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B 10M E DIS C H E TEe H N 0 LOG I E
Een multidisciplinaire beschouwing van
onderzoekontwikkeling

1. Inleiding
Aan de instellingen vo()r onderwijs en onderzoek in Nederland vindt veel
onderzoek plaats op het terrein van de biomedische technologie (o.a.
ref. 1).

De Biomedische TechnolcJgie (BMT) heeft de gezondheidszorg als objektge
bied. BMT-onderzoek is als regel sterk multidisciplinair gestruktu
reerd en men treft dan ook veel samenwerking aan tussen verschillende
medische en diverse technologische disciplines.

Zulk een multidisciplinair veld van onderzoek als de BMT is (per defi
nitie) vanuit een (monID)discipline niet zo goed te overzien. Voor de
ontwikkeling van nieuwe onderzoekprojekten is een breed zicht op dit
gebied en op de verand,eringsprocessen daarin uiteraard van groot be
lang.

Uit deze a1gemene beholefte van BMT-onderzoekers ontstond het initiatief
tot een multidisciplin,aire dialoog over de vraag wat belangrijke krite
ria, randvoorwaarden of doelstellingen bij BMT-onderzoek dienen te
zijn, bezien vanuit een breed maatschappelijk perspektief.

De strukturering van deze dialoog geschiedde vanuit de Technische Hoge
school Eindhoven. De algemene uitgangspunten hierbij worden besproken
in paragraaf 4. Het hierbij gevolgde Aommunikatie proces wordt be
schreven in paragraaf 5.

Voor deze dia100g werd de medewerking verkregen van een aantal personen
met een grote verscheidenheid aan deskundigheden en maatschappelijke
invalshoeken. Hun visies op de bovengeschetste vraagstelling vormen de
inhoud van dit rapport. Hun namen zijn verme1d in de dee1nemerslijst
(bijl. 1). De bijdragen van deze deelnemers aan de meningsvorming zijn
uiteraard "a titre personnel" gegeven.

In dit rapport worden de produkten van deze dia100g vermeld tot en met
de workshop gehouden te Eindhoven op 13 december 1982. In december 1983
is een tweede workshop over dit onderwerp gepland. Aan deze workshop
zal een schrifte1ijke kommunikatie vooraf gaan. De resultaten van deze
tweede kommunikatieronde in 1963 zu11en in een volgend rapport worden
samengevat.
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2. Kader
Onder de Biomedische Technologie (BMT) wordt alles begrepen waarbij
natuurwetenschappelijke en technologische kennis en vaardigheden worden
gebruikt en aangevuld voor probleemstellingen binnen de gezondheids
zorg.

Onderzoek op dit gebied vindt plaats op de 3 Technische Hogescholen, op
de 8 Medische Fakulteiten van de Universiteiten en bij enkele TNO-in
stituten. BMT-onderzoekers van deze instellingen vormden in 1980 een
landelijk kader: Het Interuniversitair Overleg (IUO) 8MT. Dit is voort
gekomen uit een reeds 5 jaar bestaand overleg ICO-BMT tussen de 3 TH's
en het Medisch Fysisch Instituut van TNO. Onderzoek op dit gebied vindt
ook plaats bij enkele Nederlandse bedrijven.

Vanuit het landelijk overleg wordt de aandacht gericht op onderwerpen
als

wie doet wat op dit gebied,
onderlinge afstemming van onderzoek,
(cluster)overleg over aandachtsgebieden,
ruimte binnen systemen voor de financiering van onderzoek voor het
multidisciplinaire gebied van de BMT,
relevante innovaties voor het Nederlandse bedrijfsleven,
samenwerking bij BMT-onderwijs.

Het sekretariaat van het IUO-8MT wisselt over de instellingen. Momen
teel is het ondergebracht bij het burQ voor Biomedische en Gezondheids
techniek van de TH-Eindhoven, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven.

Vanuit dit landelijk overleg ontstond ~eze verkenning van Medical Tech
nology Assessment (MTA) voor onderzoek op het gebied voor de 8iomedi
sche Technologie (BMT).

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 ontwikkeling te kunnen geven. Het parlement richtte
het ·Office for Technology Assessment· (OTA) op. [13]

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. Geleidelijk
aan werd hierbij het aksent verschoven van het beinvloeden van ontwik
keling naar het selektief beinvloeden van diffusie van medische techno
logie. [13]
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Vanuit de World Health Organisation (WHO) wordt MTA omschreven als
-Technology Assessment is a form of research, analysis and evaluation
that attempts to examine the various impacts of a particular technology
on the individual and society in terms of the technology's safety, ef~

ficacy, effectiveness and costeffectiveness, and its social, economic
and ethical implications and to identify those areas requiring further
research, demonstrations or evaluation" [5].

Lopend BMT-onderzgek kan leiden tot nieuwe technieken voor medische
toepassing. Voor de invoering van deze nieuwe toepassing 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-overleq werd de vraag ge
steld met welk soort BMT-onderzoek men zich op al deze instellingen zou
moeten bezig houden. Welke kriteria kunnen bij zulk een vraagstelling
van belang zijn? Met welke methode zou men e.e.a. tot meer duidelijk
heid kunnen brengen?

Dit leidde tot het besluit om over de laatstgenoemde vraagstelling een
multidisciplinaire dialooq te struktureren.

Tijdens de workshop hield Visinescu een voordracht over MTA , zie bij
lage 3.

4. Algemene richtgedachten [§l
De bestaande kultuur aan onze instellingen voor onderzoek en onderwijs
leidt voortdurend tot nieuw zinvol onderzoek. Dit is echter in sterke
mate bepaald door lokale historie, -tee beschikking staand instrumenta
rium, -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.

Voor een bepaald gebied van onderzoek funktioneert een wetenschappelijk
forum (ZWO-werkgemeenschappen, wetenschapskommissies van instellinqen
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 een 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 zinvolle doel
stellingen. Ook zulk een forum echter heeft een specifiek eigen momen
tum, kent beperkingen t.a.v. het disciplinaire spektrum, heeft een be
perkt zicht op de totale werkelijkheid.

Het is zinvol om vanuit bredere visies dan die vanuit de BMT alleen en
vanuit een meta-nivo t.a.v. deze BMT-aktiviteiten eens na te denken
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over de belangrijkste algemene karakteristieken en trends in recente
ontwikkelingen bij BMT-onderzoek, - over algemene maatschappelijke
ontwikkelingen in het bijzonder t.a.v. de gezondheidszorg, - over ka
rakteristieken en veranderingen in de medische wetenschap.

Dit nadenken vanuit een breed zicht op anze samenleving kan leiden tot
de formulering van kriteria voor zinvol nieuw BMT-onderzoek of tot me
thoden om die kriteria te verkrijgen.
Een dialoog hierover, zo breed gestruktureerd, zal zinvol zijn wanneer
op deze wijze nieuwe aspekten kunnen worden toegevoegd aan het bestaan
de normstelsel binnen het thans lapend BMT-gebeuren.
Zulk een dialoog kan een funktie hebben in het zichtbaar maken van im
pliciet aanwezige normen bij ontwikkeling van BMT-onderzoek.

5. Het kommunikatieproces
Met de organisatie van de multidisciplinaire dialoog op het bovenge
noemde thema belastten zich drs.ing. L.N.J. Verzellenberg van de
afdeling Bedrijfskunde en A. Brouwers, hoofd van het buro voor
Biomedische en Gezondheidstechnologie, beiden van de TH-Eindhoven.

Deze dialoog kreeg de vorm van een besloten workshop, voorafgegaan door
bilaterale kontakten en een schriftelijke kommunikatie. Het proces van
deze kommunikatie is weergegeven in onderstaand schema.

T E C K N 0 LOG Y ASS E SSM E N T VOOR B M T - 0 N D E R 7. 0 E K

Proce8g8nl bij dece .ultidi8ciplinaire dialoog
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aij de keus van de deelnemers aan deze dialoog werd gestreefd naar zo
groat mogelijke verscheidenheid in deskundigheden en maatschappelijke
invalshoeken. De deelnemers participeerden a titre personel. Getracht
werd om het aantal deelnemexs zo klein mogelijk te houden. Uiteraard
heeft iedere selektie in deze zijn beperkingen. Met bleek echter moge
lijk om zo een grote diversiteit aan visies op dit thema bijeen te
brengen.

De workshop vond plaats te Eindhoven op 13 december 1982. De deelnemers
besloten tot een tweede bijeenkomst in 1983. Dit verslag dient derhalve
als een interimrapport beschouwd te worden. Een lijst van deelnemers
aan deze dialoog is bij dit verslag gevoegd. De verwijzingen in dit
verslag betreffen deze deelnemers. Men dient deze te beschouwen als
persoonlijke kommunikatie.
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6. Ordeninq
De opzet van dit kommunikatieproces was dus gericht op het bijeen
brengen van gedachten over MTA-aspekten t.a.v. BMT-onderzoek vanuit
verschillende invalshoeken met een minimum aan onderlinge beinvloeding
van de deelnemers. Dit leidde zoals voorzien tot een grote diversiteit
van gedachten. Enige ordening hierin brengen is uiteraard wenselijk
maar bleek niet zulk een eenvoudige opgave.

Het woord richtgedachte werd ingevoerd om alles aan te duiden wat enige
richting kan geven aan de onderlinge kommunikatie en het denken over
zulk een komplex onderwerp in zulk een gemeleerd gezelschap. [4]

In de beginfase van dit kommunikatieproces werd getracht om richtge
dachten te vinden t.a.v. kriteria voor alle BMT-onderzoek en t.a.v. de
selektie van onderzoekdoelen in het objektgebied van de BMT. [4, 12]

In het diskussiekader 2, BMGT/83.521, de laatste voorbereiding van de
workshop, werden alle kriteria voor BMT-onderzo~k bezien naar de kate
gorie!n: ethisch/sociaal, technisch, medisch, economiscb, politiek,
juridisch. Het objektgebied voor BMT-onderzoek werd hierin bezien naar
de 3 kategorieen: patienten (patientenpopulaties/diagnosegroep,
(para)medische methoden, verkennend infoverschaffend onderzoek. [12]

Tijdens de workshop bleek er weinig affiniteit aanwezig voor het zoeken
naar een ordening op de bovengenoemde wijze. Als een alternatieve bena
dering werd voorgesteld [11] om onder~cheid te maken tussen:

Alles wat betrekking heeft op de werking van de BMT in het veld
van de gezondheidszorg.
Alles wat kritische evaluatie ka~zijn van de thans toegepaste
technologie.

Het eerstgenoemde probleemveld kan benaderd worden met de vragen [11]:
Wat is er op dit moment in de gezondheidszorg aan technologie be
schikbaar en bruikbaar?
Welk effekt heeft dit alles voor de gezondheid voor de hele mens
in diens leefmilieu?
Welk mensbeeld openbaart zich in dat spanningsveld tussen natuur
wetenschappelijke/technologische aspekten enerzijds en specifiek
menselijke aspekten anderzijds?

Het tweede probleemveld zou men kunnen benaderen met vragen als (11]:
Zijn er lijnen of trends te ontdekken in de ontwikkeling van de
technologie?
Hoe komen incidentele beslissingen en hoe komen beleidslijnen
t.a.v. aanschaf en gebruik tot stand?
Kan hierbij gestuurd c.q. bijgestuurd worden? Op grand van welke
kriteria?
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Wie is de (uiteindelijke) verantwoordelijke voor het te voeren
beleid.

Blj het samenstellen van dit rapport wordt de diskussie over een orde
ning zeker nlet als afgerond besehouwd. Dit onderwerp kan nog een punt
van diskussie vormen op de volgende workshop.

Om pragmatisehe redenen groeperen we in dit rapport niet binnen bepaal
de kategorie!n maar noemen we een of meerdere van de volgende
karakteristieken bij de ingebrachte richtgedachten:
- H: ethiseh/sociaal van belang geacht,
- E: ekonomiseh van belang geacht,
- T: projektontwikkeling aan een Technische Hogeschool zinvol geacht,
- U: projektontwikkeling voor onderzoek aan een universiteit zinvol

geacht,
- Referentienummer(s) van de deelnemer(s).

7. Richtgedachten over BMT-onderzoek bijeengebracht va¢r de workshop
De riehtgedaehten worden hier doorgenummerd geplaatst in de volgorde
waarop ze binnen kwamen tijdens de schriftelijke kommunikatie voar de
workshop. Voor de aangegeven kodering zie paragraaf 6.

100
Er is behoefte aan onderzoek dat er mede toe
minder afhankelijk wordt van ons systeem van

[4-, H, U]
kan leiden dat de mens
gezondheidszorg.

101 [4- H, U]
Binnen de gevormde kultuur van medisch- en BMT-onderzoek is geen even
wichtige aandaeht mogelijk voor het w&tensehappelijk toetsen van hypo
thesen die ten grondslag liggen aan de zogenaamde alternatieve genees
wijzen. Ret is zinvol om een deel van de beschikbare onderzoekkapa
citeit te riehten op deze alternatieve geneeswijzen.

102 [4-, T, U]

De waarneembaarheid van biomedisehe processen is als regel erg gering,
vaak te gering om een "all in" beeld te vormen van een mogelijke patho
logische situatie. Het ontwikkelen van nieuwe meetmethoden (sneller,
betrouwbaarder, meer informatie, goedkoper) voor diagnostische doelein
den blijft zinvol.

103 [4- T, U]
Omdat het vormen van zulk een bruikbaar "all in" beeld vaak onvolledig
blijft, zullen, uit dus blijvende onzekerheid, meer diagnostische
metingen worden voorgeschreven dan strikt naodzakelijk. nit maakt het
zinvol am in verzamelingen van voorkomende afwijklngen methoden te
pntwikkelen vaor systematische dataverwerking waarmee evaluaties van
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bepaalde diaqnostische metinqen kunnen worden uitqevoerd en onderlinqe
korrelaties tussen verschillende metinqen kunnen worden bestudeerd.

104 [4- T, U]
Waar veel meetdata van belang z~Jn (bv. bij operaties, intensive care)
zijn ontwikkelinqen, gericht op data-reduktie en presentatie van aIleen
relevante inforaatie, zinvol (bv. THE-RUL-anesthesieprojekt).

105 [4- T, U]
Waar het aantal meetbare variabelen gering is wordt onderzoek zinvol
naar interpretatie-modellen, waarin zo veel moqelijk a priori kennis
verwerkt is, die relaties leggen met zo omvangrijk mogelijke processen
in het lichaaa.

106 [4-, T, UJ
Het ontwikkelen van modellen van processen in het menselijk lichaam
dient in het alqemeen krachtig te worden bevorderd. Veel meer medisch
onderzoek, ook in klinische situaties, kan gebruik maken van mathemati
sche modellen dan thana gebruikelijk is.

107 [4- T, U]
Ontwikkelingen z~Jn zinvol wanneer deze er mede toe leiden dat de ge
zondheidszorq meer inhoud krijqt binnen de "eerste lijn" met minder
doorverwijzinq naar de "tweede lijn" (specialist, ziekenhuis, verpleeg
tehuis).

108 [4- T, UJ
De fysiotherapie ontwikkelt zich sterk empirisch (men spreekt zels wel
eens over wildqroeil). In Nederland ontbreekt het aan een wetenschap
pelijke backing up voor dit paramedisch-gebeuren. Het ontwikkelen van
onderzoek op dit gebied, sterk BMT geori!nteerd, is bijzonder zinvol.

109 [13- T, U]
MTA is een begrip dat meerdere vormen van onderzoek en analyse omvat.
Het is noodzakelijk de verschillende vormen en hun onderlinqe relatie
te identificeren, alsmede de partijen die belanq hebben bij de uitvoe
ring en de resultaten van de verschillende vormen van MTA.

110 [13- T, U]
Het is zinvol om het concept van de levenscyclus van een technologie te
gebruiken als basis voor het onderscheiden van de verschillende vormen
van MTA. Op deze wijze kunnen vijf vormen worden geldentificeerd:
1. evaluatie vooraf van probleemgebieden en mogelijke oplossingen
2. evaluatie in het prototype stadium
3. evaluatie van een (formele) beproevingsfase van een nieuwe techno

logie
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4. evaluatie vooraf van inpasbaarheid van die technoloqie in speci
fieke qebruiksomstandigheden

5. evaluatie achteraf van kwaliteit en efficiency van een specifieke
technoloqie

111 [13- T, U]
TA is oorspronkelijk (medio jaren 60) ontworpen als een vorm van
evaluatie vooraf (toekoastverkenninq) waarbij behalve technische
aspecten, de potentiele uitwerkinq van een technoloqie op de
geJleenschap, werden aeebetrokken. Deze vorm van TA behoeft, zoals alle
vormen van toekoastverkenninq, duidelijk nadere methodoloqische
onderbouwinq alvorens zij als maatschappelijk z~nvol kan worden
ervaren.

112 [13-, T, U]
Deze onderbouwinq aoet zich behalve op aethodoloqie van uitvoerinq van
een TA in het bijzonder richten op de overdraagbaarheid van de verkre
qen inforaatie aan een vooraf vastgestelde doelgroep. Een TA, waarmee
deze doelgroep niets doet of kan doen levert een margineal betere situ
atie op dan wanneer TA niet plaatsvindt.

113 [13- T, U]
Voor de aethodoloqie van uitvoering van TA van type 1 en 2 verdient de
analyse van het probleem(gebied) minstens evenveel aandacht als analy
seren van (aoqelijke) oplossingen.

114 [13-, u]
De oplossinq komt pas in MTA-fase 3 (zie 110) meer tot zijn recht.
Iamers dan pas kunnen, onder gecontro~erde omstandiqheden, het effect
en het risico van het gebruik van een techniek worden beoordeeld en
conclusies worden getrokken over de verwachte uitwerkinq in niet qecon
troleerde, qeaiddelde qebruiksomstandigheden.

115 [13-, U]
De ernst van een probleem waarvoor een oplossing wordt gezocht dient in
relatie te staan tot de, na analyse, resterende onzekerheid over het
daadwerkelijke nut van een techniek of van technoloqische oplossingen.

116
Consensus over de ernst van
moet worden nagestreefd.

[13- T, U]
een probleem in absolute en relatieve zin

117 [13- T, UJ
De BMT kan, voor het zinvol opzetten van een MTA van type 1 (zie 110)
een intensief dialoog aanqaan met gezondheidszorgonderzoek (health
services research), in het bijzonder met epidemioloqisch qeschoolden,
met belangstellinq voor verdere afbakeninq van probleemqebieden.
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118 [13- U]
Daarnaast dienen klinische, sociale, filosofische en ethische discipli
nes mee te werken aan het ontwikkelen van criteria en weegfactoren voor
het bepalen van de relatieve en absolute ernst van het probleemgebied.

119 [13- H]
Een poging kan worden overwogen om in navolging van de Brede Maatschap
pelijke Discussie over kernenergie een - eventueel beperktere diskussie
over Gezondheid, Gezondheidszorg en Medische Tec~nologie aan te gaan.

Enkele stellingen n.a.v. de pUblikatie "De kracht en de zwakte van de
natuurwetenschappelijk georianteerde geneeskunde" , van prof.dr. A.C.M.
van Melsen, in dit verslag opgenomen als bijlage 4.

120 [9, 4- T, UJ
Produkten van BMT-onderzoek moeten kunnen leiden tot snelle doeltref
fende eenduidige niet te komplexe toepassingen in bepaalde kategorie!n
van medische problemen.

121 [9, 4-, U]
Voor kategorie6n van komplexe ziekteverschijnselen, waarbij vele meet
data nodig zijn voor de beeldvorming dient meer onderzoek ontwikkeld te
worden dat leidt tot modellen voor interpretatie, evaluatie, datareduk
tie, en signalering dat meerdere meetdata niet meer tot grotere
duidelijkheid leiden.

122 [9, 4-, U]
Meer ergonomisch onderzoek is wenseli)k naar mogelijke presentaties van
meetinformatie die beter passen binnen de perceptie-ruimte van een arts
in gesprek met een patiant.

123 [9, 4-, U]
Taalkundige studies zijn wenselijk naar funktionele begrippenkaders
voor ko..unikatie tussen artsen en pati~nten over specifieke medische
proble.en.

124 [9, 4-, H, UJ
Over medische beeldvormingen van ziekteprocessen dient meer inhoud te
worden gegeven aan het ontwikkelen van onderwijssituaties en aan alge
mene voorlichting.
125 [9, 4-, H, UJ
In het bijzonder in wachtkamers van artsen dient voor de leek goed
toegankelijke informatie aanwezig te zijn over gezondheid en veelvoor
komende ziekteprocessen.
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inforaatiemateriaal over
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[9,4-, H, U]
om bij het bekend maken van een diagnose ook
het desbetreffende geval te doen verstrekken.

127 [8-, H, E]
Ontwikkelingen z~Jn zinvol wanneer die er toe leiden dat mensen die
niet thuishoren in het medisch kanaal er ook niet in terecht komen en
wanneer dit toch gebeurd daaruit verwijderd worden.

128 [8-, H)
Een mentaliteitsverandering moet op gang gebracht worden naar meer
zelfverantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. Een "patient" moet
het vreugdevoller vinden om zelf het been te buigen dan dat het door
een ander (&asseur, fysiotherapeut) gebogen wordt.

Enkele stellingen op basis van het boek "Ethiek en Gezondheidszorg" van
prof.dr. P. Sporken (Ambo, 1977)

129 [11, 4- H, T, U]
Technologen en medici dienen bij het Qntwikkelen van nieuw BMT-onder
zoek ethici te betrekken voor het meedenken over aspekten van nieuwe
onderzoekprojekten op het domein van humane waarden .

...
130 [ 11, 4- I Hr T, U]
Een ethische invalshoek bij de ontwikkeling van nieuwe BMT-onderzoek
projekten dient men te zien als een systematische reflektie op de te
beschouwen proble.en en de normen die daarin een rol spelen (oude of
nieuwe), - op de aard van het mensbeeld dat aan deze normen ten grond
slag kan liggen, en op de kritische toetsing hiervan op waarachtigheid
t.a.v. humane waarden.

131 [11, 4-, H, T, U]
Gezondheidszorg, als objektgebied voor 8MT-onderzoek, dient gericht te
zijn op het op dusdanige wijze helpen van een mens (of categorie van
mensen) dat voldoende (lichamelijke geestelijke en sociale) mogelijkhe
den funktioneren voor een menswaardige zelfwording in wisselwerking met
het personale en materiele leefmilieu.
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132 [11, 4-, H]
Gezond z~Jn of ziek z~Jn mag niet als een statisch, maar moet als een
dynaaisch gegeven bezien worden: het is een proces in een individu in
interaktie set zijn omgeving.

133 [11, 4-, H]
De uiteindelijke norm voor het medisch (inclusief het medisch-technolo
gische) handelen ligt bij de mens (patient) in zijn totaliteit (licha
melijk, geestelijk, sociaal en dynamisch). [11]

134 [11, 4- H]
De buitengewoone snelle ontwikkeling van het medisch en verpleegkundig
instrumentarium brengt naast grote vooruitgang onopgemerkt het risico
mee van een minder (maar ethisch gezien juist zo belangrijke) integrale
zorg voor de zieke mens.

135 [11,4- H, T, U]
Apparatuur en instrumenten worden een grotere bedreiginq voor het huaa
niteitskarakter van de gezondheidszorg naarmate zij minder als aver
lenqde arsa van de hulpverleners, doch meer als ater vervanginqa van de
hulpverleners funktioneren.

136 [11, 4- H, T, U]
Kritische aandacht blijft gewenst voor (klinische-, sociale-) iatroqene
faktoren (i.e.: ziekaakende effekten ~an medische zorg); aansluitend
hierop is waakzaamheid geboden t.a.v. (aldus te omschrijven) atechnolo
gisch iatroqene- a, of atechnoqenea faktoren (he~ eerste begrip omvat
BMT, het tweede omvat ook ziekmakende~ffekten vanuit technoloqische
zorq- leef- en werkomgevinqsaspekten in het algemeen.

137 [11, 4-, H, E, T, U]
Bij een beoordelinq van een nieuw te ontwikkelen BMT-onderzoek kan men
uitgaan van een kosten/batenanalyse, of een kosten/resultaat-analyse,
men kan e.e.a. bezien op potentiele gezondheidswinst, men kan hierbij
de ahealth index a in beschouwing nemen, een zinvolle richtgedachte is
ook oa hierbij te bezien welke ahealth index a faktoren aan de orde kun
nen zijn bij zulk een nieuw BMT-onderzoek.

138 [11, 4-, H, T, UJ
Een ethisch noodzakelijk geachte humanisering van de mens zelf omvat
ook de huaaniserinq van de menselijke leefwereld; deze laatste omvat
meer dan het domein, dat nu door de gezondheidszorq bereikt wordt.
Aspekten van nieuw BMT-onderzoek dienen het totale veld van menselijk
welzijn te omvatten (met inbeqrip van milieu-faktoren).



16

---------------------------------------------------------------------------

139 [1-]
Achter de algeaene richtgedachten in paragraaf 4 lijkt een model van
sturen van onderzoek te schuilen gebaseerd op -top-down inseminatie-.
M.a.w., in de aeest extreme formulering gesteld, er zou een meta-niveau
zijn in de vorm van wetenschappelijke forums van waaruit nieuwe idee!n
voor onderzoek naar de werkers worden geprojecteerd.

140 [1]
Oit model is m.i. in tegenspraak met de werkelijke situatie. Ideeen
voor nieuw onderzoek worden praktisch gesproken altijd geboren op de
werkvloer. In overeenstemaing met het gestelde in paragraaf 4 worden
deze keuzes in sterke mate bepaald door lokale omstandigheden, voorkeur
en 8Ogelijkheden.

141 [1]
De werkelijke rol van de forums is het toetsen van nieuwe ideeen en zo
mogelijk verschaffen van middelen voor uitvoering. Door dit laatste
hebben de forums wel een zekere sturende invloed, maar beleidsombui
gingen op grotere schaal vinden praktisch gesproken nooit plaats als
gevolg van een directe invloed van een collegiaal forum.

142 .[1]
Uitgaande van deze visie kan er een t~tiek ontworpen worden voor het
uitvoeren van door velen noodzakelijk geacht onderzoek op MTA-gebied:
Veronderstel niet dat vanuit een workshop -opdrachten- voor onderzoek
gegeven kunnen worden maar tracht doo~bevruchtendediscussies deelne
mers zo ver te krijgen dat zij zelf onderzoek initi!ren. In tweede in
stantie komt dan pas de bijsturende en naar te hopen valt middelen ver
schaffende rol van een in dit geval nog te vormen forum aan de orde.

143 [1]
De schijnbaar ongebreidelde diversificatie van diagnostische en thera
peutische mogelijkheden dreigt t~ leiden tot -overflow of information·,
De gezondheidszorg lijkt meer op een schier onontwarbare kluwen in
plaats van een enigszins gestructureerd breiwerk met hier en daar een
stoplap.

144 [1; UJ
Het is in het licht van de broodnodige optimalisering van het grootste
belang te gaan werken aan een model waarin de gezondheidszorg als ge
heel procesmatig wordt beschreven. Dit proces kan worden opgevat als
een boomstructuur. De vertakkingspunten zijn steeds de plaatsen waar
diagnostiek wordt gepleegd.
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145 [1- U]
Op grond van de diagnose wordt een keus gemaakt voor de te volgen the
rapie (de takken zelf). Zo volgt een patient het proces van afwis
selende diagnose en therapie net zo lang tot hij "genezen" of "onge
neesbaar" het proces verlaat.

146 [1- UJ
Ret in kaart brengen van het medisch proces langs de banen van een mo
del als genoemd in 144 zal veel inspanning vergen. Wellicht is het
verstandig te beginnen met deelcategorie!n van patienten en slechts de
voor die categorieen relevante delen van de boom te verkennen.

147 [1- UJ
Om werkelijk te optiaaliseren op welk criterium ook, zal het nodig z~)n

het proces te beschrijven. Uit zo'n beschrijving kunnen wellicht alter
natieve coabinaties van diagnose en therapie gegenereerd worden die te
verkiezen zijn boven andere op grond van minder kosten, inspanning,
pijn of anderszins.

148 [1- UJ
Ook zou het mode~ er toe moeten leiden dat vastgesteld kan worden welke
informatie voor een bepaalde vertakking relevant is etc. etc. Een nade
re discussie over dit onderwerp lijkt in het licht van de doelstelling
van deze workshop zeker de moeite waard.

149 [6- T, U]
Een systematische en gecoOrdineerde bijdrage vanuit het BMT-onderzoek
veld aan het cre~ren van een funktionele omgeving voor de gehandicapte
mens betekent een sprongsgewijze vooruitgang t.o.v. de van oudsher
ambachtelijke en op casulstiek gerichte benadering.

150 [6- T, U]
De BMT kan een waardevolle bijdrage leveren in de nieuw ontstane
probleaatiek rond de ouder wordende mens.

151 [6]
Verandering van de maatschappij als geheel (zie o.a.
dering teweeg brengen in de aard van ziekte-proc~ssen

Bij ontwikkeling van nieuw BMT-onderzoek moet hiermee
op voorhand rekening gehouden worden.

) zal oak veran
en gezondzijn.
indien mogelijk

152 [6- uJ
Wanneer medisch-technische apparatuur ontwikkeld wordt is het doelmatig
de gebruiksvriendelijkheid meer de nadruk te geven dan de geavanceerd
heid.
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153 [6- U)
Voortdurende mutaties van ziekenhuisbakterie~n noodzaken overmatige
toepassing en ontwikkeling van steeds weer nieuwe antibiotica.
Systematisch onderzoekaandacht met farmacologische biotechnologische en
ziekenhuis-organisatorische inbreng is nodig.

154 [7- E, T, U)
Bij medisch technologische innovatie moeten mede aspekten bezien worden
t.a.v. :

Bet bedrijfsleven
De werkgelegenheid
Kostenbeheersing van de gezondheidszorg
Bet obsoleet worden van bestaande technologie~n en de gevolgen
hiervan .t.a.v. bovengenoemde punten.

155 [14- T, U)
De medische, sociale en economische disciplines dienen te bepalen wat
wenselijk, noodzakelijk en haalbaar is, de technische discipline dient
zich te beperken tot het aangeven wat technisch mogelijk is.

156 [5)
WHO-omschrijving van BMT:
-Biomedical Technologies are those drugs, devices or procedures used in
the delivery of health services for prevention, diagnoses and treatment
of illness and in rehabilitation-.

158 ... [5]
In verband met de hoge kosten die veelal aan het medisch-technisch han
delen verbonden zijn en in verband met het verschil in klinisch effekt
van bepaalde methoden, is het nodig dat MTA-onderzoek wordt gedaan.

159 [5-, T, U]
Dergelijk MTA-onderzoek dient alle aspekten van een te onderzoeken me
thode en/of apparaat in beschouwing te nemen. O.W.z. dat technische
hoedanigheden, gebruikswaarde, klinisch effekt en financi~le konsekwen
ties van aankoop, onderhoud, bediening, werkruimte, e.d. in het onder
zoek moeten worden betrokken.

160 [5-, T, U]
Bieruit vloeit voort, dat een MTA-onderzoekteam multidisciplinair moet
zijn met als belangrijkste disciplines: de medische,
economisch/organisatorische en technische.
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161 [5-, T, U]
MTA-onderzoek zal aan de hand van te ontwikkelen kriteria, vergelij
kingen aoeten kunnen maken tussen verschillende methoden en/of appara
ten die hetzelfde klinische effekt beogen.

162 [3]
MTA dient in ieder geval te oavatten:
- Inventarisatie van het produktieprogramma vande Nederlandse indu

strie.
- Idea van door instellingen voor gezondheidszorg ingekochte apparatuur

(over een bepaalde periode).
- Idem van op 8MT gebied lopend onderzoek zowel op TH's/ universiteiten

als in industrie.

162 (3- U]
Er dient een aanier te worden bedacht om na te gaan, in hoeverre de
technische ontwikkelingen van het afgelopen decennium de kwaliteit van
de gezondheidszorg hebben verhooqd (of verlaagd).

162 [3- T, U]
Er dient nagegaan te worden wat het verband is of kan zijn tussen tech
nische innovaties in een bepaalde periode en fundamenteel wetenschappe
lijke onderzoeksresultaten daaraan voorafgaand.

162 (3- T]
Een "assessment of 8M!" houdt mede in dat de behoefte aan 8MT opqeleide
ingenieurs grondig wordt onderzocht.

163
Medical Technology Assessment kan uitstekend
"8eoordelinq van geneeskundige kunstgrepen".

[15]
worden vertaald met:

164 [15]
Technology Assessment is veel meer dan het bepalen van een zinnig doel
gebied voor technologisch onderzoek al is de term voor deze soort be
oordeling het eerst gebruikt.

165 (15]
(Medische)technologie!n kunnen in 5 ontwikkelingsstadia worden beoor
deeld:
1. De conceptie
2. De uitwerking
3. De introduktie
4. De toepassing
5. De vervanging door een betere
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Hiervan zijn de laatste twee op dit moment het meest maatschappelijk
relevant.

166 [15- H, E]
Bij het beoordelen van technologieen moeten niet alleen technologische
en financiele aspekten een rol spelen, maar ook sociale en ethische;
heel in het bijzonder als het om medische technologie!n gaat.

167 [15- H, E]
De vraag of wij aan de gezondheid van een minister meer geld mogen
spenderen dan aan die van een timmerman is onontkoombaar.

168 [15- H, E]
Bij het beoordelen van medische technologieen op hun sociale waarde is
het onvermijdelijk dat wij de waarde van een patient voor de maatschap
P~J in een meetbare grootheid leren uitdrukken. Het is daarbij om het
even of dat in guldens of in Gardenierspunten zal worden gedaan.

169 (15)
Beoordelen is een begrip dat recursief (d.w.z. op zichzelf) kan worden
toegepast. Een serieuze wetenschapper zal bij het beoordelen van de zin
van iets voortdurend moeten blijven beoordelen wat de zin van dat be
oordelen zelf is, om zinvol en op de juiste wijze te blijven werken.

----------------------------------------------------------------------
~

Enkele observaties inzake struktuur van effektiviteits-evaluaties in de
gezondheidszorg in Nederland. ,

170 [10]
Waar enerzijds het streven voorop staat te komen tot een consistente,
algehele evaluatie structuur, is het anderzijds overduidelijk dat de
pretentie deze aoaenteel te kunnen verwezenlijken van aanzienlijke
hoogmoed zou getuigen, oftewel dat het geheel van gezondheidkundige
handelingen, interventies en voorzieningen dermate complex en uitge
breid is dat op kortere termijn een totaalaanpak noch in Nederland noch
elders tot de realistische mogelijkheden kan behoren.

Zie: The National Center for Health Services Research, Research Funding
Priorities, FY 1979-80;
idem, Recent Studies in HSR, Vol. II, DHEW Publ. No. (HRA) 77
3182, 1977.

171 [10]
Vastgesteld dient te worden hoe de verscheidene vormen van Nederlandse
gezondheidkundige toetsingen zich ten opzichte van elkaar onderling
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verhouden en welke relatieve waarde aan iedere vorm dient te worden
toegekend binnen een totaalkader van evaluatie van gezondheidszorg. In
eerste instantie dienen in ogenschouw te worden genomen vormen van in
tercollegiale toetsing, toetsing aangewende middelen, technology as
sessment, werkzaamheden van geneesmiddelen en meer en minder kwantita
tieve effectiviteitsanalyses van identificeerbare gezondheidkundige
interventies zoals nierdialyse, hyperthyzeolde preventie, lens-thera
pie, variaties van cataract, nekpijn rontgendiagnostiek, e.d.

zie: - Office of Technology Assessment, The Implictions of Cost
Effectiveness Analysis of Medical Technology, Washington, 1980,
(plus Background paper No.1);

- Hospital & Health Services Review, 76, 1980, no. 7, A More Cost
Elective Health Service, Hecklesby, D.J., Williams, A., et al.,
pp. 241 e.v.;

- Shortell, S. and Richardson, W.C., Health Program Evaluation,
St. Louis, 1978.

172 [10]
Gezien de negatieve buitenlandse ervaringen met te breedvoerige vraag
stellingen voor effectiviteitsonderzoek, dient de probleemstelling zo
nauwkeurig en beperkt aogelijk omschreven te worden. In dit licht lijkt
het voorlopig .aan te bevelen vooral aandacht te besteden aan cost-ef
fectiveness analysis (CEA) , en cost-benefit analysis (CBA) van gezond
heidkundige interventies in eerste instantie buiten beschouwing te la
ten.

Zie: - Prest, A.R. & Truvey, R., Cost-Benefit Analysis; A Survey, The
Economical Journal, 1965, DecemQer, 75, pp. 683-732;

- Fuchs, V.R., What is CBA/CEA and why are they doing this to us?,
N.Eng. J. Med., 1979, Vol. 303, nr. 16, pp. 937-938;

- Drummond, M. and Mooney, G., Economic Appraisal in Health Care,
Hosp. & Hlth. Serv.Rev., 1981, October, pp. 277-281;
Noble, J.H., The Limits of CBA as a Guide to Priority setting in
Rehabilitation, Eval. Quart., 1, 3, August 1977.

173 [10]
Inzake CEA van gezondheidkundig gedrag, handelen en van voorzieningen,
dient in eerste instantie m.b.t. de selectie van onderwerpen en de in
houdelijke studie-opzet nauw aangesloten te worden bij de ervaringen
van het National Institute for Health Services Research (NIHSR) en het
Office of Technology Assessment (OTA). Tevens verdienen de implicaties
van de organisatiestruktuur, schaalgrootte en financiele voorwaarden
voor CEA zoals gehanteerd door het NIHSR en OTA, bijzondere aandacht.
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Zie: - Het reeds genoemde OTA rapport (Augustus 1980);
- Rush.er, R.F., Appraisal of Health Services, in National Priori

ties for Health, New York, 1980, pp. 163-247.

174 [10- U]
Inzake CEA studies van zowel individueel geneeskundig handelen als van
collectieve voorzieningen van gezondheidszorg dient vooral uitgegaan te
worden van .ulticentered clinical trials. Alhoewel de kosten van clini
cal trials hoog zijn (tot fl. 2500,-- per patient), zijn vele resulta
ten achteraf onaisbaar gebleken, zoals met naae blijkt uit de verschil
lende NHLBl studies. Het placebo-effect neemt hier een aparte plaats
in. Minder kostbare vormen van clinical trials zijn wellicht denkbaar
in de zin dat buitenlandse resultaten .ulticentered niet meer dan ge
corrigeerd worden voor de Nederlandse omstandigheden.

Zie: - National Heart, Lung & Blood Institute, Report of the Director,
DHEW Publ. No. (NIH) 77-1170, 1977;

- Peto, P., Pike, M.C., et al., Design and Analysis Qf Randomised
Clinical Trials, Britisch J. Cancer, 1977, 34, pp. 585 e.v.

- Bourne, B.R., The Placebo - A poorly ungerstQod ang neglecteg
therapeutic agent, Radiation Drug Ther., 1971, nr. 5, p. 1;

- Byar, D.P., et al. Rangomiseg Clinical Trials: Pesoectiyes on
Some Recent Igeas, N.Eng. J. Med., 1976, 295, p. 74 e.v.

175 ,[10- U]
In epidemiologisch opzicht moet prima~r uitgegaan worden van voorzie
ningen analyse in plaats van aetiologische studie. Bepaalde vQorzie
ningen dienen qua functie onderling atgezet te worden •. b.t. hun res
pectievelijke effectiviteit inzake specifieke ziektebeelden en/of groe
peringen van ziektebeelden. Te denken valt aan day-surgery, corQna
ry/intensive care units, Qbstetrische intra- en/of extramurale zorg,
interne dan weI chirurgische galblaasindicatie, algehele anaesthesie
toepassingen, e.d.

zie: - Bather, H.G., Peargon, N.G., et al., Acute Myocargial
Infarction, Home & Hospital Treatment, Brit. Med. J., 1971, 3"
pp. 334-338;

- McGregor, M. and Peletier, G., Planning of Specializeg Health
Facilities. size ys, Costs ang Effectiveness in Heart Surgery,
New Eng. J. of Med., 1978, 299, pp. 179-181;
Donner, E., CB Evaluation of Alternative Hospital Structures, in
Coblenta, A, et al" Systems Science in Health Care, London,
1977 .
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176 [10 - U]
Met het oog op de relatief geringe omvang van Nederland en de hoge ho
mogeniteit van vraag, behoefte en aanbod in de gezondheidszorg, schept
variatie-analyse van de effectiviteit van met name voorzieningen grote
mogelijkheden. Te denken valt aan regionale verschillen, per groep van
indicaties, tussen opnameduur, voorschrijfgedrag, leeftijd en geslacht,
specifieke mortaliteit en morbiditeit, algemene vormen van
voorzieningen (aantal ziektebeeld-specifieke bedden, functieaantal,
anaesthesiequotient, etc.) en aantal functie-specifieke medici,
paraaedici, verpleegkundigen en dergelijken.

Zie: - Stanford Center for Health Care Research, Comparisons of Hospi
tals with Regard to Outcomes of Surgery, Health Servicies
Research, Summer 1976, pp. 10-27;

- Bunker, J., Surgical Manpower. a comparison of operations and
surgeon in the U,S. and in England and Wales, N. Eng.J. Med.,
1970, 282, pp. 135-144;

- National Heart, Lung & Blood Institute, Fact Book FY 1976, ~
nary Artery Surgery Trials, DHEW Publ. No. (NIH) 77-1172, 1977;

- Walker, A.M. and Jick, H., Temporal and Regional Variation in
Hysterectomy Rates, 1970-1975.

177 [10- UJ
In het licht van de observaties 175 en 176, dient in laatste instantie
onderscheid gemaakt te worden tussen .ogelijke rechtstreeks negatieve
(iatrogene, nosocomiale) effectiviteit van bepaalde voorzieningen vs.
positieve gezondheids-consequenties. De relatie -hoe minder voorzie
ningen, des te hager de gezondheid- is-een re!el gegeven geworden.
M.b.t. algeaene ziekenhuizen bestaan schattingen tot 20\ nosocomiale
morbiditeit. De relatie zuigelingensterfte in Nederland (ca. de laagste
te wereld) en intramurale obstetrie in Nederland (internationaal even
eens aan de zeer lage kant) is illustratief in dit opzicht.

Zie: - Civetta, J., The Inverse Relationship between Cost and Survival,
J. Surg. Res., 1973, p. 265 e.v.;

- White, K.L., Williams, T.F. and Greenberg, B.G., The Ecology of
Medical Care, New Eng. J. Med., 1961, 265, pp. 885-892;

- Reid, M.L., and Morris, J.B., Perinatal Care and Cost
effectiveness Changes in Health Expenditures and Birth Outcome
Following the Establishment of ~ Nurse-Midwife Program, Med.
Car, 1979, 15, 5, pp. 491-500; .

- Behrends, M., Arbeitsteilung in der Chirurgie erhOht das Risiko,
Nat. und Wissenschaft, FAZ, 13 mei 1981, nr. 110, p. 31;

- Sartwell, P.E., Iatrogenic Disease. an epidemiological
perspective, Internat. J. of H.S., 1974, 4, pp. 61-87.
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178 [10- U]
De bepaling van effectiviteitsratio's dient vooral uit te gaan van het
te definieren wenselijke en bruikbare effect - van bijv. diagnose, pre
ventie of therapie - (meestentijds is zulks nog niet gekwantificeerd
omschreven). Waarna de verschillende mogelijke, qua aard en omvang van
elkaar te onderscheiden, methoden en programma's om tot hetzelfde ef
fect te geraken tegen elkaar afgezet kunnen worden in termen van allo
caties. In tweede instantie is de relatief gunstigste ratio dan pas te
bepalen. Voorbeelden zijn denkbaar van algemene zorg substitutie (in
tramuraal/ambulant) tot en met specifieke chirurgische protocollen
(bloedgaswaarde, ESR, e.d.)

Zie: - Bertera, E.M. et al., CRA of telephone vs. clinic counseling of
hypertensive patients, Am.J. Publ. Hlth., 1981, 11, p. 626-629;

- Rich, G., Glass, N.J., et al., CtA of two methods of screening
for asymptomatic bacteriuria, Br. J. Prevo & Soc. Med., 1976,
30, pp. 54-60;

- Doherdym N. and Powell, E., et al., Cost-Eff~ctiyene5sAnalysis
and Alternative Health Care Programmes for the Elderly, Health
Services Research, 1977, 12, pp. 190 e.v ..

179 [10- U]
Onderzoek naar doeltreffendheid - effectiviteit - moet in eerste in
stantie los gezien worden van evaluatie op doelmatigheid - efficientie
(een der primaire parameters in de WV~) bij efficientie is het middel
vs. het effect gegeven, terwijl doeltreffendheid evaluatie de meerdere
middelen nog bij het onderzoek betrekt. "Efficacy" (ideale doel
treffendheid) en "adequacy" (gepasthei4, relevantie) zijn in de eerste
plaats vormen van doeltreffendheid evaluatie (bijv. triple by-pass in
grepen) .

Zie: - de historische publicatie van A.L. Cochrane (1971)
- Acton, J.P., Economic Analysis and the Evaluation of Medical

Program, DHEW Publ. No. (PHS) 78-3195, 1978;
- WHO/EURO, Consultation on Health Technology Assessment Network,

Copenhagen, 1981;
- Schwartz, W.B. en Joskow, P.L., Medical Efficacy versus Economic

Efficiency, N. Eng. J. Med., 1978, 299, pp. 1462-1464.

180 [10 - U]
Met betrekking tot vormen van CBA vs. eEA, lijkt batenanalyse wel aan
gewezen inzake preventieve voorzieningen en interventies; met name kan
gedacht worden aan pre-, peri- en postnatale preventieve interventies
(bijv. hyperthyreolde, amniocentesis, PKU, etc.). In dit opzicht lijkt
het yak obstetrie alle steun te verdienen.
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Zie: - Reid, M.L. and Morris, J.B., Perinatal Care and Cost
Effectiveness, Med. Care, 1979, 17, 5, pp. 491-500;

- Bauta, H.D. and Thacke, 5., Assessing the Costs and Benefits of
Electronic Fetal MQnitQring, Obstet. Gyn. Surv., 1979, 34,
p.627;

- GrQsse, R. , CBA Qf Health Services, Ann. Am. Acad. PQlit. SQC.
Sci. Jan. 1972, 399, 89;

- Steiner, K. and Smith, H., Application Qf CBA to a PKU Screening
Program, Inquiry, 1973, 10, 34.

181 [10-U]
Bij het opzetten van een algemene structuur voor effectiviteits-evalua
ties is een Qntwikkeling analQQg aan het beheersingssysteem VQor de
werkzaaaheid van geneesmiddelen geenszins Qndenkbaar; vooralsnQg zou
dit zich kunnen beperken tQt nieuw te intrQduceren technieken, labora
tQriua en monitor apparatuur en diagnostische en therapeutische uitrus
tingen.

Zie: - Finkel, M.J., The FDA's ClassificatiQn SyStem fQr New prugs; An
EvaluatiQn Qf Theraeeutic Gains, N. Eng. J. Med., 1980, 302, pp.
181 e.v.

- DHEW, Review Panel Qn New Drug RegulatiQns, Final Report,
WashingtQn, Mei 1977;

- BrQwnell, G.L., Budinger, Th.F., et al, PQsitron TQmQgraphy and
NMR Imaging, Science, 1982, 215, pp. 619-626.

Enkele Qbservaties inzake de Qntwikkel~ng van kriteria voor het vast
stellen van prioriteiten VQQr evaluaties in de Nederlandse GezQndheids
zQrg.

182 [10 - U]
Indien de dQelstelling van gezQndheidszorg "leven te verlengen Qngeacht
de kQsten" bijgesteld zou wQrden tot
1. "het vermijden en/of verminderen van de effecten van ziekte" en
2. "leven te verlengen, dQQr middel van de meest kosten-effectieve

wijzen tot het vijfenzeventigste levensjaar",
is het wellicht mogelijk tQt een ratiQnele visie QP de selectie van
prioriteiten in de gezondheidszorg te komen.

183 [10 - U]
Nadelige effecten ~elke vOQrtvloeien uit ziekte zijn aanzienlijk alge
mener en vertonen een zeer verschillende spreiding dan die welke stoe
len QP de primaire doodsQQrzaken. De incidentie van effecten t.g.v.
infecties is zeker 10 maal groter dan van hart- en vaat-aandoeningen en
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meerdere honderden malen groter dan van overliiden t.g.v. hart- en
vaatziekten of kanker.

184 [10]
Teneinde op beperkte schaal de effecten te wegen, dient vermeden te
worden slechts een enkel criterium te hanteren, zoals bijv. mortali
teit, hospitalisatie, e.d .. Een combinatie van meerdere criteria is
noodzakelijk.

185 [10 - U]
Het liikt aogelijk per ziektecategorie een prioriteitenbeeld te schep
pen aan de hand van:

Mortaliteit
. verloren potentiele levensjaren (tot 70,75, etc.)
Morbiditeit

verpleegduur
consulten
absentiedagen
arbeidsongeschiktheid (volgens WAO)
beperking van dagelijkse hoofdactiviteiten
bed-dagen

186 [10 - U]
In morbiditeitstermen vormen hart- en vaatziekten, arthritis en rug
klachten de grootste ziektelast, waarbij hart- en vaataandoeningen de
glootste hoeveelheid "beperking van d~gelijkse hoofdactiviteiten" voor
de grootste bevolkingsgroep oplevert en meer bed-dagen dan enige ander
ziektebeeld. Hypertensie levert voor de grootste bevolkingsgroep het
hoogste aantal consulten op. ~

(Vgl. tabel 1)

187 [10 - U]
Per ziekte-categorie ontstaat o.a. de volgende volgorde: circulatoire
ziekten scoren het hoogst in drie van de 8 kostenparameters (tabel 2);
respiratoire aandoeningen eveneens in 3; kankers op een tweede plaats
in een instantie en vier in twee parameters; neoplasmata leiden hetzij
op korte termiin tot hoge mortaliteit, hetzij worden als genezen be
schouwd na een relatief korte periode, hetgeen leidt tot een relatief
lage prevalentie. Grote aantallen mensen scoren hoog in morbiditeit
inzake hart- en vaatziekten, hypertensie, diabetes, athritis en andere
aandoeningen die chronisch van aard onder gezondheidkundig beheer
staan, niet genezen kunnen worden en een relatief lage mortaliteit ken
nen.

188 [10 - U]
16 categorie~n kunnen in volgorde geplaatst worden naar relatieve to
taalkosten per categorie. Waar een prioriteitstelling voor algemene
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allocatie van middelen een baten-kant voor de tabel toU vereisen (die
in Nederland moeilijk te verwezenlijken zou zijn), is voor het vast
stellen van prioriteiten voor effectiviteits-evaluatie de totaalsom van
de relatieve lagere voldoende: de cateqorie met de hoogste lasten komt
als zodaniq het eerst in aanmerking voor vraaqstellinq of een qelijk
(soortig) dan weI ander gelijkwaardig effect bereikbaar is met minder
dan wel andere, minder lastenqenererende middelen (voorzieninqen, tijd,
mankracht, expertise, geld en ·opportunity-costs·).

189 [10 - U]
Andenijds zullen t.a.v. evaluatie-prioriteiten "markt-variabelen" een
leidende rol dienen te spelen. Los van ranqorde naar ziektebeeld, zal
tegemoetgekomen moeten worden in die omstandigheden waar de vraag groot
is. Indien degeneratieve aandoendingen en neoplasmata relatief laag in
de rangorde staan, dient de vraag naar effectiviteitsanalyse van rOnt
gendiaqnostiek inzake nekpijn toch gehonoreerd te worden gezien de hoge
bereidheid van betrokkenen tot resultaten terzake te komen, alsmede ge
zien de relatieve hardheid van de hypothese terzake.

Referenties bij de richtgedachten 182-189 zijn onder de nummers 7, 8 en
9 vermeld in bijlage 2.

-----------------------------------------------------------------------
Tabel 1 Aspecten van enkele Chronische Aandoeningen - U. S. , 1968-1972
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Tabel 2 Ziektelast: Relatieve orde van 16 Categorieen
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Tabel 3

29

Voorbeelden van Enkele Multicentered Clinical Trials
van het National Heart Lung & Blood Institute
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190 (2 - H]
Te weinig duidelijk komen vragen en stellingen aan bod die zich bezig
houden met de basisvraag naar het doel van de g~zondheidszorg, meer
specifiek het medisch handelen. Is dit doel gelegen in "verlengen van
levensverwachting en verlagen van geboortesterfte" of in "bevorderen
van autonomie". Het grote verschil ligt in het denken in termen van
"ziekte" en van "gezondheid".

191 '[2]
8elangrijkste vraag: Wat in de gezondheidszorg maakt ziek.

Dit leidt tot vragen over
7; ",lrt-", .. .; ~

aandacht van zorg

richting van zorg

aard van zorg

effecten van zorq

192 (2]
Hierin speeit het wetenschapsmodel een grote rol maar ook de ideologie.
Vragen te over naar: waar ligt het accent voor de individuele arts/pa
tient, waar liqgen de verwachtingen, hoe spelen deze verwachtingen door
in de besluitvorming.

193 [2]
Er is een grote opeenhoping van patienten-aanbod voor huisarts, poli
kliniek en ziekenhuis: is niet eerder het zorg-aanbod bepalend voor
deze opeenhoplng dan de individuele pa~lentenvraag.

194 (2 - T, UJ
Er moeten m.i. door 8MGT modellen te ontwikkelen zijn die aantonen hoe
aanbod de vraag beinvloedt. Deze interactie is ook "holistisch", "sy
steemachtig" denkend maar zolang daar geen helderheid in ontstaat
blijft het modderen.

195
Derhalve: onderzoek de vraag-aanbod interactie
van (medische) wetenschappen en ideologie~n.

8. De workshop, Eindhoven, 13 december 1982

[2 - U]
tegen de achtergronden

Aan de workshop op 13-12-1982 namen deel: Verzellenberg (voorzitterl,
Van 8eekum, 800m, 8rouwers, De Haan, Van Melsen, Pannenborg, Sporken,
Visinescu, Wilbers, Zelders, Lansink, Graafmans. Op deze dag waren
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Bergsma en Groot verhinderd. Meer informatie over de deelnemers aan
deze MTA-verkenning is gegeven in de deelnemers~ijst, bijlage 1.

De aanwezige deelnemers gaven de persoonlijke visie aan op de vraag
stelling t.a.v. MTA-aspekten bij BMT-onderzoek. Ook werd aangegeven wat
men de belangrijkste richtgedachten van andere deelnemers achtte.

Bij een groot aantal punten ontstonden diskussies gericht op het over
en weer inhoudelijk (beter) begrijpen van de aangedragen richtgedach
ten. In totaal vereistte dit deel van deze interdisciplinaire kommuni
katie ongeveer de helft van de diskussietijd.

Besloten is am dit deel van de diskussies niet in dit verslag op te
nemen. In de volgende paragraaf 9 worden nieuwe richtgedachten gegeven
die tijdens deze workshop naar voren kwamen. In paragraaf 10 worden
aksenten genoemd zoals de aanwezigen die hebben geplaatst.

9. Richtgedachten uit de workshop

De hier gegeven richtgedachten kwamen tot stand tijdens diskussies op
de workshop van 13-12-1982. Vaak zijn het eindprodukten van lange ge
dachtenwisselingen. Alleen de diskussieprodukten worden hier vermeld.
De gekozen formuleringen zijn van de auteurs van dit verslag. De daar
bij aangegeven nummers refereren naar de deelnemers (bijlage 1) die de
diskussies hebben geleid naar deze ri~htgedachten.

200 .. [13 - E, H]
Een opmerkelijk veel grater deel van het totale medisch/technologisch
onderzoek is gericht op de ontwikkeling van meer diagnostische moge
lijkheden dan het deel dat gericht is op therapie-ontwikkeling.

201 [15, E, T, u]
Een weg voor het terugdringen van de kosten in de gezondheidszorg loopt
naar meer doelmatigheid in de diagnostiek. Dit rechtvaardigt de rela
tief veel grotere onderzoekaandacht voor diagnostiek dan die voor the
rapie.

202 [13,15 - E, H]
Bij de beoordeling van nieuw BMT-onderzoek qericht op verbeteringen van
de diagnostiek dienen therapeutische aspekten mede in overweging geno
men te worden.

203 [16 - T, U]
Ondezoekaandacht is wenselijk voor het ovebrugqen van informatiekloven
tussen de verschillende belanghebbenden rand de gezondheidszorg.
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204 [8 - H]
Een bijverschijnsel van de toenemende technologi~ in de gezondheidszorg
is dat het best meetbare relatief te veel aandacht krijgt wat ondermeer
ten koste gaat van een evenwichtige aandacht voor de gehele mens.

205 [13 - E, T, 0]
Het verdient aanbeveling om meer BMT-onderzoekkapaciteit te richten op
kritische evaluaties van methoden die reeds zijn ingevoerd in de ge
zondheidszorg en minder onderzoek te bevorderen gericht op methoden die
nog helemaal ontwikkeld moeten worden.

206
Het is van belang, zeker in een
de goede keuzen te maken in het

[13 - E, T, U]
periode van ekonomische teruggang, om
voortrajekt van een nieuw onderzoek.

207 (13 - E, T, u]
Bij beschouwingen over nieuwe onderzoekontwikkelingen dient men aan
dacht te hebben voor de aanpassing van een methode en de onderzoekin
spanning daarvoor aan de ernst van het probleem waarvoox die bestemd
is.

208 [16 - T, U]
Vaak moet een politieke keus gemaakt worden in een spaningsveld van
tegenstrijdige belangen. ·Objektieve· analyse van zulk een spannings
veld is een zinvolle zaak. Onderzoekontwikkeling op zulk een onderwerp
is zinvol.

209 [8, 15]
Zulk een spanningsveld (ref. 208) is aanwezig:
a. Tussen de vraag van hoe hou je patienten in een ziekenhuis en dus zo

ook werkgelegenheid en de wens om mensen om eigen bestwil zoveel
mogelijk buiten het ziekenhuis te houden.

b. Tussen optimale zorg van een arts t.b.v. een patient en de maat
schappelijk te bepalen algemene randvoorwaarden voor de gezondheids
zorg.

c. Tussen de mensbeelden achter de gezondheidszorg en die achter de
technologie.

210 [15 - U]
Er is te welnlg onderzoekaandacht gericht op de evaluatie van ingevoer
de technolgie!n. Er gaat nogal eens wat mis in een kliniek. Er moet
meer onderzoek gestruktureerd worden op het vlak van ·clinical
decission analysis·,
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211 [9]
Men moet onderscheid maken tussen het rationaliseerbaar maken - en het
meetbaar maken van een proces. Onderzoekaandacht mag zich niet beperken
tot het laatst alleen.

212
De kostenstijqing van
deel te wijten aan de

[3 - E, U]
de gezondheidszorq is slechts voor een heel klein
technolagie.

213 [3 - E, U]
Er valt een kastenfaktor te bestuderen t.a.v. het niet doelmatig gebruk
van technologie.

214 [3 - E, UJ
In de gezondheidszorgsituaties met veel technalogie kan men geen opti
malisering verwachten zonder dat daar technici aan te pas komen.

215 [16 - E]
Is het aantoonbaar te maken dat het aantrekken van technologisch ge
schoolden in de gezandheidszorq deze niet duurder maakt maar leidt tot
gratere doelmatigheid bij het gebruik van technolagie en zo ook tot
verlaging van de Kosten?

216
Research-management vanuit
Een betere benadering is:
- Het stellen van algemene
- en het daarop vrij laten

[14]
een totaal ~ader is moeilijk realiseerbaar.

prioriteiten vanuit de gezandheidszorg,
inspelen va. BMT-onderzoekers.

217 [10 - T, U]
Er bestaat nog geen bruikbarte methodiek vaor het bepalen van werkzame
priariteiten in de maatschappij. Beter kan bevarderd worden dat de wer
kers in het veld saBen grensoverschrijdende wegen gaan zoeken. Het sy
steem van voorwaardelijke financiering vaor onderzoek kan hierbij als
stuuraiddel worden benut.

218 [9, T, UJ
Het begrip prioriteiten is bij wetenschappelijk onderzoek niet in ei
genlijke zin te qebruiken.
- Je veet nooit of er iets uit onderzoek komt.
- En als er iets uitkomt weet je meestal vaoraf niet vat eruit zou kun-

nen komen.

219 [8 - T, U]
Van sturen in fundamenteel onderzoek mag men niet veel verwachten. Zo
iets is wel realiseerbaar bij het toegepaste onderzoek. Beleidsaandacht
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is ook wenseIijk voor de relaties tussen deze onderscheiden vormen van
onderzoek.

220 [13]
Bij MTA onderscheidt men verschiIIende fasen (ref. 110 en biji. 3). Bij
verschillende fasen horen ook verschiIIende kriteria. Zo horen effekti
viteitsonderzoek en kriteria op dit punt bij de genoemde MTA-fase 3.
Andere richtgedachten zijn sterk onderwerp gebonden. Voor een aantal
valt een onderiinge relatie, - een hierarchie vast te stellen.

221 [9]
Veel richtgedachten betreffen de gezondheidszorg maar die geiden niet
zo zonder meer ook voor de BMTechnologie. Zo is meer aandacht voor de
eerstelijnszorg een goede gedachte maar dit impliceert niet automatisch
dat er dan ook meer technologie voor de eerstelijnszorg ontwikkeld moet
worden. Men dient een stelsel van kriteria eerst in een zo ruim moge
lijk kader te bezien en dan de relaties met BMTechnoloqie daarin te be
schouwen.

10 Enkele aksenten

De deelnemers aan deze multidisciplinaire dialoog, aanwezig op deze
workshop, plaatsten een aantal aksenten binnen de ingebracbte ricbtge
dacbten (par. 7 en 9). Zoals eerder vermeld (par. 6) bleek bet op deze
worksbop niet mogelijk om zo tot een Qrdening te komen binnen deze ver
zameling ricbtgedacbten.

Om tocb tot een zekere konvergentie t&komen bij bet aftasten van de
bier gestelde problematiek werd door de voorzitter de diskussie gericbt
op de vraagstelling:
- Na kennisneming van aIle ingebrachte richtgedachten.
- Wat voor persoonlijke konklusies zou men willen trekken.
- In de vora van suggesties voor onderzoekontwikkeling.
- Binnen de mogelijkheden daartoe in ons land.

In dit deel van de workshop ontstonden nog een aantal richtgedachten,
opgenomen in paragraaf 9. Een aantal deelnemers spraken hun voorkeur
uit voor eenzelfde onderzoekontwikkeling, hoewel met onderlinge ver
schillen in argumentering en aksentuering. De meest belangrijke voor
stellen worden bier gegeven met verwijzing naar de deelnemers (zie
bijl. 1) die de zinvolheid hiervan wensen te benadrukken.

300
Een projekt
heidszorg.

[10, 14 - T]
ontwikkelen op bet gebied van de veiligheid in de gezond-
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301 [1, 10, 14, 16]
Een onderwerp kiezen voor een kosten-baten C.q. kosten-effektiviteiten
analyse en al doende leren hoe je zoiets moet opzetten, in welk kader
je het moet struktureren en hoe je daarmee tot verbeteringen in de
praktische zorg kunt komen.

302 [3,4, 15, 16, - T, U]
Aktiviteiten ontwikkelen op de gebieden van kommunikatie, voorlichting,
onderwijs, taal (funktioneel begrippenkader).

303 [1, 8, 11, 16]
Ontwikkelen van modellen voor processen in de gezondheidszorg t.b.v.
onderlinge kommunikatie, algemene meningsvorming en besluitvorming
t.a.v. zaken als kostenbeheersing, management, onderzoekontwikkeling.

304 [3]
Een studie opzetten over de relatie tussen fundamenteel onderzoek en
innovatie op het gebied van de BMT.

305
Bepaling van
heidszorg.

[3]
behoefte aan BMT-gevormde ingenieurs binnen de gezond-

306 [13]
Sterk de nadruk leggen op MTA-evaluatie van lopend onderzoek en minder
trachten om op een bepaalde manier tot een beter verantwoorde keus van
nieuw onderzoek te komen.

307
Een onderzoek opzetten op
dichtheid, de afstand van
konsumptie van de geboden

.. [8]
de invloeden van artsendichtheid, ziekenhuis
de patient tot de professionele zorg, op de
gezondheidszorg.

308 [8]
Een -lasten-baten-- studie opzetten vanuit het perspektief van een pa
tient die gezondheidszorg konsumeert. Zonodig kunnen hierin ook kosten
aspekten worden meegenomen.

309 [9]
Bij een veel toegepaste technologie eens bezien hoe je e.e.a.
doorzichtiger voor de patient kunt maken en welke informatie daarvoor
dienstig kan zijn.

310 [10 - U]
Meer onderzoek struktureren op het gebied van medische effektiviteit.
Mogelijk kan het CBO (Centraal Begeleidingsorgaan voor interkollegiale
toetsing) hiervoor een funktionele organisatiestruktuur bieden. Het is
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ook zinvol am wetenschappelijke aandacht voor dit onderwerp onder te
doen brengen bij de epidemiologie.

311 [1, 4]
Eens nader bezien hoe de eerstelijnszorg versterkt kan worden en wat de
technologie daarin voor een rol zou kunnen spelen.

11. Tot besluit

Tot slot werd de diskussie-aandacht op deze workshop gericht op dit
proces van meningsvorming t.a.v. MTA-aspekten bij BMT-onderzoekontwik
keling ..

Men achtte de vraagstelling een moeilijk onderwerp. Een multidiscipli
naire diskussie kent op zich al de nodige problemen. Oesondanks was de
algemene mening dat via dit kommunikatieproces vele vruchtbare gedach
ten bijeen waren gebracht.

De aanwezigen vonden dit kommunikatieproces meer dan de moeite waard
maar nog niet afgerond. Besloten werd om in 1983 deze kommunikatie
voort te zetten en nog eenmaal zulk een workshop te houden.

Allen waren overtuigd van de noodzaak Om daarbij dan een nag strakker
diskussieschema en zo konkreet mogelijke doelstellingen te hanteren.
Een diskussie hierover bracht echter ~een licht op de vraag hoe men dit
zou moeten struktureren.
Besloten werd om dit nag een te bezien nadat het verslag over deze eer
ste kommunikatieronde ter beschikking~ou zijn.

Binnen Nederland bestond er een brede interesse voor deze verkenning.
Voor deze kommunikatie werd een klein aantal deelnemers echter doelma
tig geacht. De voorzitter stelt de vraag of voor deze tweede ronde in
1983 het aantal deelnemers niet wat uitgebreid kan worden; men kan zich
zelfs afvragen of het dan niet een open workshop of een symposium zou
moeten worden.

De aanwezigen geven de wens te kennen om ook deze volgende workshop
besloten te houden en te aksepteren dat het aantal deelnemers wat gro
ter wordt maar zeker niet erg veel.
Op de volgende workshop kan dan zoiets als een symposium in overweging
worden genomen als een vervolg C.q. afsluiting van dit kommunikatiepro
ces. In de lijn van vele richtgedachten over taal, kommunikatie, voor
lichting, etc. denkt men hierbij oak aan het tot stand brengen van een
boekwerkje.
Gewezen wordt op de mogelijkheid van een schriftelijke kommunikatie met
niet-deelnemers aan deze workshop op basis van dit eerste werkrapport.
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Gedacht wordt hierbij ondermeer aan de leden van het inter T8-, en die
van het interuniversitair overleg over BMT.

Tot slot bedankt Verzellenberg, voorzitter van deze bijeenkomst, aile
aanwezigen voor de produktieve en konstruktieve participatie in dit
kommunikatieproces.
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Overzicht van ontwikkelingen in historisch perspectief

drs. C.B: Visinescu

Technology As.e....nt i. .-dio jaren ze.tig in de Vereni9de Staten
opqekc.en al8 een yom van een toek0a8tonderzoek. In de.. tijd yan
econo.ische b10ei gevoelden beleidsaakers en politici de behoefte aM

weten.chappel1jk gefundeerde analys•• van trend. en ontvikltel1n98n
teneincSe centrel__ en .tuurpunten in te bouven c. aaaUchappel1jk
verantvoord. rlchting aan die ontwikkel1nqen te kunnen CJe'l"In.
Ret parte.ent richtte in die tijd het O.T.A. (Offic. for Technology
As.e....nt) op, dat actiyiteiten ontploo1de op ••n breed front van
techno1ogiache ontw1kkal1J198n.
Medio jaren zeventig werd een afdel1nq vcor Medi8Cbe 'l"echnologie opge
dcht. De.. heaft veel baanbrekend werk op M.T.A.~ebied ven-icht.
Bet accent werd ftr.choven van het belnvloeden van ontviJtkel1J!9 naar bet
selectief belnv1Deden van diffusie van 1I8d1sche technologie.

QI dit beqrijpel1jk te aaJcen i8 door O.T.A. het uit de .arketiAcJ
bekende levenacycl~elAanglIpa.t voor medische technologie (de fig. 1).
Hierin kunnen wij vier fa..n onderscheiden, t. weten concepti.,
beproevlnq, diffuale en gebruik (""nt118e1 afstenen c.q. ft:a:yiIftCJen).
Bvaluati-.a.enten (die later in verschillende .ituati.. en Landen sijn
ontstaan) Jcunnen wij dan ten opzichte hiervan afzetten (fig. 1 en 2.). ..
Voor medisc:he techDDlogi. bleek d. speculatieve vora .....luatie
vooraf (ftA type 1) in de VS niet goed te voldoen (weeJen. bet ontbreken
van gagevens over effectiviteit en veiligheid). Daaroa heaft .coral type 3
en (in undere _tel type 5 aandacht gekregen.

"-

In bet bijzonc!er werd aandacht besteed aM ontwikltel1ng van _thode.
~ IIR .... be9Z'i~ h1er.cor.
M'1'A were! opgebouwd tot een systeaatisch proces in Yler: at.appen:..
1) Syste_tiscbe screening van alle (nieuwe) technologiHn en ..lectie

van onderwerpen "I'OOr nadere analyse,
2) Testen en analyses: RAndaaised, Controlled Trial, co.t-Bffectivene••

Analy.i., SOCial I~ct Analysi., analyse van techni.ch. kwalit8iteni
3) Synthe.. van de resultanten van beproevlnq eventueel geee-bineerd ..t

-expert opinion- proce...n,
4) Sy.t....tische diffu.ie van de resultanten near de relevante doelgroepen.

Ben cwerzicht van _thod.n V'OOr .tap 2 en 3 wordt CJ898Yen in f iguur 3.
&ehalw bet O.T.A. hebben ook de Rational Iutituu. of Health (ocmaen.us
Develos-nt Pro9ra) en het 1naiddels ten qevolge van becu1nigin~n opgehe
Yell ..tional centre of Sealth care Technology bijc5r..,_ CJ81e'Nrc! &aft "r
eSer. Ofttw1kkallnqen op het gabied van MTA.
De renltat:en yan MTA studie. zijn 1n d. VB onder andere e,eb~ikt voor:

- gedrag.belnvloedlng beroepsbeoefenaren en publleki
- vergoedingsbele1d ziekenfondseni

ziekenhuiKentrum, oudt-.n 4, poetbua9697, 3!508GAutNCht, tet.030 739!m

nationaal ziekenhuisinstituut
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- sturing van research:
- ondersteuninq beleid politici.
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In Canada worden MTA studies en Analyse. van ·expert ca.aittees·
qebruikt ala baais voor planninq van qezondheidszorgvoorzieninqen
(MTA type 4).

In Europe heeft als eerste land Zweden zich in 1979 op MTA qeori6nteerd.
Ben op ...rikaanse leest qeschoeid Consensis Developaent Proqramma is
in 1982 qestart.

Verschillende internationaal opererende orqanisaties hebben initiatieven
ontplooid OD te komen tot inforaatie-uitwiaselinq over en co6rdinatie
van inspanninqen op het qebied van MTA:

- de BEG heett recent een studie naar bele!d op het qebied van ·zware
MdiacM technoloqie" in de BBG-landen verrlcht,

- de B.M. R.C. heelt een imrentarl..rende studie naar de Ift'A research
projecten op bet gebied van diagnostische verrlchtinqen verricht,

- de W.B.O. heelt in een reeks val\, ·workshoPe" vanaf 1980 toeqewerkt
naar bet ontataan van een internationaal netwerk van nationale inatitu
ten die .-.en lmnnen werken aan MTA.

Ben OYerzlcht van instanties die 1n Nederland - zij het verspreid - in
relaUe tot MTA kunnen worden qebracht wordt gageven in fiquur 4. De
qezondheidsraad qaat 1n de toeka.st aystematisch ..er aandacht qeven aan
MTA.

..

* B.M.R.C. • European Medical Research eouncl1~.
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Leven_cyclustheorie voor medische technologie
(vrlj near OTA-publikaties).
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Fig. 2. Verschillende moqelijke evaluatietypen (momenten) voor medische technol09;e.

[vllultietype

1) Technology Assessment
(stricte. oorspronkelijke
def1nitie)

2) [valuat1e v. prototype

VOI'1l

"ex ante"
speculatief

"ex ante"
speculatief

'2j

or2anisatoriSChe H

g
gericht op doe1 in edding c:::

~

bestuderen .fstenai"! research N

behoeftepatroon (1) (2l op (1 organ1sati.
en techn1sche be eids-
kenn1sp.troon (2) vOl'1lfng

c

projectfe van inschattin research
(voorlopige) tans organisatie
specificatie op op succes
behoeftepatroon

Bron: Evaluatie Medische Technoloqi.,
intern rapport NZI.
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•

1. Clinic.l c•••• tudi•• - .necdot.l iQfo~tion

2. Clinic'l.ar-ri.nc. report. - b•••d Oft individual or ••qu.nti.l
ob.,natio•••

3. Clinic.l tri.l. - the only clinic.l tool, ••"ci.lly vb,n r.ndoai••d, .
th.t h•••urviv.d critiqu. to r.l~vancei .dd~e••~. efficacy .ad .afety.'

4. "chnic.l (laboratory) .xperi..nt. - accordinl to Ici.ntitic ....1••nd
inclucHal ...ti....aiaal experi..nu.

5. "chnic.l (p.rforaance) experi..nt •• .o8itori.. t.ch.ical par...ter.
4uriac (eli.leal) v••

6. CDa....r-t••tiaa (c!!p.r.tive t ••tins>. quality-price b.laec. 8Oaitorinl.

7. letro.,.etiYe .t.ti.tieal .tudie., .pid..io1oI1. he.lth ••nic•• ,u~1'.. .
I. tro.p.etive .tati.tie.l .tldie. - extr.pol.tioa...i.ciac data; b,ckcround

for cl~ical .xper~nt

9. "State of tb. art· re.i.~; followed by dilcu•• ion. duriac conare••••

10. ·State of the art" d.ta b••k •• e.l. the ....patith 1aov1.41' ..... of
th. US 'latioaal Library of Medicine..

11. Expert (Iroup) opinion, ...ti..1 usinl Delphi aethod.

12. "Con.eD.u•••••10,..nt" coafer.oee. - lnter.ction. of .xpert., to r.ach
con••n.u. on ..dic.l ••,ect •• '.1. indic.tion. for •••• effic.ey, ••fety
ethic., li.itiae condition••

13. "T.chnololY g ......ftC fora" u.inC the latH INch.ni ••• indicacinc
con.en.u. only wh.re thi. exists ••nd fund ....nt.lly ~lti-di.ciplin.ry.

14. "Science court" .ppro..ch. u.inC controlled proc.dur'l for di.cu•• ionl
between p.rtie. known ., pro and contra to the Ule of • technolocy.

l~. ~~l cOlt-eff.ctiv.n.l••nd co.t-b.nefit .n.1Yli•• Vher. the adv.ntace
i. often the c.pacity of these fo~. of an.lysis to fund...nt.lly
.tructure the ..dic.l probl... analy ••d. Al.o th.y contribute to
decil ion1a.tkinc.

16. Social i.pact .naly.i •• involvinC a •• trix identifying the ele..ntl of
i.pact <.edical. technic.l, econa.ic, le,.. l etc) and the gfoupS or
ora.nisation.l level. affected (patient, f •• ily. pri.. ry c.re. ho.pital,
Gov.rn8ent ••tc).

Only in the rel.vant fi.ld. expected i.,act is detcribed qu.lit.tively
."d quantitativ.ly. Senlitivity .nalyli. c.n be u.ed to de.cd", "wont
c... 1t .nd ·'be.t caa." d.vI10,..ntl.
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F1guur 4 Instel11ngen betrokken bij het evalueren van nieuwe medlsehe
ontwlkkel1ngen 1n Neder land.

In.t.,llinl "eli vit~ it Met.....1..i.,

(;......--.1.4.1'.... advi•• aa,,'Hini.t.1' c...i •• l •• v.. d••kundi,.n
van Yolk.,.aondh.id - nc_t: koet.n- analy••,
ovel' ..di.ch••n volk• .....trOkk•• in .indrap-
...ondh.id.a',ect.n fIOC'C",

Cuntr.l. laad van chi advi•••an Hi.i.t.r c~.d..... d••kundi,en
Yulk...aondlt.ld over or,..i •• tori.ch. r.tro.,eccl.f) ond.raoek••pect•• ,r"..ctief )

laad VOOI' aeaOftclhe id. - r.,i.tre.rt I'D - Dec. MlteM
r••••rch 1'110 <,eat ott proj.ct•• _do t.ch-

,

in S.ctorread voot nolo,i. (hul,.iddal..)
Yolk.,.aondheld•••a - id.ntilic.ert pro- - ret~cti.v.) atudie.toekc.at i, i.c.r"'p,I'('- bl\....bied.n ott ..- -,ne;'cd... )
_nta.l coOrdi.ati.punt aondh.id••orlt.rr.i.
voor re••arch .n ontvik- - do.t a.nb.v.lialen
kalinl) voo! verbeterlal

Coll.,. YOGI' Zi.k.nhui.- - planninl .X. ert 18 - ..a1,•• be.Ceand. infra-
voord•• lnpn V.Z.V, yen "dur." .tructuur + petient.n-

¥GOrlienialftl .anbod v.n ..avreler

Zi.k.nlond.ra" advi•• oYer .. raoedinl pulJUkati. vu "releling
I·n••••iddel•• ; advL•• •• kl.pperM

, op ba.i. van
over ver.cr.-kinlen Coll... "Ii.tratie
b.l"id t.b.v. ILeken- CeMe_iddal.. + dl.n
fond.veraek.rden c...i •• i ••

Centraal Orlaan Tarieven .tult v.rlGedinl voor - richtlijn.n
CeaondtMtid.lorl "verrichtin,en" va.t - uri• .,...
(tari.venc~i•• ie.) .
Centraal "I·loidin••- Intercollegiate Evaluati. op liekenhuia-
org.an YOGI' de Intur- toetsinl (Medical niveau:kvaliteit•• tandaar-
colleciale Toet.ing aud it. peer review) den voor ..di.che proce-

dur••
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lnlftC!llina Ac l i vic .:l t _thodoloai •

Cullele __ai_traeie - .. ritttooelatina b.ltud.rifta ~ollierl

c.......iddtll.n - toelatina voor indultrie + eventu•• l
klinilche b.proe- op1....n .xtra te.ten
vins

Acad..i.che ziekenhuizan luproevins .n evalua-
ati. van:
I ) a·n....idd.l.n I) "coatrolled triah"
2) apparatuur (hulp- . CPr...idd.l..) ..Ui.... id vial v,;

fuaetLonaliteit viiAl
proced'

3) proc.dur•• "c......tudy"
.. '(cOllCroll.d) trial"

Stichtina I.W.O. - resherati. "eleta-tt••tand"
(Zuiver W.t.nech.ppe- r••••rch proj.ct.a
I i j k 0neI. rzo.k)

Induuri. evaluetie eff.ctiviteit l.boratoriua (dieren) ex-
- aen••••idd.l.n "Ye il ieh. iel peri.at.a

Heoatrolled tri.l tI

- hul.-iddalan evaluati. ... ililheid "tacha.aad.l" ••peri.-nten
functiona- .OM: di.reoe.,.ri..nten
lit.it beproevinc·te.tl-funetiona-

liteit; .elden "clinical
trial".

TNtf~ "'1 (. NZ I + te.ten apparatuur - ver•• lijkende testl
CI BZS1l /WliAZx) - advie.eentrua

..di.che technololie

x VIRAl· Verkgroep In.truaentati. leoord.linl Acadeai.che Ziekenhuizen

xx Verklroep CIRZ • CoOrdinatie Inatru.ent.n "oordelinc Zi.kenhuiz.n

xx~ THO • Toegepaat Natuurweten»chappelijk Ond.rzo.k
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De kracht en de zwakte van
de natuurwetenschappelijk
georienteerde geneeskunde

InJeiding

Dat de geneeskunde in de laatste eeu\\ grote torderingen
heeft gemaakt. staat onbetwijfelbaar vast. Evenzeer staat vast
dat deze vorderingen grotendeels te danken zijn aan de voor
uitgang van de natuurwetenschap. Daardoor weel de genees
kunde heel wat meer van de lichamelijke structuren op macro
en microniveau. van de wijze waarop deze structuren functio
neren en waarom deze functioneren lOals zij doen. Daarnaast
zijn dank zij de natuurwetenschappelijke techniek de diagnos
tische en therapeutische mogelijkheden enorm toegenomen.
terwijl oak de preventie vele successen kon boeken. Epide
mieen. die "roeger als naluurrampen de beVl)lking decimeer
den. kunnen nu goeddeeb voorkomen worden. En lo is er nag
veel meer te vermelden.
In vele opzichten zijn'tle hooggespannen verwachtingen die
men van de natuurwetenschappcli.jk gcorienteerde genees
kunde had. dus zeker uilgekomen. maar bepaald niet in aile
opzichten. Steeds duidelijker blijkl dat ~ezondhcidmeer is
dan het normaal functioneren van het Iichaam. en dat overi
gens heel wat ziekten - mel al dan niet aanloonbare Iichame
lijke storingen - hun oorsprong vinden in psychischc of sociale
factoren.
Nu is dil laatste allerminsl ~cn nieuw~ onldekkinc. Artsen
hennen dal altijd al ge\\elen. \andaar dat in de g~neeskunde
aan de .. ertrouwensrelatit.' lussen palil..,nt en arts zo'n grote
wa;ude \\erd en wordl tocgckend. In die rt:lalie i" de gehele
mcm netrokken en nlel slechl<, dt' Ie behandelen kwaaJ. Door
d~ toegenomt:n nalUUr\\CIt:n,>,'happehjke en kchmsche mage
Iijkhedcn. de daardoor nodig geworden specialisatie en daar
mee oak weer samenhangende schaalvergroting van zicken
huizcn. dreigt mel name deze \ ertrouwensrelatie in het
gedrang te komen. T ussen patient en arts schuift de tt:chniek
cn de organisatie.

MelomedictJ 62 (lYD]1
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Het is legen de achtergrond van deze gegevens dat het de
moeite waard lijkt na te denken over de kracht en zwakte van
de natuurwetenschappelijk georienteerde geneeskunde.
Begrip daarvan kan helpen de voordelen van deze vorm van
geneeskunde te benutten en de nadelen zo goed mogelijk te
ondervangen.

De twee p'ijlers van de somatische geneeskunde

Het succes van de somatische geneeskunde berust intussen
niet aileen op de toepassing van de naluurwetenschap en de
gebleken doeltreffendheid van de natuurwetenschappeIijke
methode. Er is nog een tweede factor in hel spel en wei het
Ceit dat de natuur zelf de norm verschaft die het handelen van
de somatische geneeskunde kan gidsen. Met recht geldt voor
de somatische geneeskunde nog steeds het natura artis magis
tra, de natuur is de leermeesteres van de kunde. De artsen
weten op welk doel zij hun natuurwetenschappelijke kunde
moeten richten; aan een goede methode aileen heb je immers
weinig ais je het doel niet kent.
Het is de moeite waard nag even stil te staan bij deze tweede
pijler van de somatische geneeskunde. Oat daarin de natuur
als norm functioneert betekent dat de geneeskunde blijkbaar
op twee wijzen naar het menselijk lichaam kijkt. Enerzijds
onderzoeken artsen het lichaam lOals hetfeite/ijk gestructu
reerd is en zoals hetfeitelijk functioneert. Anderzijds zien zij
echter meer dan deze loutere feitelijkheid, ze vormen zich ook
een idee hoe het Iichaam behoort te functioneren.
Vandaar dat ze bepa61lde zaken die ze feitelijk aantreffen als
abnormaal kwalificeren. 'Abnormaal' wil dan niet zeggen dat
het afwijkt van wat gewoonlijk het geval is. Oat kan zo zijn.
maar het behoeft niet. Oak al heeft in onze cultuur de grate
meerderheid van de rnensen caries. toch heet dit een ziekte,
omdat het op de duur het goede functioneren van het gebit in
de weg staat.
Omdat er een norm is, zal de geneeskunde als er afwijkingen
optreden dan oak proberen deze op te heffen. Dit gebeurt dan
volgens de klassieke wijsheid dat de arts de natuur moet
helpen haar doeleinden te bereiken. Oat kan op velerlei
wijzen, soms door de naluur te stimuleren, soms oak met
prothesen, waardoor het lichaam in zijn totaliteit weer beter
kan functioneren.
De betekenis van deze tweede pijler van de somatische
geneeskunde treedt duidelijk aan het licht als we aan begrip
pen als 'geestelijke gelOndheid' denken. Dan wordt wat in de
somatische geneeskunde geen probleem vormt. wei een pro
bleem. Wat is immers geestelijk normaal en wat niet? Is
bijvoorbeeld iemand die zich in de huidige wereld, waarin de
mensheid in staat is tot een soort collectieve 'zelfmoord', weet
te handhaven geestelijk normaal of juist niet? Wat is daar de
norm en wie bepaalt deze? lk zeg niet dal hier geen narmen te

Mecamedica 62 (/982) 265
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vinden zouden zijn. maar het hehoeft geen hetoog dat zij niet
op eenvoudige wijze in de natuur voorgegeven zijn zoals dat
bij de somatische geneeskunde het gevaJ is. Gaan we nu in op
de andere pijler van deze geneeskunde: haar natuurweten
schappelijke orientatie. Wat is de kracht van de natuurweten
schappelijke methode en wat is haar zwakte'?

De kracht van de natuurwetenschap~lijkemethode

1. De natuurwetenschap beperkt zich tot datgene wat zintuig
lijk waarneembaar is, waarbij 'zintuiglijk waarneembaar'
steeds meer de betekenis heeft gekregen van 'instrumen
teel registreerbaar'. Daardoor zijn de verkregen gegevens
als gegevens 'eenzinnig', ze kunnen natuurlijk wei tot
verschillende interpretaties aanleiding geven, maar de
gegevens zelf liggen vast. Door deze eenzinnigheid kan ook
de natuurwetenschappdijke taal eenzinnig zijn, zowel wat
de begrippen als wat de logische structuur betreft. De
gegevens lenen zich daardoor voor wiskundige bewerking.
Dank zij de inirumentele registratie wordt de subjectiviteit
van de zintuig1ijke waarneming uitgeschakeld, de gegevens
krijgen het karakter van 'exactheid'.

2, Om de bovenbedoelde exactheid van gegevens te verkrij
gen, bestudeert de natuurwetenschap de verschijnselen
naar de daarin voorkomende herhaalbare aspecten. De
gevonden waarden daarvan moeten reproduceerbaar zijn.

3. Daaruit voigt dan verder de analytische werkwijze van de
natuurwetenschap. De concrete dingen en verschijnselen
worden geanalyseerd in aspecten die in beginsel ook bij
andere dingen en verschijnselen optreden, zij het met
andere waarden. Elk concreet ding wordt daardoor als het
ware een geval. gelenmerkt door de waarden van verschil
lende algemene grootheden. Tussen deze 'grootheden'
probeert men verbanden (wetten) op te stellen, die in
eenzinnige wiskundige taal te formuleren zijn. Een con
ereet ding heeft een bepaalde kleur, vorm, massa, chemi
sche samenstelling enz" en kraehtens elk van die 'eigen
schappen' valt het in een bepaalde categorie met de daar
voor geldende wetten.

4. Een uitermate belangrijk punt is vervolgens dat de experi
menten nodig ter verwerving van de gegevens en ter toet
sing van vermoede verbanden binnen het laboratorium
kunnen worden uitgevoerd. De overtuiging dat dit moge
Iijk is berust op de vooronderstelling dat elk 'stukje' natuur
in beginsel representatief is voor de gehele natuur. Wat aan
het concrete ijzer dat voorwerp van onderzoek is in het
laboratorium als specifiek voor ijzer gevonden wordt. geldt
voor aile ijzer. waar en wanneer ook in het gehele univer
sum. Het is duidelijk dat deze vooronderstelling ten nauw
ste samenhangt met de analyse van het concrete ijzer in
algemene aspecten. die reproduceerbaar zijn. Het is oak
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deze vooronderstclling die het vcrtrouwen in algemene
wellen wellig!.

Kortheidshalve laten we het bij deze punten, die elk voor zich
en tezamen voldoende de kracht van de natuurwetenschappe
lijke methode ilJustreren. Wei is nog de aantckening op zijn
plaats dat bij de toepassing van de natuurwetenschappelijke
methode in de biologic en dus oak in de geneeskunde iets van
de exactheid en van de herhaalbaarheid verloren gaat, mede
ook door de beperking van de cxperimenteermogeJijkheden,
maar het algemcne beeld blijft toch gehandhaafd. Ook de
geneeskunde steunt op instrumentele registratie van groothe
den als temperatuur, bloeddruk, chemische samcnstelling van
Iichaamsvochten, orgaan- en weefselstructuren enz. Ook de
geneeskunde gaat analytisch te werk, ze spoort algemene
verbanden op en maakt daar gebruik van en ze steunt op
laboratoriumexperimenten. Tenslotte: abnormaliteiten
bestrijdt de geneeskundc op grond van natuurwetenschappe
lijke inzichten in het hoe en waarom daarvan, en als zij daar
nog niet aan toe is, op grond van vastgestelde verbanden.

De zwakte van de natuurwetenschap~lijke methode

De zwakke kanten van de natuurwetenschappelijke methode
staan niet los van de sterke kanten, ze zijn er de keerzijde van.
Alles heeft zijn prijs.
Zo is de keerzijde van het zich beperken tot het instrumenteel
registreerbare een uitermate eenzijdige en partiele kijk op de
werkelijkheid. De natuurwetenschappelijke registratie van
het menselijk spreken bijvoorbeeld verarmt dit gebeuren tot
het produceren van bepaalde geluidsgolven. En hoe adequaat
de natuurwetenschap deze gt:luidsgo/ven ook moge registre
ren, de eigenlijke werkelijkheid van de taal raakt zij daarmee
niet. ~

Oit abstract karakter van de natuurwetenschap wordt nog
geaccentueerd door de analytische werkwijze, waardoor de
concrete dingen Lelf geen aandacht krijgen. Ze zijn slechts
instanties waarin bepaalde grootheden zekere kwantitatieve
waarden hebben.
Bijzondere vermelding in verband met de geneeskunde ver
dient oak het feit dat de natuurwetenschappelijke experimen
tele ervaring zich steeds verder van de gewone ervaring is gaan
verwijderen. Oaardoor heeft zij wei nieuwe 'dieptelagen' in
de werkelijkheid aangeboord, maar er is daardoor een kloof
ontstaan tussen de gewone ervaring en daarop berustende taal
en de natuurwetenschappelijke ervaring en taa!. Oit alles zou
niet zo'n bezwaar zijn als de natuurwetenschap niet abstract
en eenzijdig zou zijn. Nu zij dat wei is, moet haar ervaring in
de gewone menselijke ervaring worden ingebracht en daar
past ze niet in. Er gaapt een kloof tussen bijvoorbeeld de
chemische vaststelling van een abnormaliteit in het bloed en
de ziektebeleving van de betrokken patient. Het genoemde
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bezwaar is des te grotcr omdat ook andere wetenschappen dan
de natuurwetenschap zich vaak van een specialistische taat
bedienen. Daardoor kan de specialistische kennis uit de
onderscheiden wetenschappen, elk op hun wijze abstract. niet
ge"integreerd worden. Er is immers geen algemene weten
schappelijke taal en de gewone taal welke wei algemeen is, is
voor wetenschappelijk gebruik onvoldoende toegerust.
Hoe beperkt de natuurwetenschappelijke kennis, niettegen
staande ha~lf voortreffelijkheid op eigen terrein is, blijkt dui
delijk als we ons realiseren dat de natuurwetenschap niet bij
machte is over zich zelf als menselijke activiteit na te denken.
Het begrip van de natuurwetenschap is geen natuurweten
schappelijk begrip. Natuurwetenschappelijke begrippen zijn
wei geschikt om natuurverschijnselen te beschrijven en te
verklaren, maar niet om de menselijke activiteit van het
beoefenen en toepassen van de natuurwetenschap in kaart te
brengen. En dat is een kwalijke situatie voor een wetenschap
die zo'n geweldige maatschappelijke invloed uitoefent.
Alvorens nu in te gaan op de vraag, boven reeds aangestipt, of
en in hoeverre andere wetenschappen in staat zijn de zwakke
kanten van de natuurwetenschap op te vangel\" doen we er
goed aan ons rekenschap te geven van de wijze waarop deze
zwakke kanten zich in de geneeskunde manifesteren.

Conse9uenties voor de geneeskunde

Een direct gevolg van de abstracte en analyserende werkwijze
van de natuurwetenschap is uiteraard dat de concrete patient
uit het gezichtsveld dleigt te verdwijnen en wei op tweevou
dige wijze: a) De concrete patient wordt een geval. een
instantie van een of meer medisch relevante factoren. b) De
concrete mensen wordt in het blikveld van de natuurweten
schappelijke methode""een chemisme met de voor de diersoort
'mens' kenmerkende clusters van structuren en functies.
Minstens even belangrijk is echter dat niet sJechts de patient
uit het blikveld dreigt te verdwijnen, maar ook de arts. Het
natuurwetenschappelijke onderzoek schakelt immers het
waarnemend subject grotendeels uit. Oit subject wordt
degene die de instrumenten of technische installaties bedient.
In feite gaat het daarbij trouwens om een veelheid van subjec
ten, artsen en anderen. De techniek schuift zich tussen arts en
patient.
De zo ontstane afstand is ook daarom niet zo gemakkelijk
overbrugbaar. omdat het begrip dat de arts van de ziekte
heeft. geformuleerd wordt in natuurwetenschappelijke termen
die ver afstaan van de directe wijze waarop de zieke zijn ziekte
ervaart.
AI de genoemde bezwaren tellen betrekkelijk weinig als de
therapie snel en doeltreffend haar werk doet. dan treedt
slechts de kracht van de natuurwetenschappelijke methode
aan het licht. Anders is het wanneer er problemen zijn: de
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van de wetenschap ~.

Natuurlijk blijft het moeilijk in dit contact het medisch
wetenschappelijk relevante zodanig te vertalen dat het past in
de ervarings- en levenswere1d van de patient. Tach is dat
nodig. wil het contact geen vrijblijvend contact zijn tussen
twee mensen. maar een menselijk contact tussen patient en
arts. Wellicht lOU men het zo mogen zeggen: Tot de Kunde
van de arts behoort niet aileen kennis van zaken. maar even
zeer het vermogen am in de huid van de patient te kruipen,
het vermogen de problemen ook van diens kant te beschou
wen, Daarvoor is een op ervaring stoelende wijsheid nodig en
een werkelijke bekommernis met menselijk leed.
Natuurlijk kunnen artsen niet aile lijden van hun patienten
meedragen. maar zij moeten wei in het contact met patienten
leren wat ziekte. invaliditeit of de naderende zekerheid van de
dood voor dezen betekent. want dat Jeren artsen niet via de
wetenschap. Er is groot verschil tussen een wetenschappelijke
verhandeling over de dood en de eigen ervaring ervan.
Zo kunnen op het niveau van de algemeen menselijke erva
ring kloven overbrugd worden die anders niet overbrugbaar
zijn: de kloof tussen specialistische wetenschappen onderling
en de kloof tussen abstracte wetenschap en het concrete leven.
Geneeskunde is meer dan toegepaste wetenschap .

...
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