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S M W A r n G  

De Qa-lijhe medische routine in heei ziekenhuis is reltiaf weinig bmladeerd daor 
gemndheiiWnomen. Daarbij is het bovendien zo dar het gebruik van diagnos&che 
verrichtingen veel minder aandacht heeft gekregen dan het gebruik van therapeutische 
veniehaingen. Een en ander wordt mede veroorzaakt door het feit dat tmb word611 
toegepast In situaties gekenmerkt dmr  onzekerheid. 
'Vanuit de klinisch epidemiologische b e k  wordt reeds gedurende enkeb lientallen jaren 
gepleit vwr  toepassing m beslhklluidige technieken tenahde het tmtgebruik door 
artsen re optimberen. In deze dissertatie worden dergelijke methoden &keken vanuit 
een ecainomhch pefa3pcrcrleE Daarbij wardt de waag beantwoord of de bwls;i3iXskumdndige 
methoden ontwikkeld b n e n  wofden tot een inatnument, vriaarmee het medisick 
handelen geopiimalismrd kan worden. @er- zowel als ondergebruik van tests kan dan 
worden verminiderd, hetgeen leidt tot een meer efficiBnte edof effectieve 
gezondheidszorg. 

Tests worden haofdmkeiijlr aangevraagd ten behoeve van de screening, monitoring of 
diagnostiseren wni ziekten, De wijze waarop artsen tot een diapose geraken is 
gedeeltelijk onbekend. VermodeIPjk wordem in de praktijk elemenaen van de 
hy8othetico-deductieve wijzen, als ook van psitmonherkeming aangewend. Evaluatie van 
het testgebruik kan beihrelrkilag hebben op prom-kenmerken (betrouwbaarheid), maar 
ook op de vallidìteit of de effectiviteit. Op deze mee hawt genoemde niveau" wordt 
nader ingegaan. 

Sinds 1983 3. het aantal lalboiratoriumtmls, waarschijnlijk mode onder invloed van de 
budgettering, nauwelijks mber toegenomen. Door de voorbschrijdende automatisering 
is =n verschuiving opgetreden in de produkriekosten. Hel aandeel van de variabele 
koaten Is verminderd ten opzicht van het aandeel van de vaste kosten. 
In een hboiratlorium dat gekenmerkt wordt door een hoge graad van autamadsering is 
hierdoor relatief minder effect te verwachten van een strategie die beoogt de vraag naar 
tests in te p rken  dan hei geval is bij een lage automatiserinpgraad. 
Het Iaboratarinm dient gezien te worden als een onderdeel van de medische 
diemWerEe3s.ing;. Hei laboratorium verschaft infarmaiia aan de artsen. Dezc 
infosmdimaorAen1ng is alleen dan zinvol, indien er een daadwerkelijke behoefte aan 
informtie bestaat. Dit is het geval indien dlc inbrmatla a n  r&le betekenis hmfi in 
&iet bwlhin@prom van de arts. Maatregelen die vanuit het labcswtcirlum geasmen 
kunnen worden om de vraag naar tests in te perken, zouden dan ook meer flerlcltt 
moeten zijin op her bevorderen van een rationeel lestgebruik dan op hel m w e g  
opwerpen van drempels voor de arts. 

Eeni zekere stroomlijning van het aanwaagdrag van artsen lijkt hard nodig, gezien de 
enorme variatie in testgebruik. Verschillen in aanwaaggedrag zijn terug tc voercm op 
persoonsgebonden factoren van de art8 (leeftijd, slsiagernieigdheid elic.) ah ook op 
instituultsgebondieni factoren (universitaire kliniek venrus zlekenhui~). Eeni belangrijke 
factor 'blijkt da genoten medische opleiding. Experimenten om hei aanvraaggedrag van 
medische studenten te beïnvloeden via de nidische opleiding laten een meestal tijdelijk 
effea zien. Swhle, financiele en profsionele druk blijkt h de praktijk overheersend. 
Experimenten met feedback en inlerwllgiale toetsing kten wisselende resultaten zien. 



Meer leffwa hebben mmbhalia van strategielln waarbij aan de w e  kaat mmdacht 
ba- woda aan bet crei4rei van inzicht h effmiefimtgebniik, waarbij artsen worden 
stangmpraken op hun rstionalitdt, en aan de andere kant een prikkel wordt gehantard 
asar deze idchten  in de pralt3jk roe: te passen. Binnen de Nederlandse pzondheidszorg 
vormen de verdere uitwerking en toepassing van de principes van interne budgettering 
h i e ~ w r  een gocoede brnis. 

Bij de evaluatie van een dichotome tt-t wordt vaak gebruik gemaakt van de s;ensith&eil 
cn de spiecificiteit van de tmt. In de Bayesiaame benadering worden deze 
tmtparameten, te aameni met de a p&ri h m ,  gebruikt om de voorspellende waarden 
van psiiieve of neptime aeatuiclagen te berekenen. In de ROC-curve wordt de trade 
o b  twisen sensitivibit en spdfidteit wwrgegmen. Vaak h het mogelijk door liiet kiezen 
van een ander afkappunt verbeteringen aan te brengn in de ene tie?clpararneter ten 
ha t e  van de andere parameter. Om de onzekerhdhreducitie ten gevolge van de 
uitvollering van de test te hantliïceren worden in ck literatuur diverse muglijkheden 
beschreven. Een tweeilal mdellen is in een vergelijkende studie belrokkern: 
- het model van Connel1 en Koepsell, waarbij het verschil in a posteriori en a 

priori b a s  gewogen wordt met de h m  van optreden van de testuitslag. 
- de entrapiebenadering maakt gebruik vaan het bits-wnmpt, zoals dat 

boorspra~ankelijk door Shannon wom is gegeven. 
Uit de verge1IJjkiing van deze tw& benaderingen blijken drie verschillen: 

het model wan Connejl en Koepsell b minder volledig dan het modd van 
Shannon omdat slechts de anzekerheidsrdwcxie ten gevalge van juiste uitslagn 
wordt berekend. Bij Shannon worden ook de foute uitslagen meegenomen. 

. de entropiebenadering is minder bruikbaar in het kader van evaluatie, waarbij 
ook de uifhmteni van het zorgproces een rol spelen 

. bij de afineging van de sensitlv-iteit versus de specificiteit wan een tmt dient de 
a priori kans mede een rol1 te spelen. Bij Cannell en Kmpsell blijkt de a priori 
kans geen rol te spelen ten aanzien van dit keuzeprobleern. Bij het 
entraipieconcepc blijkt deze invlaed wel aanwezig. 

Beide berekeningswijzen zijn loagepast op een rekenvoarbeeld ontleend aan Galen en 
ieiambino. Er kunnen enkele kanttekeningen geplaatst warden bij de oonclusie van 
bovengenoemde auteurs;, 
Galen en Grrmlbino concluderen dat de peralleltmt de hoopte sensitiviteit en de Iasg8te 
specificiteit heeft. Deze mnelusie blijkt biji nadere analyse het gevolg van het 
gehantmrde positiwlteils~rit~riurn. 

In verband met de optimale volgorde van tests concluderen Galen en Gambino &dat 
eeml de tmt met de huogste specifidteit dient te worden uitgwoerd. Voor het bepalen 
van de optimale volgorde bij een seriebenadering dient echter naast de spwîficiteii ook 
de sensitiviteit, de koslellcvcrhouding en tendoltie de a priori kans beke-nd te zijn. 

Bij de volledige evaluatie van de werking van een test spelen vier kosten (C) en Kier 
opbrengsten (Q) faeiaren een rol. De mnsquenries horen bij de \aPer mogelijke 
taluihlapn: terecht positief (Tl?], hut posilief (FF), fout negatief (m) en fout positief 
PP). 
Bij mn eoonornisclie evaluatie wordt onderscheid gemaakt in een Opbrengsten - Kosten 
(Q-K)-criterium eni in wni Kosten gedeeld door Opbrengsten (WO)-criterium. Nadere 
analyse maakt duidelijk dat, indien het produktienivesiu bepaald is door het WO- 



criterium de totale winst geruiger is dam indien bepadd door het O-K-criterium, Dit 
zou kunnen inhouden dar volgens het IijOeritenuair een sub-oplimale oplossing wordt 
gevonden. Echter ingen de mimiddele welke in de WO-oploming nog wij zijn, 
aangewend wonden in alternatieve richtingen, waar de gemiddelde opbrer i~t  minimaail. 
gelijk h aan de gemiddelde opbrengst bij WnD, dan is de totale winst groter dan of 
gelijk aan de totale winst bij O-K 

In de literatuur worden verschillende modelspecifioraiies aanptroEen die gehmtard 
worden om het optimale afkappunt op de ROC-cume te bepalen. 

De meeste madelien zijn benaderingen waarin op versichllende wijzen rekening wordt 
gehouden met de diverse opbrengsten- q. kostencainsequentiw. In ds meest volledige 
economische evaluatie (0-K modeE) wordt het optimale afkappunt gevonden dolor mn 
raaklijn niet een richtingscoëffnci~nt gelijk aan heit produikt van de reciprob van odds- 
ratio en de verliesbìnst-verhouding (R), aan de ROC-curve Ie trekken. 

Grafisch kan het optimale afkappunt in de KSO-benadering worden bepaald door valiiuit 
het punt, waar zowel de kosten als de opbrengsten gelijk zijn aan O, de raaklijn te 
trekken iuan de ROC-curve. Bewezen kan worden dat alle mmbinaties esani sensitiviteit 
en specificiteit welke gekenmerkt worden door eenzelfde WO-verhouding, Biggen op een 
rechte lijn door het betreffende O-punt. 

Vervolgens wordt de analyse gericht op de evaluatie wan een test waarbij vooral. 
gekeken wordt naar de extra opbrengst van de test ren opzichte van de alternatiwen 
"niets doen" of %onmiddellijk behandelen? a n d e r  de teststrategie is er een bepaalde 
drempelwaarde volar de a priori kans (p,). Voor waarden kleiner dan p, is de strategie 
"niets doen" het beste. Voor p-waarden groter dan p, is Nonmiddellijk behandelen" het 
beste. Er zijn twee: drempels (p, en p,) die de grens markeren waarbinnen de 
teststrategie prevaleert. 

In de aldus onderscheiden gebieden blijkt de test zich op verschillende wijzen te 
gedragen. In het gebied (p, .c: p < p,) is slechts de positieve testuitslag van belang, Bij 
een negatieve tc-tuitslag wordt die kans op de ziekte geringer, maar dit heeft geen effmt 
op de te nemen Beslissingen. Bij een positieve testuilslag wordt de hm op de ziekte 
groter en wordt nonmiddellijk behandelenu de optimale strategie, terwijl aoader last 
"niets doeai"de voorkeur had. Uit 4 blijkt dal aan de hand van de likelùheod-ratio van 
de positime tesIuI&lag, in combinatie met de factor R, Iran worden atgelazen of het 
verrichten van de test zinvol is. Met behulp van S kan op de RnDC-curve onderscheid 
gemaakt worden tussen zinvolle en niet-zinvollc afkappunten. 
Combineren van Wee onafhankelijke tesb Ikrain geschieden in serie of parallel. Bij een 
serietest h n  de volgorde van de beide d a t s  nog worden gmarieerd. Bovendien kan 
zowel bij de e d e -  a h  bij de paralildwmbinatk een conjunctief danwel een disjunctief 
positiwiiteitsi@riterium worden gehanteerd. Het aantal strategietin, inclusief "niets doenn 
en "onmiddellijk behandelen" bedraagt dan 10. Hebben beide tlesrls echter meerdere 
mogelijke afkappunten dam neemt het aantal tes&trategi&n snel toe. Een conjunctief 
positPviteiiscri~erh leidt lol een test met een relatief lage sensitiviteit en een relatief 
hoge specificiteit, tenvijl aangekeerd bij een disjundief positiviteitscrjiteriurn de 
specificiteit relatief laag is in combinatie met de relatief hoge sensitiviteit. 
Bij hantering van een zelfde positiviteitscriterium leiden de serie- en parallekbenadering 
tot dezelfde semitivíteit en specificiteit. 



&ij lage a pdori b w n  is een  mnjunaief Icxiteri.i;im wewujajk, bij hogere a pdon 
hasen heeft ma! dkjunictief criterium de voorkeur. 
Bij mmbimilie vaa twee &amkelíjka: l@& blijkt bij een mnjuradief psiit~&i&cLa'ae~um 
de semitivlidt hoger (en dw de s p i s i ~ t e i l  lager")n h d  gwaP h bij ooaia-elijke 
tests. Bij hantering van een disjunctief criterium L% de invloed omgekeerd. 

Qblain de k~lli~kundlw methude In cBc nrdsche pmkluk aatogmend warden bf)j h& 
nemen urm bsllas6ng~n7 
Vaar het mepamen van besl.iskundie L het aoodmkelijk om wir aantal factoren te 
expliciteren en re kiwandnmren, die anden impliciet en rnogdijk oinbmwt 
bealui&orming belnvloeden. Problemen bij het kwantificeren zijn bekend: ze hebben 
betrekkîng op alle h loren  welke in haf model een rol spelen (de a priori hm, de 
testparametara, de sensitiviteit cn spwinidleit, de gezondheîdaruinnst en de eestkasten). 
Hm kunnen semitixildt en eipwificilelt bepaald worden hdiem de gouden standaard 
antlbreekt? Zijn er voldoende betrouwbare en valide methoden om gezondheid Ie 
merein? Wat L de maximale bereidheid van de maatschappij om mor gamndhaid te 
beitalm? 

Verdere invmr van beslilrkundige tecbdeken in de medhche praktijk zal nîet van 
vandaag op morgen gerealiseerd zijn, Door de Invoering van de interne budgettering 
is een situatie gerrrekkrd waarbij de prikkels voor de ar@ am teveel tests aan te w a p n  
zijn wegganamen. Echter voordat er van een omgekeerde situatie sprake is zal de arts 
veel aterker gmnfronteerd moeten worden met de EnanciEle grenzen, eventueel door 
het testgebruik een integraal onderdeel te laten zijn van het afdelingbudget. Alleen 
dan zaiE de arts bij de besluitvorming kasten- en haliteibraspecten laten meespelen. 

Langs twee wegen kunnen echter de resuldaden van voorgaande analyses toch bruikbaar 
gemaakt worden voor individuele besluitvorming. De ene weg betreft onM&e1ing van 
protocollen. En dergelijke pmloool8an zouden de mnsequeialim van her testgebruik 
kunnen worden, remerkt, waarbij meer dan tot nu toe het geval was de economische 
kant benadrukt wordt. 

De tweeda weg volgt het pad van de demedische opleiding. De balisregels en de 
inzichten die daaraan ten grondslag liggen kunnen via de medLche opleiding 
dcmrgegov~n worden aan medische studenten, maar ook aan praktherende artsen. Dit 
maakt het mogelijk dat er op een meer dolordechte wijze dan vmrhiecn beslissingen 
omtrent het gebruik van ra t s  =-al worden gemomen. 



In the past health economists have paid 'little attention to the recowmic a s p &  of 
routine activities of doctors. In addition utilization of diagnostic j p r o d w a  is 1m 
ftequena studied than the use of therapeutic activities. This is due to the fact that tests 
are applied in a dtul ion of uncertainty. 
Clinical epidemiologists argue for the application of decision analpiml twhniques for 
optimizing test utilization. In this dlsertation these twbiques are s t d i d  from the 
economic point of view. An important question to be answer4 is how these tlechnlquw 
can be used as an instrument for optimizing medical dexisions. Over- rn well as undar- 
use can be reduced to attain a more efficient and/or cE&i%ive hwlth a r e  siptent. 
Tests are mainly ordered for a screening, monitoring or diagnostic function. The 
diagnostic prows, the way how doctow reach a diagnoslis, h not fully nndemload. En 
their daily practice, doctors use elements of the hpotheGli@o-deductlivne approach, as 
we13 as elements of pattern racognitioln, Evaluation of the use of tests ran ba done on 
the level of the process (reliability), but aka on the level of vdidinyi ar effecdjivenierss. 
These two 1eve;Bs in particular are studied and described in this d$ssertation, 
Since 1983 laboratory produdion has been stabilized, mused by the budgellag of 
hospitals and other factors. Automation in the laboratoty has auffied a shift ftn the 
balance of variable and Tied costs. h a Jaboretllory with a high degree of automation, 
a g r u t  effat from a strategy aimed at the reductian of the demand for tesls by doctors 
is not expected, 
The laboratory is a part of medical mdces. It provida the doctor with i8uEarmatien. 
This ill~formation supply is only useful if it hm a real significance ifor the decisiion 
p rows  of the doctor, Measurtx lo restrict the demand for should be aimed more 
at promading rational use of tats a6 creating thresholds for the dactar. 
Regarding the enormous variation in the use off test8 among doctors, some kind of 
understanding of the behaviour of ordaring ta ts  is necessary. Differences in t a t  
utilization are part$ causeid by personal characteristics of the doctor (age, risk 
behaviour, etc.) and partly by stmclurall kctors (university hospital), Medical education 
also plays a very important role. Experiments to influence the use of t a t s  by 
educational intenrentions show a temporary effect. Social, financial and profmsional 
pressures are dominant. 
Experintents with feedback and medical a d i t  $how diIMFerent re-sults. Mare s u m s  mn 
be expected fiom combinations of strategies, in which on the one hand attention le paid 
to creating knowledge about effective test we-, and on the other hand an inmnlke is 
created far applying this howledge in practice. Within the Dutch health care sptarn 
the further application of the prhdpltx of internal budgeting seem8 to bo a starting 
point. 

For evaluating a dichorornaus test, sensitivity and specifidly of the tmt are oficn used 
as an optimization criterion. In the Bayesian approach Ihae  test parameters, together 
with the e priori probability, are used to ca31culaXe predictive values of positive or 
negative test results. The ROC-curve show the trade-off between sensitivity and 
specificity. To quanti@ the amount of reduction of Prnmrtainty, caused by the t a t  
perfor~nance, different methods a n  be used. Tho models are compared: 
- the model of Conmlili and Kocpsell, by which the expected value of the 

difference br:Wmn a posteriori and 81 prlori probability, given a positive or ;a 

negatke t a r  result, is c a l ~ u l t d .  



- the antropy approach, which is wnqtiualized by Shannon. 

ampar ism of these two models show the fo'ollowing differenca;sc: 
ths model of Cornell and bepaell is less complete than the model of Shnnon, 
baause ir only takes into amount the rdudion of uncertainty amed by correct 
test ramlts (ttils). The method of Shannon incarporates the false results rn well, 
the enlrogy method cannot be w d  .din waluations aimed at the outmma of 
medical intemenliom. 
ia determining Ihc optimal cut-off point of a test the a priori probaibility should 
play a role, In the Coimell and KmpseU model this L not the case, whereas 
in the entropy approach thh hctor icd used. 

Both mothods of @alcuhEing the redudion of uncertainty have been applied to an 
example derived from Oalen and Gambino. 
oallen and Gembina lconclude that parallel testing has a higher sansitMty and a lower 
specificity than series lestimg, Further examination show that this conclusion Is 
exclusively based on the value of the positivity criterion of tbe Wo test mmbinations. 
Thq  canclude that in a series lest for reasons of efficiency the test with the highest 
specidoily should be done first. However, for determining the optimal sequence, the 
sensitivity* the test costs and the a prioai probability should also be known. 

Regarding complete evaluation of lest utilbtion there are four important costs (C) md 
four important outcomes (IQ. These cansequences belong to the four possible test 
results: true positive (T'P), false positive (IT), false negadive I(FN) and true negative 
PI* 
In an economic evaluation a "Benefit minus Cost'kritesion (B - C) or a Tost divided 
by Benefit%rilteaion (C J ;B) can be m ~ i e d .  If a production level is determined by the C 
/ B criterion, the total profit is lower than the total profit determined by the B - C 
criacrion. Theoretically using a C S B criterion, could lead to a suboptimal so~lution. 
However, if the resources not used in the C / ES solution are applied to alternative 
situations, where the average benefit is at least as high as the average benefit in the 
C / B sorlution, them the sum of these profids is the same (or higher) than the dotal 
profit determined by the B - C criterion. 
Optimization. awrding to the C E B criterion Leads to a lower use of ta t s  than 
optimization iuwo.t.dhg ao 8 - C criterion. Before udng this criterion, the amount of 
health gained expressed in term8 of, for example, Quality Adjusted Life Years. 
(QLYks) should be determined, as weill as the monetary value (M) of this gain, The 
factor M represent8 the maximum social willingness to pay for a QPILY. The B - C 
approach seems to function as a mdmum admissible solution for C / 8 calcuEations. 
If the cost8 per QALY in the optimal solution acoording to tihe C / B appmach is far 
below the maximum value M, additional claims for more expensive test strategies can 
arise. 

Determining the optimal test strategy in a fairly uncomplicated situation (for example 
a combination of Wo t m t ~  with several possible cut off points) is so complicated that 
the aid of computer programmes becomes necessary. 

In the literature, several specific models for determining the optimal cut-off point an 
the ROCcurve: can be found. Most af these models contain different incomplete 
combinations of msts and/or benefits as consequences. The most wmplete economic 



maluation model cam be found by determining the optimal at-off poiat 'by dradng a 
line wrirh a s l o p  (R) equal to the product of the reciprocal of the odds ratio and the 
lossbenefit ratio, inlersmting the ROC-cwe. This model is the specifiaerttian of the 
C - B approach. 
Graphimlly, the optimal cut-off point can be found in the C - B approach by drawing 
a line, touchbg the ROC-curve, horn a point where msts ;as well as benafilts are qua1  
to zero. Further, it can be shown that all mmbinations of sensitivity and specificity, 
characterimd by the same C / B ratia, a n  be lomlked om a straight line. The point 
where casts and benefits are zero & ako found on this line. 

Besides this economic evaluation model, the analysis deals with the alternatives "doing 
mthingw and "treating". Without the test strategy, 'there is a mrtain threshold for the 
a pdori probability (pd. For values OF the a pslori probability smaller than the 
threshold p,, the strategy "doing nothing" Is optimal. For values of the a priori 
probability values higher than p,, the strategy 'treating-is optimal. The test strategy of 
testing i s  characterized by two thresholds. One threshold represen& the decision 
between the strategy of 'doing nothing%nd testing (p,). The other threshold represents 
the decision between the strategy of testing and "treatment without 'testing"@,). For 
values of the a priori probability between p, and p,, the Pest strategy is the optimal . 
strategy. 

In the area where the value of the a priori probability lies between p,, and p,, only the 
positive test result is an important indicator for decision-making, The probability of 
disease given a negative test result is less than the a priori probability, but has no 
impact an the decision. In a s e  of a positive test result, however, the a posteriori 
probability is higher and the strategy Vreating9ecomm preferable, whereas without 
the tmt, "doing nothingn is the best strategy. Further, id  can be ooncluded that the 
decision to tlest or not to test can be based on the likelihood ratio and the factor R 
(see above). 

Combination of two independent tesds can be done in series or parallel. In case of 
series testing the sequence of tests can be changed. In bath combinations (series and 
parallel) a conjunctive positivity criterion (both tests have to be positive) or a 
disjunctive positivity criterion can be applied. 
There are ten strategies available, including the strategy "doing nolhinghnd "treating", 
Using a mnjunctive posilivity criterion leads to a test with a relatively low sensitivity 
and high specificity and vice versa. By ming the same positivity crillerion the series and 
parallel combination have identical sensitivity and specificity. 
With low a priori probability, a condunclive positivity criterion is desirable, wit11 high 
a priori prababillity a &disjunctive positivity criterion. Ooimbination, of two $iependen1 
tests leads with a conjunctive positivity criterion to a higher sensilivity (and lower 
specificity.) than in case of combination of two independent tests. Using ih disjwnclive 
positivity criterion the relation is reversed. 

Can the decidon enrrlytic epprwch be applied in medical practice? 
For the application of decision analysis it is necessary to quantify a number of factors 
explicitly, factors that othe&se influence the decision making, process implicitly. 
Problems of quantifying these factors are known: they hclude the assessment of a 
priori probability, sensitivity and spmiiEiciQ, outcomes in terms of Q a Y k ,  and Ihe Itad 
casts. Relevant information about these factors is often lacking. A structural problem 



b the. lack of a gold sQndatd in m y  caam, How a n  tke ~~emitivity and speclKeig be 
clelemfnd, iif a golld s;t;c?nidard i~ IlacEng? Are tha lmethl~h to measure improvements 
in halrh slazllw reliable and valid? UrhaX ia the m i m u m  amaunt that society is willing 
la pay for QALY'e. 

lndreduction of deeisian analytical nacethodsr in medical praatiwe will take a bng  tima. 
By budgeting hloapitalls, a eitualion lhl~ls bwn created with iaherenr incentives for twt 
tdudian.  Hawever, financial incentive& d l  hwe to be attengbend, which muid be 
r m l a  by creating clinical budgang including the m$ts of tats. fa rlrat w e  the dodlor 
will have to integrate the quality and oosts; upects in his clinical daision making. 

Mainly there are lwlo ways for wing the resulds of decision analpis. 
QEY@ way is the dwobpment of pno tml .  En these protamls the consquenccts of the 
we of ilmta could be analyzed, indudfng the economic dimension. The somlzd w y  
usm the medical education. Dmhion rules, and the howledge on which these nrla 
are based, can be taught 10 rndial  students, but allso to doctors by mmeans of 
postdwloral coursm. More rational we af tests could be the result of this educational 
strategy. 




