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Chapter 11

Summary

In this book the contents and effects of routine individual feedback on the test
ordering behaviour of general practitioners are described.

General introduction and study questions (chapter 1)

Gwtfecf o/ tóe sfudfy (teerton 7j
The Diagnostic (Coordinating) Centre Maastricht was started in 1979 and coordi-
nates all diagnostic test requests of the ±85 general practitioners in Maastricht and
its surrounding area. At the request of the general practitioners, since 1985
individual feedback on test ordering behaviour has been provided. The first
potential effects of the feedback became visible within a few years. Apparently,
individual feedback can be an effective method to change test ordering behaviour
of doctors. This assumption was studied in further detail.

on /<?e<i6ac£ (teerton 2j
Feedback on diagnostic testing has been studied frequently, especially in the last
10 years. It can be effective, but this is not a matter of course. Several conditions
need to be fulfilled. Feedback is more effective when it is profound and when it
considers the appropriateness of tests. Feedback only on the mere number of
requests or on the costs of tests is less effective. It appears that a personal
approach by a respected expert peer, the use of accepted guidelines as a basis for
the feedback and the acceptance of the feedback procedure by the target group are
beneficial to the effectiveness of feedback, although this has been insufficiently
studied through comparative studies. The effects of feedback diminish soon after
the feedback is stopped. Persistent effects are seen in the few studies in which
feedback is repeated. Little is known about what influences the willingness of
doctors to act according to the feedback. Whether feedback is economically
worthwhile is not sufficiently known. Cost-effectiveness is practically impossible
to determine since changes in patient outcome are difficult to assess.
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1
The following questions were addressed:
- Are reductions in volume or improvements in rationality restricted to tests •

discussed in the feedback? "
- Does feedback lead to a reduction in the number of tests and/or improve the

quality of test ordering behaviour?
- Can routine feedback achieve a persistent change?
- What factors explain differences between general practitioners in the test

ordering behaviour and the response to the feedback?
- What was the influence of literature or continuing medical education?
- Were there any side effects on referral behaviour?
- Is feedback economically worthwhile?

The total study as presented in this book consisted of 6 study parts. The first study
was a retrospective analysis of the effects of feedback in the first years as compa-
red to the request trends in a reference laboratory. The second study was a
randomized controlled trial to determine the effects on the volume and rationality
of test ordering behaviour. The third study was an observational follow-up study
on the long-term effects. The fourth part of the study was a cross-sectional
comparison between request data and practitioner and practice characteristics
obtained by a questionnaire and an interview. The fifth study part was a longitudi-
nal comparison of request trends with referral trends to trace any adverse side
effects. The sixth study part was an economic evaluation of the effects of feedback
in which the savings (compared to the request trends without feedback) were
compared with the costs of the feedback procedure itself.

Feedback, a description and first overviews (chapter 2)

In chapter 2 the feedback of the Diagnostic Coordinating Centre Maastricht and its
contents are elaborated.
Twice a year all general practitioners who regularly request diagnostic tests at die
Maastricht diagnostic centre receive a critical report with comments on the
rationality and volume of their requests in a month chosen at random. Diagnostic
test requests in general and requests for individual patients, mentioned with name
and date of birth are discussed. Suggestions for a more appropriate test use are
offered. This feedback is based on the request forms completed by the general
practitioner with each request. The request forms also contain clinical data on the
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patient (history, physical examination, possible diagnosis, etc.). The main goal of
the feedback is to improve the rationality of test ordering behaviour.
The onset of the feedback was followed by a marked reduction in test use. Total
test use decreased with 24% after 2 years of feedback. For individual tests in that
same period reductions up to more than 90% were seen.
The feedback is widely accepted and appreciated. Approximately 70% of all
general practitioners react on the comments provided in the feedback, either by
phone or in a letter. More than 85% were satisfied with the feedback.

Results (chapters 3-8)

in
The change in test request trends in the Maastricht region in the first years of the
feedback compared to the trend in the region of a reference laboratory is conside-
red in chapter 3.
Request data from the period 1983-1989 were comparable for 46 tests. For these
46 tests, the trends in the number of requests were equal in 1983 and 1984. From
1985 until 1989 in the Maastricht region there was a decrease while the increase
persisted in the reference region (p< 0.001). The difference between both regions
was the strongest for tests that were frequently discussed in the feedback (p
<0.0001).
Several tests, such as serum urea, that were repeatedly designated in the feedback
as inappropriate, were reduced almost to zero. In the Maastricht region, tests that
were not discussed decreased as well, although of course to a lesser extent. Also
for these tests, the difference with the reference laboratory was significant
(p<0.001).

In chapter 4 the results are presented of a randomized controlled trial in which
feedback on tests not discussed before was provided to two, randomly composed
groups of general practitioners.
For the number of requests, there were significant differences between the
intervention group and the control group for test-group A (p=0.04). For test-
group B the number also decreased for the intervention group but not significant-
ly. Per test, significant differences were seen for cervical smears (p=0.01) and for
X-rays of the lumbar spine (p=0.02).
An improvement of rationality was considered to be present if either the number
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of rational requests increased or the number of non-rational requests decreased.
There was a small, but non-significant, change in rational requests for both test-
groups. Non-rational requests decreased to a significant level for test-group B
(p=0.04), for which lumbar spine X-rays were predominantly responsible
(p=0.004).

tong-tem»
Is there a persistent effect if the feedback procedure is continued? This question is
dealt with in chapter S.
The comparison with request data from the reference laboratory was extended to
the period 1983-1991. Data were now comparable for 44 tests.
In the Maastricht region the decrease in the number of requests since 198S was
still visible in 1991. In 1991 the least tests were requested. Compared to the
reference laboratory the volume of requests was reduced by 61% in 1991 p
<0.001). No test frequently discussed in the feedback (and therefore with a
strong decrease since 1985) showed a substantial relapse. Within the group of
frequently discussed tests the strongest and most persistent decrease was seen for
tests for which an alternative was recommended in the feedback (p=0.002).

ara? pracrice
Not all general practitioners respond to the feedback to the same extent. Also a
change in test ordering behaviour can be caused by other interventions such as
continuing medical education courses or literature on diagnostic testing.
Chapter 6 shows that only few characteristics could explain differences in test
ordering behaviour and in the extent to which general practitioners respond to the
feedback. Test ordering behaviour depends on the number of hours per week
spent in practice (p=0.01). General practitioners with more experience were more
willing to change their behaviour according to the recommendations in the
feedback (p< 0.001). The same was true for general practitioners with a shorter
(mean) duration of consultations (p=0.03).
No evidence of any confounding influence of continuing medical education or
literature was found.
Among the responders (96%) to the interview and questionnaire there was almost
complete unanimity on the satisfaction with the Maastricht diagnostic centre and
its feedback.
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I.
«de e#i?cw on

Theoretically it is possible that fewer requests lead to more referrals. The results
of the comparison of both trends in chapter 7 show that the lower use of tests was
not accompanied by a higher number of referrals. The referral trend in the
Maastricht region was not different from the national trend. Also, within the
Maastricht region, referral trends to internal medicine and orthopaedic surgery
(disciplines for which a higher number of requests due to a lower test use could be
expected particularly) were not different from those to surgery and gynaecology
(p>0.06). The referral trends of good responders to the feedback and those of
poor responders were compared. Surprisingly, the reduction in the number of
requests seen for the good responders was accompanied by a lower number of
referrals, whereas for poor responders to the feedback the numbers of referrals
increased slightly (p=0.01).

Economic
Is feedback economically worthwhile? Are the savings in costs outweighed by the
expenditure for the feedback? In chapter 8 the results are presented of an econo-
mic evaluation. The savings in costs of diagnostic testing were estimated by
looking at variable costs (dependent on the number of tests) after correction for
the expenditure for the feedback procedure.
For the total package of all tests requested at the Maastricht diagnostic centre
there were savings in costs of tests ever since 1985. The savings are not outweig-
hed by the expenditure for the feedback. These net savings increase every year,
up to almost 380000 US dollars in 1991. A total amount of more than 1.4 million
US dollars was saved over the 7-year period that was studied. Apparently,
feedback is indeed economically worthwhile.

Discussion (chapters 9 and 10)

In chapter 9 the methodology of the trial performed in routine health care is
discussed. The many practical problems that can occur require special attention. A
specific problem arises when a procedure is to be evaluated that is already being
applied before the evaluative study. Routine health care can on the other hand be
studied without informed consent, and consequently, the study can be performed
in secrecy. Any confounding by a Hawthorne effect can then be ruled out.
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sftafy m a
In chapter 10 the study as a whole is considered. As in all studies on feedback on
test ordering behaviour, the effects on patient outcome could not be studied
sufficiently. This study did not assess in what way the feedback could have its
optimal effect. Also, there was no comparison with other interventions. The need
for comparative studies is not reduced by the study presented in this book.
The present study is virtually the first to assess the effects of feedback if provided
over (at least) 7 years. Routine feedback has persistent effects and is economically
worthwhile. The question to whom feedback should be provided with more
emphasis is answered unsatisfactorily. The findings can only suggest giving special
attention to younger, less experienced doctors. It is remarkable that there is much
disagreement on factors that explain why the test ordering behaviour differs
among general practitioners.
If provided personally and repeatedly, feedback can be recommended as a
procedure to change the test ordering behaviour of general practitioners. Further
research should focus on comparative studies and on explanatory factors. Nonethe-
less, there should be constant search for better ways to change test ordering
behaviour. For assessing effects on patient outcome, appropriate measures still
need to be found.
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Samenvatting

Het verbeteren van het aanvragen van tests in de huisartspraktgk

In dit boek worden de inhoud en effecten beschreven van routinematig verstrekte
persoonlijke feedback over het aanvraaggedrag van diagnostische tests door
huisartsen.

Algemene introduktie en vraagstelling (hoofdstuk 1)

De confex/ van rfe rti«fle fcaragraaf 7J
Het Diagnostisch (Coördinerend ) Centrum Maastricht werd opgericht in 1979 en
coördineert alle diagnostische aanvragen van de ±85 huisartsen in Maastricht en
omstreken. Op verzoek van de huisartsen werd in 1985 gestart met het halfjaar-
lijks verstrekken van individuele feedback over het aanvragen van diagnostische

De eerste effecten van de feedback werden enkele jaren later zichtbaar. Kennelijk
kan persoonlijke feedback een effectief middel zijn om het aanvraaggedrag van
artsen te veranderen. Deze veronderstelling is in het onderzoek nader bestudeerd.

Zifóra/wwr over
Feedback op het diagnostisch handelen is vooral in de afgelopen 10 jaar vaak het
onderwerp van studie geweest. Feedback kan een effectief middel zijn, doch
succes is lang niet altijd verzekerd. Aan diverse voorwaarden moet worden
voldaan. Feedback is effectiever naarmate deze meer diepgaand de doelmatigheid
van diagnostische aanvragen bespreekt. Feedback louter en alleen over het aantal
aanvragen of over de kosten van tests is minder effectief. Kennelijk zijn een
persoonlijke benadering door een ervaren collega, de toepassing van geaccrediteer-
de richtlijnen en standaarden als basis voor de feedback alsmede de acceptatie van
de feedback door de ontvangende doelgroep van groot belang voor de effectiviteit
van de feedback. Deze veronderstellingen zijn echter onvoldoende getoetst via
vergelijkend onderzoek.
De effecten van de feedback verdwijnen doorgaans zodra het verstrekken van de
feedback wordt gestaakt. Aanhoudende effecten worden slechts gezien in de
enkele studies waarin de feedback over een langere periode wordt herhaald. Er is
weinig bekend over factoren die de bereidheid van artsen om de adviezen op te
volgen beïnvloeden.
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Of feedback economisch gezien rendabel is, is eveneens onvoldoende bekend. De
kosten-effectiviteit van feedback is vrijwel niet te bepalen aangezien veranderingen
in de patient outcome moeilijk vast te stellen zijn.

De volgende vraagstellingen werden bestudeerd:
- Beperken afnames in de aantallen of verbeteringen in de rationaliteit van

aanvragen zich alleen tot tests die in de feedback zijn besproken?
- Leidt feedback tot een afname van het aantal testaanvragen en/of een verbete-

ring van de rationaliteit van het aanvraaggedrag?
- Leidt routinematig verstrekte feedback tot een aanhoudende verandering?
- Welke factoren verklaren verschillen tussen huisartsen in aanvraaggedrag en

opvolggedrag?
- Wat was de (verstorende) invloed van literatuur of nascholing?
- Heeft individuele feedback op het aanvraaggedrag nadelige effecten op het

verwij sgedrag?
- Is feedback, economisch gezien, rendabel?

Het volledige onderzoek zoals beschreven in dit boek bestaat uit 6 afzonderlijke
deelstudies. De eerste deelstudie was een retrospectieve analyse van de effecten in
de eerste jaren van de feedback via een vergelijking met de aanvraagtrends in een
referentielaboratorium. De tweede deelstudie was een gerandomiseerd experiment
dat een causaal verband tussen de feedback en een verandering in aantal en
rationaliteit van diagnostische aanvragen moest aantonen. De derde deelstudie was
een observationeel follow-up onderzoek naar de lange-termijn effecten van
feedback. De vierde deelstudie was een vergelijking tussen aanvraaggegevens en
gegevens over huisarts- en huisartspraktijkkenmerken zoals verkregen via een
interview en enquête.
De vijfde deelstudie was een longitudinale vergelijking van aanvraagtrends met
verwijstrends om enig nadelig effect op het verwijsgedrag op te sporen. De zesde
deelstudie was een economische evaluatie van de effecten van de feedback waarin
de besparing (ten opzichte van de aanvraagtrends zonder feedback) in variabele
kosten werd vergeleken met de kosten van de feedback zelf.
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IEen beschrijving van de feedback en eerste overzichten (hoofdstuk 2)

In hoofdstuk 2 worden zowel de manier van feedback geven zoals toegepast door
het Diagnostisch Coördinerend Centrum Maastricht als de inhoud van de feed-
backrapporten beschreven.
Halfjaarlijks ontvangt elke huisarts die regelmatig diagnostische tests aanvraagt via
het centrum een kritisch rapport waarin het aantal en de rationaliteit wordt
besproken van de aanvragen uit een recente willekeurige maand. Het voornaamste
doel van de feedback is het verbeteren van de kwaliteit van het aanvraaggedrag.
Aanvragen in het algemeen alsmede met betrekking tot individuele patiënten,
vermeld met naam en geboortedatum, worden besproken. Suggesties voor een
doelmatiger testgebruik worden aangereikt. De feedback is gebaseerd op de
aanvraagformulieren die door de huisarts worden ingevuld en worden voorzien
van klinische gegevens (ondermeer uit anamnese, lichamelijk onderzoek en de
mogelijke diagnose) over de betreffende patiënt. De start van de feedback ging
gepaard met een aanzienlijke verandering van het aantal aanvragen. Het totale
aantal daalde met 24% na twee jaar feedback verstrekken. Voor afzonderlijke tests
werden reducties tot meer dan 90% gezien. De feedback wordt alom gewaardeerd.
Ongeveer 70% van de ontvangers reageert op de rapporten, hetzij telefonisch,
hetzij per brief. Meer dan 85% gaf te kennen de feedback op prijs te stellen.

Resultaten (hoofdstukken 3-8)

J/I rf
De verandering van de aanvraagtrends in de eerste jaren van de feedback is
beschreven in hoofdstuk 3.
Aanvraaggegevens over de jaren 1983 tot en met 1989 waren vergelijkbaar voor
46 tests. Voor deze 46 tests waren de trends in 1983 en 1984 gelijk. Vanaf 1985
tot in 1989 was er in de regio Maastricht een daling terwijl de trend van 1983 en
1984 (toename) zich gestaag voortzette in de regio van het referentielaboratorium
(p<0,001). De verschillen tussen beide regio's waren het grootst voor die tests
welke frekwent in de feedback waren besproken (p<0,001). Van enkele tests
zoals serum ureum, die in de feedback veelvuldig als overbodig werden aange-
duid, daalde het aantal aanvragen bijna tot 0. In de regio Maastricht daalde
eveneens, zij het in mindere mate, het aantal aanvragen van tests die niet in de
feedback aani de orde zijn gekomen. Ook voor deze tests waren de verschillen met
het referentielaboratorium significant (p< 0,001).
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De e/f«?cfón van een gera/ufcwurem/ ec/vrfrnenr
In hoofdstuk 4 zijn de resultaten beschreven van een experiment waarbij feedback
is gegeven aan twee gerandomiseerd samengestelde groepen huisartsen over een
aantal niet eerder besproken tests.
Met betrekking tot het aantal aanvragen waren er significante verschillen tussen de
interventiegroep en de controlegroep voor testgroep A (p=0,04). Voor testgroep
B nam het aantal aanvragen eveneens af voor de interventiegroep doch het verschil
met de controlegroep was niet significant. Per afzonderlijke test werden significan-
te verschillen gezien voor cervix-uitstrijkjes (p=0,01) en röntgenfoto's van de
lumbale wervelkolom (p=0,02).
Een verbetering van de rationaliteit werd aanwezig geacht indien het aantal als
rationeel beoordeelde aanvragen toenam en/of het aantal als niet-rationeel beoor-
deelde aanvragen afnam. Er was een kleine doch niet-significante toename van het
aantal rationele aanvragen. Het aantal niet-rationele aanvragen daalde wel signifi-
cant en wel voor testgroep B (p=0,04), waarvoor vooral de aanvragen van
lumbale wervelkolomfoto's verantwoordelijk waren (p=0,004).

Houdt een effect aan als de feedbackprocedure wordt gecontinueerd? Deze
onderzoeksvraag wordt behandeld in hoofdstuk 5.
De vergelijking van de aanvraaggegevens van het Diagnostisch Coördinerend
Centrum Maastricht met die van het referentielaboratorium werd uitgebreid naar
de periode 1983 tot en met 1991. De gegevens van 44 tests konden worden
vergeleken.
In de regio Maastricht was de trend die in 1985 inzette (afname) in 1991 nog
steeds zichtbaan In 1991 werd het laagste aantal aanvragen gemeten. Ten opzichte
van de trend in het referentielaboratorium was het aantal aanvragen in 1991
afgenomen met 61% (p<0,001). Geen van de tests die veelvuldig in de feedback
aan de orde zijn geweest (en derhalve de sterkste daling na 1984 lieten zien)
vertoonde een terugval naar de oude trend.
Binnen de groep van tests die veelvuldig in de feedback zijn besproken was de
sterkste en langdurigste afname zichtbaar voor tests waarvoor in de feedback een
alternatief werd aanbevolen (p=0,002).

JMnzrtt- en
De mate waarin huisartsen gevolg geven aan de adviezen in de feedback verschilt
onderling. Veranderingen in het aanvraaggedrag kunnen ook worden veroorzaakt
door andere interventiemethoden zoals literatuur of nascholing.
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Hoofdstuk 6 laat zien dat slechts weinig huisarts- of praktij kkenmerken verklaren
waarom er verschillen zijn onder huisartsen met betrekking tot het aanvraaggedrag
en het opvolggedrag van de feedback.
Het aanvraaggedrag op zich blijkt afhankelijk te zijn van het aantal uren praktijk-
werk per week (p=0,01). Het opvolggedrag hangt af van de hoeveelheid (jaren)
ervaring van de huisarts. Ervaren huisartsen volgen de feedback beter op (p
<0,001). Daarnaast bleek hoe korter de gemiddelde duur van consulten was, hoe
beter de huisarts de adviezen opvolgde (p=0,03).
Voor enige vorm van confounding als gevolg van nascholingscursussen en/of
literatuur werden geen aanwijzingen gevonden.
Overigens waren de respondenten (respons 96%) vrijwel unaniem tevreden over
het Diagnostisch Coördinerend Centrum Maastricht en de van daaruit verstrekte
feedback.

op ter
Theoretisch bestaat de kans dat het minder aanvragen van diagnostische tests leidt
tot meer verwijzingen. De resultaten van een vergelijking van aanvraagtrends en
verwijstrends, zoals weergegeven in hoofdstuk 7, laten zien dat het minder
aanvragen van tests niet leidt tot meer verwijzingen. De verwijstrend in de regio
Maastricht verschilde niet van de landelijke trend. Binnen de regio Maastricht
bleken de trends in eerste verwijzingen naar interne geneeskunde en orthopedie
(specialismen waarvoor een toename van het aantal verwijzingen door minder
aanvragen het eerst te verwachten was) niet te verschillen van die voor chirurgie
en gynaecologie, (p > 0,06).
De verwij strends van goede en slechte opvolgers van de feedback werden onder-
ling vergeleken. Merkwaardigerwijs ging de afname van het aantal aanvragen van
diagnostische tests voor de goede opvolgers gepaard met een lager aantal verwij-
zingen, terwijl het aantal verwijzingen voor de slechte opvolgers licht toenam
(p=0,01).

Is feedback economisch gezien de moeite waard? Worden de besparingen tenietge-
daan door de kosten van de feedback? In hoofdstuk 8 worden de resultaten
gepresenteerd van een economische evaluatie. De werkelijke kostenbesparingen in
de diagnostische aanvragen werden bepaald aan de hand van de reductie in
variabele kosten (deze zijn afhankelijk van het aantal verrichte tests) na correctie
voor de uitgaven voor de feedback.
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Voor het totaal van alle tests die kunnen worden aangevraagd in de regio Maas-
tricht was er met ingang van 1985 in elk jaar een besparing. Deze besparing was
altijd hoger dan de uitgaven die voor de feedback nodig waren. De netto "winst"
steeg jaarlijks, tot zo'n ƒ 670.000,- in 1991. In totaal werd in het tijdsbestek van 7
jaren waarover de effecten van de feedback werden bestudeerd minstens 2,5
miljoen gulden bespaard. Kennelijk is feedback inderdaad (ook) in economisch
opzicht de moeite waard.

Discussie (hoofdstukken 9 en 10)

Her rfesign van rfe
In hoofdstuk 9 wordt de methodologie besproken van het gerandomiseerde
experiment dat is uitgevoerd in de dagelijkse gezondheidszorg. Het groot aantal
praktische problemen dat zich kan voordoen vereist speciale aandacht. Een
specifiek probleem doet zich voor als een procedure wordt bestudeerd welke reeds
is toegepast vóór het onderzoek plaatsvindt. In de dagelijkse gezondheidszorg kan
echter onderzoek mogelijk worden uitgevoerd zonder informed consent. Dienten-
gevolge is het mogelijk onderzoek uit te voeren zonder dat de onderzoekspopulatie
ervan op de hoogte is. Op die manier kan een Hawthorne-effect worden voorko-
men.

o/k/erzoeJfc m een
In hoofdstuk 10 wordt het onderzoek in zijn algemeenheid besproken. Zoals in
alle studies op het gebied van feedback ter verandering van het aanvraaggedrag
konden de effecten op de patient outcome niet voldoende worden bestudeerd. In
het gepresenteerde onderzoek kon eveneens niet worden nagegaan wat de beste
manier van feedback verstrekken is. Tevens was er geen vergelijking met andere
interventiemethoden. Het gebrek aan vergelijkende studies is dus niet kleiner
geworden door het beschreven onderzoek.
Het onderzoek was nagenoeg het eerste dat de lange-termijn effecten over een
periode van 7 jaren bestudeerde. Routinematig verstrekte feedback heeft langduri-
ge effecten en is economisch rendabel. De vraag aan wie feedback vooral moet
worden gegeven kon onvoldoende worden beantwoord. De bevindingen wijzen
alleen op de noodzaak om feedback vooral aan minder ervaren huisartsen te
geven.
Daarnaast is het opvallend hoe tegenstrijdig de conclusies zijn van onderzoek naar
factoren die de verschillen in aanvraaggedrag onder huisartsen kunnen verklaren.
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üen feedback individueel, op een persoonlijke manier en herhaaldelijk wordt
"gegeven kan deze methode worden aanbevolen om het aanvraaggedrag van
huisartsen te verbeteren.
Verder onderzoek in de toekomst zou zich moeten richten op vergelijkende studies
en op onderzoek naar verklarende factoren. Onderzoek is met name ook gewenst
om meetinstrumenten te ontwikkelen voor het in een groter verband bepalen van
de patient outcome. Ongeacht de effecten die met de beschreven feedbackprocedu-
re kunnen worden bereikt blijft het gewenst om steeds te blijven zoeken naar
nieuwe, betere interventiemethoden.
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