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Increasing costs of health care are a cause of concern to patients, governments, health economists, 
and the medical profession worldwide. Chapter 1 describes how these rising health care 
expenditures jeopardize the sustainability of health care systems that ensure acceptable, accessible, 
equitable, and affordable delivery of high-quality care. This dissertation explores how medical 
education can contribute to the delivery of high-quality care while simultaneously acknowledging 
rising health care costs. Medical education attempts to prepare physicians for their role in 
sustainable health care, as providers of high-value, cost-conscious care (HV3C). HV3C is care 
that aims to assess the benefits, harms, and costs of interventions and consequently to provide 
care that adds value.

This dissertation investigates the role of medical education in the training of high-value, cost-
conscious care delivery using the following research questions:

1  Which elements of educational interventions are effective to train (future) physicians in the 
delivery of high-value, cost-conscious care?

2  How do residents approach the delivery of high-value, cost-conscious care in daily practice?
3  How do supervisors aim to train residents in the delivery of high-value, cost-conscious care?
4  How is the workplace setting related to residents’ high-value, cost-conscious care delivery?

Chapter 2 aims to gain understanding of how and under what circumstances educational 
interventions may help practicing physicians, resident physicians, and medical students 
deliver high-value, cost-conscious care. Insight into this learning process is necessary to 
develop programs that train physicians in providing such care. Our realist review indicates 
that effective educational interventions rely on a combination of three elements: knowledge 
transmission, reflective practice and a supportive environment. Knowledge transmission 
entails knowledge of the general economics of health care and its costs, knowledge of patient 
preferences and scientific knowledge (medical expertise). Reflective practice aims to help 
physicians gain insight into their performance with the goal of influencing future behavior. 
Providing feedback, stimulating reflection, or a combination of both are used to prepare 
trainees for HV3C delivery. Finally, the presence of a supportive environment is characterized 
by the presence of a communal goal to deliver HV3C shared by clinical role models and 
teachers alike, and a culture of interprofessional collaboration in relation to high-value, cost-
conscious care. Our review concluded that besides support from ‘working staff’, support on 
the macro level, including the organizational structure is crucial.

Chapter 3 focuses on residents’ perception of HV3C training in the workplace-based setting. 
Residents from six different residency training programs participated in focus groups that 
discussed their training methods and how the learning environment can support workplace-
based learning. Influential factors in learning HV3C delivery operate on three levels: the 
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individual resident, the training program, and the workplace level. On the individual level the 
spectrum ranges from ‘the frugal type’ who is always concerned with HV3C to the ‘costs-are-not-
on-my-mind’ type, describing the resident who cannot be bothered by financial concerns. In 
between, we identified a group with a more moderate attitude that can be described as mindful 
of HV3C but seems to find it difficult to prioritize it along with other tasks in daily practice. 
These residents are illustrated by this participant’s quote: “It’s our responsibility to deliver HV3C 
but…” At the training program level, perceived determinants of learning include resident-
supervisor interactions, involvement in decision-making over time, and exposure to variation in 
care delivery. At the workplace level, learning depends on the availability of professional health 
care expertise and on the presence of institutional policy.

Chapter 4 deals with the key figures of supervisors, exploring how they aim to prepare residents 
for HV3C delivery. How they do this is based on the priority given to HV3C training, the 
presence of feedback on HV3C, and the supervisors’ perceived obstacles to HV3C delivery. 
Reluctance to discuss health care costs and a lack of knowledge of health care costs were often 
mentioned as barriers in training residents. Results further indicate that attending physicians use 
three methods to teach HV3C delivery: Socratic questioning, role modeling, and setting limits. 
Applying these methods supervisors, often implicitly, aim to train residents to deliver HV3C in 
the workplace setting.

Chapter 5 aims to unravel how the learning environment relates to the HV3C delivery by 
residents. We observed gynecology residents in daily practice delivering clinical care interviewed 
both residents and supervisors of the participating department. Our study identified how 
residents consider the risks, costs and benefits of health care services in practice and how the 
attending physician influences this process. We noticed that financial costs are rarely discussed 
in determining what care could be considered as ‘appropriate’. Additionally, we noted some 
variation between supervisors that was confusing for junior residents. We concluded that three 
main areas for learning could be improved: questions about HV3C should be answered, and the 
answers to those questions should be checked in order to avoid decision-making based on (false) 
assumptions. Disagreement within the department should lead to open, face-to-face discussion. 
If criticism is shared, it should become clear why physicians chose different approaches in a 
specific patient case. Interview data suggests that residents feel the culture does not fully support 
sharing criticism, while supervisors feel that these discussions would confuse residents on what 
could (or should) be considered appropriate care.

Chapter 6 aims to translate our scientific findings into practical tips in support of HV3C training 
for residents. The tips target clinical educators for training in daily practice but can be translated 
into the resident perspective.
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Table 9: 12 tips for training high-value, cost-conscious care in the clinical setting

Tip 1 Reflect on the personal stance of residents and supervisors.

Tip 2 Ask and answer critical questions regarding future and past care delivery.

Tip 3 Be aware of the important role of supervisors in residency training.

Tip 4 Provide opportunities to pursue proposed diagnostic and treatment plans.

Tip 5 Engage medical students and residents in discussions regarding complex cases.

Tip 6 Stimulate residents to seek external expertise and build interprofessional collaborations.

Tip 7 Use utilization data to reflect on personal and collective care delivery.

Tip 8 Use practice variation as a starting point for discussing which care is deemed appropriate.

Tip 9 Encourage residents to explicate patient preferences and expectations of the health care system.

Tip 10 Talk about health care costs with patients.

Tip 11 Discuss in the department how to deal with demanding patients and guideline adherence.

Tip 12 Seek to expand teaching methods to train during supervision. 

Chapter 7 deals with the coherence between chapters and puts the findings into a broader 
perspective. We discuss our research in the light of medical education’s responsibility for 
translating societal needs into training programs. This responsibility is not specific to HV3C but 
extends to other domains and topics, such as patient safety and elderly care. Furthermore, we 
discuss HV3C in the light of the profession and conflicts of interests that occur when physicians 
should protect the sustainability of health care but are obligated to put the patient first. Physicians 
are challenged by differing expectations which, we would like to point out, could create barriers 
for the delivery of HV3C. These barriers influence attempts to train residents in their role in 
providing HV3C and hinder the development of a supportive environment for HV3C delivery.
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Stijgende zorgkosten zijn reden tot zorg voor patiënten, overheden, gezondheidseconomen en de 
medische professie wereldwijd. Hoofdstuk 1 beschrijft hoe de stijgende zorguitgaves de 
toegankelijkheid, betaalbaarheid, en gelijkwaardigheid van het gezondheidssysteem bedreigen. In 
dit proefschrift verkennen we hoe medisch onderwijs kan bijdragen aan het leveren van 
hoogwaardige zorg door artsen waarbij de stijgende zorgkosten gelijktijdig in ogenschouw genomen 
worden. Medisch onderwijs tracht artsen voor te bereiden op hun werk binnen een duurzaam 
zorgsysteem dat doelmatige zorgt levert. Doelmatige zorg beoogt de voordelen, nadelen en kosten 
van medische interventies te balanceren en zodoende zinnige zorg te leveren. 

1 Dit proefschrift onderzoekt de rol van medisch onderwijs in het opleiden van artsen voor 
het leveren van doelmatige zorg door middel van de volgende onderzoeksvragen: 

2 Welke aspecten van onderwijskundige interventies zijn effectief binnen het opleiden van 
(toekomstige) artsen in het leveren van doelmatige zorg?

3 Hoe gaan artsen-in-opleiding-tot-specialist (AIOS) om met het leveren van doelmatige zorg?
4 Hoe bereiden supervisoren AIOS voor op het leveren van doelmatige zorg?
5 Welke rol speelt het werkplek-leren bij het leveren van doelmatige zorg door AIOS?

In hoofdstuk 2 onderzochten we hoe, onder welke omstandigheden en waarom onderwijskundige 
interventies artsen, AIOS, en medisch studenten ondersteunen in het leveren van doelmatige zorg. 
Inzicht in dit leerproces is essentieel voor het ontwikkelen van effectieve onderwijsprogramma’s 
gericht op het leren leveren van doelmatige zorg. Onze realist review laat zien dat effectieve 
onderwijskundige interventies zich richten op het combineren van drie elementen: kennisoverdracht, 
reflectie op eigen handelen en een ondersteunende omgeving. Kennisoverdracht richt zich op het 
verwerven van kennis over algemene gezondheids-economische principes en kosten van de zorg, 
kennis van patiënt-voorkeuren en wetenschappelijk bewijs voor bijvoorbeeld behandelingen en 
diagnostiek. Reflectie op eigen handelen is noodzakelijk voor het verkrijgen van inzicht in de 
geleverde zorg met als doel leerpunten te identificeren voor toekomstige gedrag. Het geven van 
feedback op en het stimuleren van reflectie op het handelen van de arts (of een combinatie van 
beiden) worden gebruikt om reflectie op eigen handelen te stimuleren. Daarnaast is de aanwezigheid 
van een ondersteunende omgeving belangrijk, welke zich kenmerkt door een algemeen gedragen 
belang van het leveren van doelmatige zorg. Verder kenmerkt deze omgeving zich door de 
aanwezigheid van rolmodellen en docenten voor doelmatige zorg, en waarbij interprofessionele 
samenwerking rondom doelmatigheid hoog in het vaandel staat. Ondersteuning op macroniveau, 
zoals bijvoorbeeld het bestuur van een ziekenhuis of het managementteam van een zorginstelling, 
is tevens cruciaal. 

Hoofdstuk 3 richt zich op de percepties van AIOS over het opleiden in doelmatige zorg op de 
werkplek. Arts-assistenten van zes verschillende opleidingsprogramma’s namen deel in homogene 
focusgroepen om te bespreken hoe hun opleiding aandacht besteedt aan doelmatigheid, en hoe de 
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werkplek het opleiden in doelmatige zorg kan ondersteunen. Het leren leveren van doelmatigheid 
wordt beïnvloed op drie niveaus: de AIOS als individu, de opleiding, en de werkplek. Op het 
niveau van het individu beschrijven we een spectrum aan typeringen rondom de houding van de 
AIOS ten opzichte van doelmatigheid variërend van ‘het zuinige type’: iemand die altijd en overal 
bezig is met het zuinig en zinnig leveren van zorg tot het ‘ik hou me niet bezig met kosten-type’, 
welke de AIOS beschrijft die zich niet verantwoordelijk voelt voor de kosten van de gezondheidszorg. 
Daartussen zit een grote groep van AIOS die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid ten 
aanzien van doelmatige zorg, maar moeite hebben er prioriteit aan te geven in de dagelijkse praktijk. 
Deze AIOS worden beschreven door de karakteristieke quote “het is onze verantwoordelijkheid 
om doelmatige zorg te leveren, maar….”. Op het niveau van de opleiding spelen de interactie 
tussen AIOS en supervisor, de betrokkenheid van AIOS bij het nemen van beslissingen en de 
blootstelling aan variatie en hoe en welke zorg geleverd wordt een belangrijke rol. Op de werkplek 
hangt het leren van doelmatige zorg sterk samen met de beschikbaarheid van medische expertise 
en de aanwezigheid van een afdelings- en ziekenhuisvisie rondom doelmatigheid. 

In Hoofstuk 4 staat de rol van de supervisor centraal en wordt onderzocht hoe supervisoren AIOS 
voorbereiden op het leveren van doelmatige zorg. Gedurende semigestructureerde interviews 
deelden supervisoren dat de wijze waarop zij AIOS voorbereiden sterk samenhangt met de 
prioriteit die gegeven wordt aan doelmatige zorg, de aanwezigheid van feedback en de barrières 
die door de supervisoren ervaren worden ten aanzien van het leveren van doelmatige zorg. Het 
nalaten van het bespreken van zorgkosten en een gebrek aan kennis ten aanzien van zorgkosten 
wordt vaak genoemd door supervisoren als een barrière. Onze resultaten laten verder zien dat 
supervisoren gebruik maken van drie didactische principes om doelmatige zorg te integreren in 
de opleiding. Deze principes zijn het socratisch bevragen van de AIOS, het zijn van een rolmodel 
rondom doelmatigheid en het stellen van grenzen met betrekking tot autonome beslissingen voor 
diagnostiek of behandeling. Door het gebruiken van deze principes proberen supervisoren, vaak 
impliciet, AIOS voor te bereiden op het zelfstandig leveren van doelmatige zorg.

Hoofdstuk 5 gaat in op de relatie tussen de leeromgeving en het leveren van doelmatige zorg door 
AIOS. Door middel van observationeel onderzoek hebben we inzicht gekregen in de dagelijkse 
bezigheden van AIOS op de werkplek en de rol die doelmatigheid hierbij speelde. Als aanvulling 
op onze observaties hebben we zowel AIOS als supervisoren geïnterviewd, om nader in te gaan op 
onze bevindingen uit de observaties. De resultaten uit deze studie laten zien hoe AIOS afwegingen 
maken tussen de voordelen, nadelen en kosten van de zorg en hoe de supervisoren deze afweging 
beïnvloeden. Uit onze observaties bleek dat er weinig aandacht was voor de bespreking van kosten 
in gesprekken waarin dit wel gepast zou zijn geweest. Verder werd duidelijk dat variatie in handelen 
tussen supervisoren verwarrend kon zijn voor jonge AIOS. Om het leren op de werkplek te 
ondersteunen zou er meer aandacht mogen zijn voor vragen rondom doelmatige zorg en 
bijbehorende antwoorden. Deze antwoorden zouden getoetst moeten worden om te voorkomen 
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dat de beslisvorming gebaseerd wordt op onjuiste informatie. Daarnaast kunnen meningsverschillen 
rondom doelmatigheid kansen bieden voor open discussies binnen het zorgteam. De achtergronden 
van deze meningsverschillen zou gedeeld moeten worden, zodat het voor AIOS duidelijk is waar 
verschillende standpunten hun oorsprong vinden. De bevindingen van de interviews geven aan dat 
AIOS een cultuur ervaren waarin elkaar kritisch benaderen niet altijd wenselijk is, terwijl 
supervisoren het idee hebben dat dergelijke discussies verwarrend zouden zijn voor AIOS. 

Om opleiders, supervisoren en AIOS te ondersteunen bij het opleiden in het leveren van doelmatige 
zorg zijn een aantal onderzoeksbevindingen vertaald in praktische tips in Hoofdstuk 6. De tips 
zijn geschreven vanuit het perspectief van de supervisor, maar kunnen eenvoudig vertaald worden 
naar het perspectief van de AIOS.

12 tips voor het opleiding in doelmatige zorg

tip 1 Ben u bewust van uw eigen ten aanzien van doelmatige zorg

tip 2 Stel kritische vragen over doelmatigheid

tip 3 Wees u bewust van uw functie als rolmodel voor het leveren van doelmatige zorg

tip 4 Geef AIOS de ruimte voor het vervolgen van eigen beleidsvoorstellen

tip 5 Betrek AIOS in discussies rondom complexe casuïstiek

tip 6 Stimuleer AIOS om advies in te winnen buiten de vakgroep

tip 7 Vraag/zoek spiegel-informatie en gebruik deze voor reflectie

tip 8 Maak variatie tussen collega’s bespreekbaar

tip 9 Bespreek altijd expliciet de hulpvraag van de patiënt

tip 10 Let’s talk about money.

tip 11 Neem als vakgroep een collectief standpunt in 

tip 12 Maak gebruik van onderwijskundige ondersteuning 

Hoofdstuk 7 verbindt de bevindingen van ons onderzoek met de grotere maatschappelijke en 
medisch onderwijskundige discussie. We bespreken de verantwoordelijkheid van medisch 
onderwijs om maatschappelijke behoeftes te integreren in de medische vervolgopleiding. Deze 
verantwoordelijkheid is niet beperkt tot het thema doelmatigheid, maar geldt net zozeer voor 
andere onderwerpen zoals patiëntveiligheid, kwaliteitsverbetering en ouderengeneeskunde. Er is 
een spanningsveld voor artsen rondom het behartigen van de belangen van de individuele patiënt 
en tegelijkertijd het borgen van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg. Deze 
verschillende belangen en verwachtingen kunnen het lastig maken voor artsen om doelmatige zorg 
te leveren. Dit spanningsveld beïnvloedt het opleiden van AIOS in hun taak om doelmatige zorg 
te leveren maar hindert ook het creëren van een ondersteunende omgeving om die zorg te leveren. 
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