen in dit schema wordt een 
duidelijkere beeldvorming van het totale proces verkregen. De menings
vorming over zulk een totaal proces van multidiscplinaire verkenning 
wordt belangrijker geacht dan meer volledigheid op deelaspekten. 

Na deze brede MTA-verkenning 1igt het nu voor de hand om een of twee 
van bovengenoemde MTA-verkenningen te struktureren op deelgebieden. 
Vanuit de TH-Eindhoven en de deelnemers aan deze verkenning bestaat 
hierbij een voorkeur voor de problematiek van de eerstelijnsgezond
heidszorg en voor de kategorie aandoeningen aan de luchtwegen. Beide 
thema's skoren hoog in prioriteit bij het beleidsdenken over de gezond
heidslorg. Enkele richtgedachten over het eerste onderwerp worden 
besproken in de volgende paragraaf. 
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op dit gebied 

Fig. 3: Medical Technology Assessment t.a.v. onderzoekontwikkeling 
voor Biomedische en Gezondheidstechnologie. 
Algemeen werkschema voor verkenning van een deelgebied 
in de gezondheidszorg. 

Hat schema van fig. 3 dient men te lezen van links naar rechts. De 
knooppunten zijn genummerd voor referentiedoeleinden. 
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De aktie 1-5 is gericht op de vraag wat men nu weI en wat niet tot het 
te be schouwen gebied zal gaan rekenen. Het trekken van zulke grenzen 
vorm in veel gevallen een probleem op zich. De karakterisering van een 
deelgebied dient ook zodanig te zijn dat geen misverstand mogelijk is 
tussen de verschillende disciplines. deskundigen en instellingen die 
bij zulk een verkenning betrokken worden. 

Bij de aktie 5-10 wordt zovee! mogelijk relevante informatie bijeenge
bracht betreffende de realiteit van dat deel van de gezondheidszorg. 
Naast de aard van de medische routines is het van belang om hierbij oOk 
kwantitatieve, kwalitatiave en ekonomische informatie toegankelijk te 
maken. 

Tussen 10 en 20 verlopen de verkenningen vanuit een aantal disciplinai
re invalshoeken. De onderzoekalternatieven die hieruit voort komen wor
den in het proces 20-25 op onderlinge konsistentie bezien an zo moge
lijk in een prioriteiten-volgorde gebracht. 

Via 1-15-25 dient een beeldvorming tot stand te komen over de inzetbare 
onderzoekkapaciteit die hiervoof be nut zou kunnen worden. In veel ge
vallen zal men daarbij e.e.a. in een internationaal kader moeten be
zien. 

Tussen 25 en 35 zijn de gebruikelijke akties bij onderzoekontwikkeling 
geplaatst. Bijzondere aandacht wordt nodig geacht voor een goed geza
menlijk stuurkader voor onderzoek op zulk een gebied. Zoiets wordt des 
te belangrijker naar galang er meerdere projekten in onderlinge samen
hang tot stand komen. 

Uit deze HTA-verkenning voIgt dat de verkenning van zulk een deelgebied 
niet goed past binnen een bestaande instelling voor onderwijs en/of 
onderzoek. Zoiets vereist samenwerking en "top down" beleidsaandacht 
voor het tot stand doen komen van de noodzakelijke organisatie. werkza
me randvoorwaarden, toegankelijkheid van informatie en medewerking uit 
aen verscheidenheid aan invalshoekan. Het een daadkrachtige "push" van
uit de desbetreffende ministeries moet zulk een verkenning binnen een a 
twee jasr zijn af te wikkelen. De struktuur van onze ondarwijs- en on
darzoekinstelling is zodanig dat zulk aen "all in" aanpak vanuit de 
basis van onderzoekers aIleen niet tot stand gebracht zal kunnen wor
den. 

De behoefte doet zich voelen aan een boven-universitair orgaan van 
waaruit zulk een ontwikkeling gekoOrdineerd en gestimuleerd kan worden. 

In deze HTA-verkenning werden vele aspekten van BHT-onderzoek bezien. 
In de hiervolgende paragraaf worden aIleen een aantal aangedragen 
richtgedachten op een specifiek onderwerp besproken. 
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9. De eerstelijnsgezondheidszorg 

Een van de eerste richtgedachten, begin 1982 reeds geformuleerd. stelt 
de zinvolheid van ontwikkelingen die er mede toe leiden dat de gezond
heidszorg meer inhoud krijgt binnende zogenaamde WeerstelijnW met min
der doorverwijzing naar de -tweede lijn- (specialist. ziekenhuis, ver
pleegtehuis. etc.). 

Tijdens deze HTA-verkenning 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 twee
delijn terecht die daar medisch gezien niet thui! 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. 

De versterking van de eerstelijn vormt reeds lang een punt van beleids
aandacht. Hen is er veel mee bezig. Toch blijkt er weinig verandering 
tot stand te komen. Tijdens deze HTA-verkenning kwamen hiervoor twee 
oorzaken sterk naar voren: Ten eerste de nog steeds groeiende koncen
tratie van "knOW-hOW· in de verdere echelons, aehter de eerste lijn. 
Oit heeft een zuigeffekt op de patient en mogelijk een afstoot-effekt 
t.a.v. de huisarts (o.a. Bergsma 1982). Ais 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 punt en 
als belangrijke richtgedachten te worden meegenomen: Een versterking 
van de organisatiestruktuur binnen de eerstelijn en meer toegankelijk
heid van medische "know how· naar de eerstelijn. 

Uit deze verkenning kwam hierbij als algemene opinie dat de toename 
van de kwaliteit (mogelijkheden) van de zorg in de verderliggende eche
lons in steeds kleinere stapjes gaat ten koste van relatief steeds gro
tere investeringen. Er wordt een natuurlijke neiging bij onderzoekers 
gesignaleerd om toch in die richting tot onderzoekontwikkeling te ko
men. fen voortgaan van deze ontwikkeling geeft weinig hoop voor een 
versterking van de eerstelijn. 

fen andere belemmering voor onderzoekontwikkeling ziet men in de omvang 
en komplexheid van zulk een objektgebied. Onderzoekaandacht dient ook 
de relaties tussen eerste- en tweedelijn te omvatten. dient zich te 
richten op een groot aantal huisartsen en andere personen uit de eef
stelijn. Ais ideaal ziet men een onderzoekstrukturering in Gan a twee 
steden, bij voorkeur daar waar ook eerstelijns gezondheidscentra aktief 
zijn en tevens een medische fakulteit in de buurt is met belangstelling 
voor deze problematiek. V~~r zulk een onderzoek zijn de nodige be
drijfskundige expertisen toegankelijk vanuit de afdeling Bedrijfskunde 
van de TH-Eindhoven. 
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Op grond van bovengenoemde aspekten zijn de deelnemers aan deze HTA
verkenning van mening dat een voldoend breed onderzoek voor een ver
sterking 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 deze 
HTA-verkenning is uitgevoerd (SAH-procedure). 

fen goede methode om dit gebied toegankelijk te maken voor onderzoek en 
voor wenselijk geachte veranderingsprocessen. wordt door deze HTA-ver
kenning ge2ien in een gerichte applikatie van komputer-systemen. Voor 
dit doel zijn al systemen op de markt. Een zekere wildgroei in de ko
mende jaren is te verwachten. De (overwegend industriAle) "push- achter 
dit alles is gericht op een beperkt aantal doelstellingen. 

Deze HTA-verkenning leidde tot de vaststelling dat de stand van de 
techniek t.a.v. dataverwerkingssystemen nu reeds voorziet in aIle moge
lijke 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 ver
eist thans aIle aandacht. Uiteraard moet dit aanvangen met een onder
zoek 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. Hier
voor is een groei in organisatiestruktuur een eerste vereiste, hetgeen 
op zich als een zinvolle ontwikkeling wordt gezien. 

In een eerate oritnterende beeldvorming uit deze HTA-verkenning ziet 
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 maakt. Een tijd lang assis
tentie voor ·data entry· en desgewenst ondersteuning van het leerpro
ces. Eerste toepassing op de administratieve zaken van een praktijk 
volgens gestandaardiseerde ·soft ware" met enige ruimte voor specifieke 
aigan bahoeften. 

Als een tweede stap de verwerking van medische informatie over patien
ten, volgens bepaalde standaardroutines, zonodig aangevuld met persoon
lijk belangrijk geachte gegevens; t.z.t. ook geschikt voor trendanaly
ses. In nauwe samenwerking met een epidemiologisch studiecentrum worden 
hierbij relevante data uit patientenbestanden gestandaardiseerd toegan
kelijk gemaakt voor screening van bevolkingsgroepen. Uiteraard met de 
nodige zorg voor de privacy van de patienten. 

In samenwerking met medische fakulteiten worden komputer-inter-aktieve 
programma's aangeboden gericht op diagnostiek, waarbij specialistische 
know how per aandoening toegankelijk wordt. ravens worden zo zelfleren
de programma's per groep aandoeningen aangeboden en voortdurend ·up to 
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date" gehouden vanuit medische fakulteiten. Op deze wijze kan iets ge
daan worden aan kennis transfer van de tweede- naar de eerstelijnsge
zondheidszorg. 

De bovengenoemde eerste beeldvorming uit deze HTA-verkenning wordt dan 
nag aangevuld met een pleidooi am elementen van algemene voorlichting 
krachtig tot ontwikkeling te brengen. Men dient breed toegankelijke 
onderwijssituaties tot stand te brengen over de medische beeldvorming 
van bepaalde ziekteprocessen, over aspekten van gezond lev en en ruimte 
voor zelfzarg. Er wordt zelfs gepleit voar een vak 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 vermeid dat dit slechts sen eerste beeIdvorming is. 
Een gerichte verkenning op dit gebied zal met de eerder beschreven 
werkprocedure dienen te geschieden in samenwerking met een aantal 
medische deskundigen op dit terrein. V~~r een nadere oritntatie zullen 
hiervoor een aantal deskundigen worden geraadpleegd. De gedachten gaan 
uit naar een "topical workshop· eind 1984 over dit onderwerp. 
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10. Tot besluit 

De hier verstrekte informatie over deze HTA-verkenning beperkt zich tot 
het opdelen van het totale gebied van de gezondheidszorg en tot richt
gedachten t.a.v. een verdere verkenning op een deelgebied. Oit alles om 
tot antwoorden te komen op de vraag naar wat zinvolle onderzoekontwik
kelingen zouden kunnen zijn. 
Tijdens deze HTA-verkenning werden vele idelen gegenereerd over een 
grote verscheidenheid aan onderwerpen. Wat meer details werden aIleen 
besproken rond de versterking van de eerstelijnszorg. 

Veel belangrijk geachte aspekten die hier niet besproken zijn betreffen 
een zeer wenselijk ·push" naar meer a1gemene aandacht voor de ergonomie 
in een ziekenhuis. 

Een ander niet besproken lijn van gedachten betreft het ontwikkelen 
van modellen voor processen in de gezondheidszorg t.b.v. onderlinge 
kommunikatie, algemene meningsvorming en besluitvorming t.a.v. zaken 
als multidisciplinaire diagnostiek. kostenbeheersing, management en 
onderzoekontwikkeling. 

Oe?e rapportering beoogt in eerste instantie de meningsvorming over de 
hier geschetste methodiek bij deze HTA-verkenning. 

Bij voldoeode positieve reakties en bij een voldoend brede ondersteu
oing zullen thans yerdere HTA-verkenning gestruktureerd worden op be
paalde deelgebieden van de gezondheidszorg. Er is een voorkeur uitge
sproken om hiervoor twee gebieden te kiezen. De een voor aandoeningen 
aan de luchtwegen. De ander gericht op de versterking van de eerste
lijnsgezondheidszorg. 

Heerdere van dit 500rt verkenningen zouden simultaan aandacht kunnen 
krijgen vanuit verschillende instellingen voor onderwijs en onderzQek. 

Het wordt bijzonder doelmatig geacht am voor de koOrdinatie van dit 
soort HTA-verkenningen naar zinvol onderzoek een centraal studiecentrum 
in te richten. Hiermee zou een fors deel van de thans aanwezige onder
zoekkapaciteit gericht op de gezondheidszorg tot meer koherentie kunnen 
groeien en naar verwachting ook tot een betere benutting bezien vanuit 
een nationaal perspektief. 

In veel van deze ontwikkelingen zal de technologie mogelijk een onder
geschikte plaats innemen. Het is echter even duidelijk dat de medische 
technologie een belangrijke faktor blijft. Het blijft een zaak om in 
gezamelijk, breed multidisciplinair overleg, vooral tussen medici en 
technologen. te bIijven nadenken over de nabije en verre toekomst van 
de gezondheidszorg in Nederland. 
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