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Over the past 20 years, the number of diagnostic tests that are ordered by general 
practitioners (GPs) has increased. A relatively large percentage of test requests in 
heaZth care is ordered inappropriately when compared with practice guids'lines, 
Although sufficient guidelines on appropriate diagnostic: Cestrng are available, it is 
well-known that implementation strategies are needed to make physicians to adhere 
to these guidelines and thus improve their test ordering bebaviour. Results of 
previolla~s studies are promising, but thelre is insufficient evidence that compwterised 
interventions are effective irnp'lementation strategies. Apart from the scientific 'drrve" 
to study the effects of an automated feedback system in health care, there was also 
a rather practical reason. Although the individual written feedback provided by trhs 
Diaglnostic Gelntre in Maastricht improved the quality of the test ordering behavieur 
of GPs and this feedback method was appreciated by GPs in the Maastricht region, 
a more direct (related to each test order) and less laborious method of feedback 
was desired. Therefore, it was suggested to develop an aw'tomated feedback system 
that would directly assist in the lest ordering process. This thesis reparts on the 
development, vallidatian, impllernen~tation and evalualloin of an automated feedback 
system on test ordering in general practice. 

Chapter 2 presents an overview of the 'literature on systems tlhat produce real-time, 
patient-specific adlvic:e using on screen recommendations to physicians. This review 
focused on tlhree aspects: the impact on the physician, the impact on the patlent alnd 
the impact on the organisation. Besides the effectiveness of the systelm the 
physicran's user acceptance of and/or user sat~sfaction with the system was also 
analysed. Thirty-eight papers were selected for complete review. These papers 
described different types of clinlucall decision support systems (CDSSs) such as 
reminder, al,ertlng, suggesting or critiquing syste~ms. Several study dsslgns were 
identified but contr~lled before-after studies and ralndomised controlled trlalls were 
applied most frequently. The impact on th,e performance of the physician of 
critiquing and reminder systems in a hospital envtronlment has been studied 
extensively over the past years. These studies clearly show that the physic~an's 
performance improves when these systems are used. It was conlcluded that th~@ 
impact on the patient and the health care organisation need to be skudied mare 
extensively. In addition, researchers should foifoicus on the questron why phlysicians 
do ar do not accept the advice of the CDSS. 

GRIF s the Dutch acronym for 'Geawtornat~seerde Rem~lnders als interactieve 
Feedback' (Automated Rernin~ders as Interactive Feedback) 
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In Chapter 3 the development of the GRUF' automated feedback system rs 
described. First, the selecteon of national or reglanai guidelines, the tran~slatian of the 
practice guidelines into cornputerised rules and the venficatian of these rules are 
dlescribed. The GRlF system consists OX a knowledge base In which the 
cmrnputerised rules were ~nnplemented, as well as an order entry system and 
modules to provide passive and active decision support. The knowledge base 
consists of 149 rules applyinlg to various medical problems. The system ge~nerates 
critical comments (as a result of the rul~es) about the appropriateness d the ordered 
diagnostic tcusts at the moment the GP orders a test that 1s n~ot in li~ne with the 
practice guidelines. Demographic patient data and medical data ((medical history, 
medication and symptoms) were retrieved from the GP information system. Otlhe~r 
relevant in~formation had to be entered directly into the order entry system. 

Chapter 4 describes the reliability of assessments of appropriateness of ordered 
diagnostic tests by three expet%. These assessments were to be used as a 
reference standard in the validation process of the GRlF knowledge base (described 
in Chapter 5). A ra~ndom selection of 253 request forms (with 1217 tests on it) 
completed by general practitioners in the Maastricht region was used. Three 
reviewers ~lndepe~ndently assessed the appropriateness of each requested test. 
Interraker kappa values ranged from 0.33 to 0.42 and kappa values of intrarater 
agreement ranged from 0.48 to 14.613. The joint reliability coefficient of the th~ree 
reviewers was 0.66. This reliability is sufficient to review test ordering over a series 
of cases bud is not sufficient to make reliable case-by-case assessmen~ts. In 
conc~lu~sion, there is slubstantial variation in assessments of the appropriateness of 
requested d~ilagnostic tests. Computer support may be beneficial to make the 
process of peer review more uniform. 

Iln Chaptar 5 the validation of the recornrnendlations of the GRlF system 1s 
desc~ribed. The comments of human experts were compared ~11th the comrnenlts of 
tlhe recarnmen~datioins of the GRlF system using a retrospective random selection of 
253 request forms. A panel of; three expert physicians judged the requested tests 
independently based on their interpretatio~ns of the practice guidelines. The majority 
sssessrnent of the physicians was compared with the assessment of the GRlF 
system. In case the system" output differed from the majority assessment the 
written practice guidlalines were consulted. 
On average 1.75 recommendations were produced per form. In total 32 (7%) of the 
4.42 given recommendations were given incorrectly, The amount of information and 
the level of detail (the specificity of th~e terms) in which the GP describes the 
patient's medical status are crucial far the GRlF system to react correctlly. 

Chapter 16; describes the first part of the evaluation of the GRlF system. In this 
chapter the efficacy of the system in a laboratory setting is stludied. A randomised 
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~entroiled trial (RCT) with balanced block design was usled to study the potential 
effect of the GRIIF system. The GPs reviewed a random sample of 310 ,request forms 
they hlad fil~led in and sent to the Dliagnostic Center earlier that year. If deemed 
necessary, they could make changes in the tests requested. Next, the system 
displayed critical icornrnents about their non-adherence to the gwildelines as 
apparent from 'the (updated) reqw~est forms. Twenty-four randomly selected GPs 
participated. 
The number of requested diagnostic tests decreased with 17% (95% CI: 12-220r~) 
due to the comments loif the GRlF system. In addition, the fra~ti~on loif tests ordered 
nat in accordance with the practice guidelines decreased with 39% (95% GI: 28- 
51%). The GPs accepted 362 (50SsQ) of the 729 recammendatians. Although Yhs 
experiment cannot predict the size of the actual effect of the GRIF system in daily 
pradrce, this percentage of 50% is assumed to be most feasible. 

The eifeckiveness of GRlF in daily practice is described in Chapter 7. Eleven GPs in 
two regions of the Netherlands (the regions Mlaastricht and Heeilen) used the 
system from August 2000 to July 20011. The GRlF system was implemented on the 
warkstatilons at the offices of the participating GPs. The GPs were asked to use 
GREF during patient conlsultation instead of filling in the paper request form. An 
analysis loif usage behaviau~r, of the quality of information lprovllded and of the 
fraction of recornmendaiti~ons that had been followed were presented. 
During the intervention period, the GPs produced 2498 request farms using the 
GRYF system with 101139 tests on it. Of the 2780 recalmmesudations, the percentage 
of recommendations followed varied between 3.4 and 8.3 percent depending on the 
type of rec~ommendati~on that was given. Advice to relmove a test because anothsr - 
mo1re appropriate or efficient - test was also requested and recommendations lo 
request an alternative test were fallowed most frequently. Therefore, it was 
concluded that computerised recornmiendations should contain, if possibile, 
swggestions for alternative tests to improve the application of these 
recommendations. The median time to generate, read end act on the feedback 
commlents presented was 13 seconds. Entering (coded) medical patient data taok 
GIPs a relatively lalrge par! of their patlent conswltatioin time. This stresses the need 
folr user friendly and fast data entry methods. As a ~esuUt aRi the relaYivelly low 
percentage of recommendatiorvs that were followed, creative solutions must be 
developed to stimulate a b~etter adherence to these recommendations. 

In Chapf~r 8 the fraction of abnormal test resurts in tests that are ordered according 
to the practice guidelines are compared with the fraction of abnormal tests In tests 
ordered not in accordance with the practice gu~idelinies. The outcomes of laboratory 
tests can seld~orn be eqluated with a diagnosis, while the outcome of imagrng Is often 
diagnostic. Hence, test requests of both domains are studied separately (the results 
of the study ccocerning imaging tests are described in Appendix Xr'l). 
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Summary 
... . .. . _ __ 

A ran~dom sample of 2501 request Forms that were submiltted to "Ie Diagnostic Centre 
by GPs was talken. These forms contained patrent data (adrnin~istrative anld 
nrediml), the laboratoy tests requested and the reason for fleqwest. The GRlF 
system was used to assess whether tlrsst requests are in accordan~ce with practice 
guidslines. 
The fraction of abnormal laboratory test resullts in the group of tests requested not 
accordin~g to the pradice guidelines was significantly lower than in the group of tests 
requested according practice guidelines (p=O.C)2). For Zests ordered to exclude a 
disease, the group d "Osts requested not according to the practice guidelines was 
also ~ign~ificantly lower than ihn the group of tests req~uested acmrdilng to the practice 
guidelines (p=0.04). For tests ordered to confirm a disease there was no sig~nificanl 
difference boween the two groups (p=0.57). 

Chaptor 9 describes the, user satisfaction with, the experiences with and the views 
on the GGRlF system. This chaptar combines the results frolm both the trial in a 
laboratory sett~ng ((Chapter 6) and the trial in daily practice (Chapter 7). GPsAuer 
satisfaction was measured using a questionnaire. In addition, grolup discussions (in 
fhe laboratory trial) and in-deptlh interviews (i~n the field trial) were conducted to elicit 
the opini~ons about and experiences with the system. Finally, the mlotives far non- 
acceptance of the recommendations p~resented by the GRlF system are explored. 
Th~e results show that the GPs in the laboratory trial had mare positive attitudes 
towards the system camlpared with the participants of the field trial. All discussion 
groups and most of the GPs in the fiield trial regarded receiving feedback dulring the 
test, ordering process as an impolrta,nt advan~tage. The most frequently used motive 
no2 to adhere to the practice guidelines was disagreement with its the content and/or 
its recommendations. Apad fro~m establishing agreement on conteln~t of the 
guidelines, a requIiremenlt for using GRlF in daily pralctice on a large scale is that 
more atken.tion should bie paid to th~e promotion, the adoption and 20 the stimulation 
of a positive attitude kowards them among users 

In Cheptsr 10 the conclusions of this t~hesis are presented and general aspects of its 
resulfs di~scussad. Phis thesis shows that it is possible to generate accurate 
automated r@commendations on tests ordering in genelral practice. 11t is advised that, 
clomputlarised recommlendetions should contain, if possible, sluggestiolns for 
alt@rflattwes to improve the application of these recommendatlans. Furthermore, 
creative solut~ions must be developed to avoid GPs frequently ignoring the 
recommendations of critiquing systems. This lh~esis ends with reconurnendations folr 
impliemantation in daily practice alnd futu~re research. 



De afgelopen 20 jaar is hst aantal door huisartsen aangevraagde diag.ruostisehe 
tests gestaag toegenomen. Een relatief groot percentage van deze ileskaianwragen 
binnen de gezondheidszorg worden, vergeleken met geaccepteerde richtlijnen, 
onterecht aangevraagd. Hoewel er voldoende richtlijnen voor het rationeel 
aanvragen van diagnostische tests beschhkbaar zijIn, is het bekend dat 
implementatie strategiekin nodig  ZE]^ om artsen te stimuleren om zich aan deze 
rrchitlijnen te houden en dus het aanvraaggedrag van di~agnostische tests te 
verbeteren. De resultaten van voorgaande onderzoeken rijn veelbelovend, maar er 
is onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat computer-geibasesnde interventies 
effectieve implementatie strategieen zijn. Naast de wetenschappeli~ke 'drangkom de 
effecten van geautomatiseerde feedback systemen te onderzoeken, was er een 
praktische reden voor het uitvoeren van dit onderzoek. Door het Tran~smuraal & 
Diagnostisch Centrum in Maastricht (tegenwoordig Behandel % Zorgeenheid 
Transmurale Zorg van het Academisch Ziekenhuis Maastricht genoemd) wordt al 
enige jaren aan huisartsen iindividuelle papieren feedback gegeven. Hoewel de 
kwaliteit van het aantvraaggedrag van de huisartsen verbeterde en deze methode 
gewaardeerd werd door de bij het Diagnostisch Centrum betrokken huisartsen, 
zocht het Diagnostisch Centrum n~aar een meer directe (gerelateerd aan elke 
testaanvraag) en minder arbeidsintensieve methode. Vandaar dat een 
geautomatiseerd feedback systeem, genaamd GRIF', ontwikkeld werd dat 
huisartsen tijdens het aanvraagproces kan ondersteunen in het rationeel aanvragen 
van aanvulI1lende diagnostiek. Dlit proefschrifl beschrijft de ontwikkeling, validatie, 
implementatie en evaluatie van een geautomatiseerd feedback systeem betreffende 
h& aanvragen van aanvullende diagnostllek in de hulsartopraktijk. 

Hoafdst~tk 2 presenteert een overzicht van de literatuur met betrekking tot ~yskemen 
die voor medici direct op het scherm, patigntspecifiek advies generaran. Het 

hoofdstuk rilchit zich op drie aspecten: de invloed ap de zorgverlener, de invloirsd op 
de patiBnX en de invloed op de organisatie. Naastde effectiviteit van de systemen 
werden ook de sorgverleners~cceptatiie enlof tevredenheid met het systeem 
geanalyseerd. Achtendertig artikelen werden opgenomen in de analyses. Deze 
artikelen beschreven \jrerschillende typen beslissii~gsan~dersleunende systemen 
zoals reminder-, al@rt-, advies- of kritieksystemen. Verschillende studie designa 
werdten geïdentificeerd, maar gecontroleerde voor-na studies en RGTs 
(gerandomiseerde en gecontroleerde trials) werden het meest frequent toegepast. 

GRIF is leen afkorting voor Geaurtomathseerde Reminders als Intesactiewle Feedback. 



Die invloed van kritiiek- en remindersystemen op dle arts in een ziekenhuisomgeving 
werd u~itgebreid bestwdiee~rd in de afgelopen jaren. Deze studies tonen aan dat het 
gebruik van dergelijke systemen een verbetering in medisch handelen teweetg 
brengt. Concludsrend kan gesteld worden dat de invloed op de pati@,nt en de 
gezondheidsorganisatie meer frequsnt bestudeerd dienen te worden. Daarnaast zal 
meer aandacht basbed maeten wo~rden ieen aniwoord de vinden op de vraag 
waarom zorgverleners de! adviezen van beslissingsondewtewnende systemen al 
dan niet opwalgen. 

In Hoofdstuk 3 is de ontwikkeling van het GRIF systeem beschreven. De selectle 
van landelijke en regionale richtlijnen, de vertaling van deze richtlijn~en in 
gecomputeriseerde regels en de! verilficatia van de regels wordt beschreven. Het 
GRIF systeem beschikt over eeln kennisbesta~nd waarin regels zijn 
gelmplementeerd, een invoermodule en modules die passieve en actieve 
beslissingsondarsteuning leveren. Het kennisbestand bestaat uit 149 regels die 
betrekking hebben op verscheidene medische problemen. Het systeem genereerf 
kritische commentaren (als gevolg van de regels) betreffende de juistheid wan 
aangevraagde diagnostische tests op h~et rnomenlt dat de huisarts een test 
aanvraagt die niet in over*eenstemming is met de richtlijnen. Demoglrafische 
patiëntgegevens en medische patiëntgegevens (voorgeschiedenis, medicatie en 
klachten) worden overgehaald uit het huisa,rts informatie systeem. A~ndere relevante 
infor~matie dlient direct in de invoermodule Ingewoerd te worden. 

Hoofdstuk 4 beschr~ijft de betrouwbaarheid van de beoordeling betreffende die 
juistheid van de diagnostische tests door drie medische experts. Deze standaard zal 
als basis dienen bij h~et validatieproces van het kennisbestand van het GRIF 
systeem (beschreven in Hoofdst"rsk 5). Een geraindomiseerde steekproef van 253 
aanvraagformulieren, die 1217 tests bevatten, werd hiervoor gebruikt. Drie 
beoo~rdelaars beoordeelden, onafhankeliljk van elkaar, de juistheid van elke 
aangevraqgde test. De interbieoordalaar Kappa-waarde varieerde van 0,33 tot Q,42 
en de Kappa,-waarde voor int~rabeoordelaar overeenstemming varieerde van 0,48 tot 
0,88. De gezarn~enl~ijke bet~rouwbaarh~eidscoë!ficië!~nt van de drie beoordelaars 
bedroeg 0,6;6. Deze waard@ van de bedrouwbaarheidsco&ffici@nt is voldoende om de 
kwaliteit van het aa~nvraiagged~rag over een serie van aanvragen te beaordelen~, 
maar is niet voldoende hoog om de kwalite~id van afzonderlijke testaanvragen te 
beoordelen. Concluderend kan gesteld worden dat er een swbstantitile variatie 
bestaat in de beoordeling van corredh~eid van aangevraagde diagnostische tests. 
Computer-ondersteuning kan een toegevoegde waarde zijn arm het 
beoordelilngspnoces meer uniform te maken. 



In Hoofdsfuk 5 wordt de validatie van de commentaren van het GRIF systeem 
beschreven. Commentaren van medische experts werden in deze studie vergeleken 
met de commenhren van het GRIF systeem dmr  gebruik te maken van een 
retrospectieve gerandomiseerde steekproef w n  253 aanvraagformullsf-en. Een 
panel van drie experts YsileoordeePde~ de aangevraagde tests op basis van hun 
interpretatie van de richtlijnen. Met meerderheidsoardee! van de medici werd 
vervolgens vergeleken met het oordeel van het GRIF systeem. In die gevallen 
waarbij de bieoordeilling van het systeem verschilde van het meerderheidsaardeel 
van de experts, werd de tekst van de richtlijnen nogmaals aandachtig bestudeerd. 
He2 GRIF systeem produceerde gemiddeld ? , J 5  commentaren per 
aanvraagformulier. In totaal werden 32 (7%) wan de 442 gegewen cornmenkerlen niet 
correct gegeven. De hoeveelheid inlformatie op het eanvraagformulier en het niveau 
van detaillering (de specificiteit van de termen) waarmee de huisarts de medische 
gesteldheid van de patient beschrijft, zijn cruciaal voor hle2 GRIF systesrn om op de 
coprede manier te reageren. 

HoofCEstrrk 6 beschrijft het eelrste deel van de evaluatie van het GRIF systeem. In dit 

hoofdstuk is de effect van het systeem in een laboratorium omgeving bestudeerd. 
Een RCT met een gebalanceerd blok design werd gebruikt om het potentiele affect 
van het systeem te onderzoeken. De huisartsen (n=24) beoordeelden een 
gerandomiseerde steekproef van 30 aanvraagformulieren die zij eerder dat jaar 
hadden ingestuurd naar het Diagnosti~sch Centrum. Wanneer zij het nodig achtten, 
klonden de huisartsen de tests op het aanvraagfomulisr msijrig@n. Vervolgens 
presenteerde het GRIF systeem kritische commentaren betreffende het miet 
opvolgen van d@ richtlijnen ap basils van het (aangepaste) aanvraagformulier. 
Het aantal aanigievraagd~e aanvullende tests daalde met 17% (95% BI: 12-22%) als 
gevolg van de commentaren van het systeem. Daarnaast daalde de Fractie tests die 
niet in overeenstemming miet die riclhtlijnen werd aangevraagd met 39% (95% BI: 
28-51 96). De huisartsen volgden 362 (50%) van de 729 gepresenteerde adviezen 
op. Hoewel dit experiment het E"Mect van het GRIIF systeem in de prakti~k n~icat kan 
voorspellen, kan gecarrclwdeerd worden dat de geobserveerde effecten gezien 
kunnen worden alls het maximaal bereikbare effect van het systeem in de dag~elijkse 
praktijk. 

De effectiviteit van GRIF in de dagelijkse praktijk is beschreven in Hoofdstuk 7. Elf 
huisartsen in Wee regio" (Cd@ regio's MaastrichVWeuvellandl en Heerlen) gebruikten 
het systeem van augustus 21300 tot juli 21301. Het GRIF systeem werd 
geïmplementeerd op dle Pc% in de praktijken van de deelnemende huisartsen. DIE? 
huisartsen werd gevraiag~d het GRIF systeem tijdens het ~onsullt met de patient te 
gebruiken i,n plaats van het papieren aanvraagformulier. Het gebruik van hel 
systeem, de kwaliteitvaan de geleverde patiën~tinformalie en de fradie commentaren 
die niet werden opgevolgd, werd geanalyseerd. 
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Gedurentde de inBrventie periode produceerden de huisair2seln 2498 
eanvraagiormulieren~, die 1013CI tests bevatten, m~ddels het GRIIF systeem. Van de 
2780 commentaren die het GRIF systeem genelireerde, vaneepde het percentage 
eornrnenhren dat werd opgevalcgid tussen 3,4 en S313 procen~t afhankelijk van het 
type commentaar dat gegeven werd. Cammerilareln die adviseren een tes4 te 
wewijderen omdat een andere - meer geschikte af mleer efficiente - test o'ok 
aangevraagd werd en Commentaren die een alternatieve test voorstellen, werden 
het meest frequent opg~ievolgd. Dientengevolge waadt geconcludeerd dat 
geautomatiseerde commentaren, indien mogelijk, een alternatieve test dienen aan 
te bevelen om zo de tospassan~g van de adviezen te stimuleren. 
De mediane tlijd om een commentaar te genereren, te I ~ z e n  en erop te reageren 
bedroeg 13 aecondnln. Het invoeren wan (gecodeerde) medische pabentinformatie 
kostte de! huisartsen een relatief groot deel van de tojd die huisartsen hebben tijdens 
het patit5nteonculi. Dit benadrukt de noodzaak om gebrnrikerswriendelijke en snelle 
methoden voor gegeverisinvoer te ontwikkelen. Als gevol~g wan hel relatief lage 
percentage commentaren dat werd opgevolg~d door de huisartsen dienein creatieve 
oplossingen gezocht te worden om een betere owereenstem~ming met de ~lcht l i j~en 
te stim~ulerein. 

In Hoofaisfuk 8 wordt de fractie afwijkende testuitslagen in de groep tests die 
aangevraagd zijn volgens richtlijnen vergeleken met de fractie afwijkende 
testuitslagen in de groep tests die niet volge~ns dle richtlijnen zijn aangevraagd. Dle 
uitslag van laboratorium tests leidt zelden dilred tot een diagnose, iewijl de 
uitslagen van beeldvormende technieken meestal diagnostisch zijn. Daarom zijn 
tests uit deze twee domeinen afzonderlijk bestudeerd (de resultaten van de studie 
betIreffende beeldvormende technieken zijn beschreven in Appendix SSI). Een 
glerandomiseerde steekproef van 250 aanvraagformulieren, die eerder naar het 
Dlagnastisch CeniGrul~m verzonden waren, werd genomen. Deze aan\~raagformulieren 
bevattiisIn (~id~ministratiieve en medische) pati~ntgegswens, dle aangevraagde 
laboredorium tests en d,e reden van aalnvraiag. Het GRIF systeem werd gebrulkt: arn 
te beaordelan of de aangevraagdle tests in overeenstemming met de richtlijnen 
waren, De fractie ahijkende laboratoriumuitslegen in de groep tests, die n111et volgens 
de richtlijnen werden aangev~raagd, was significant lager vergeleken met de fractie 
ahijkends uitslagen binnen de groep tests die aangevraagd werden volgens de 
richtlijnen i(p=O),Q2). Voor tests die aangevraagd werden om een aandoening uit te 
sluiten, was de fractie afwujken~de uitslagen binnen de groep tests niet volgens de 
richtlijnen ook significant lager vergeleken met de fractie ahijkende uitslagen van 
de greep tests die aangevraagd werden volglens dle richtlijnen (1p=Oi.T34). Voor tests 
die aangevraagd werden om een aandoening aan te tonen was er geen signifi~cenil 
effect lussen de Wee groepen (p=0,57). 



Hoo,'sJs;uJk 9 beschrajfl de tevredenheid met, de erwaring met en de mening olwer hel 
GRIF systeern. Dit hoafdsituk combineert de resultaten van het onderzoek in een 
laboratorium omgeving (Hoofdstuk 6)  en het ondelmolek in de dagelijkse praktiik 
(Hoofdsfuk 7). De g~ebruikerstevredenheid werd gameten door gebruik te mmaken van 

een vragenlijst. Daarnaast werden door middel van groepsdiscussies jln de 
laibonatoriiwm omgev'ilng) en diepte-interwiexrvs (in de dagelijkse praktijk) de meningen 
met betrekking tat en de ervaringen van huisartsen met heit systeem anderzocht. 
Tenslotte zijn de redenen voor het niet opvolgen van de commentaren wan het 
systeem ge6xploreerd. 
De resultaten laten zien dat huisartsen in een laY3ioratoriurnomgewing positiever 
waren tien aanzien van het GRINF systeem vergeleken met de deelnernelm aan het 
onderzoek in de dagelijkse praktijk. Alle duscussiegraepen en de meeste huisartsen 
die deelnamen aan het onderzoek in de praktijk, beschouwden het krijgen van 
feedback tijdens het aanvraagproces als een belangrijk voordeel van het systeem. 
De meest frequent genoemde reden om de adviezen van het GRIF systeem niet op 
te volgen was het oneens zijn met de inhoud van het advies in de  richtlijnen. Naast 
het verkrijgen van overeenstesnrninig over de inhoud van de richtlijnen, is een 

voorwaarde voor het gebruik van het GRIF systeem op een grotere schaal dat er 
meer aandacht wordt besteed aan de prarnotie van de richtlijnen, het volgen van de 
ruchtlîjnen en het stimuleren van een positievere houding jegens richtilljnen onder 
gebruikers. 

In Hoofdstuk 10 worden de conclusies van deze studie gepresenteerd en worden 
algemene aspecten van de resultaten bedisclmssieerd. Dit proefschrift toont aan dak 
het mogelijk is om accurate, geautomatiseerde adviezen over het aanvragen van 
diagnostische tests in de huisartsgralktijk te genereren. Geadvis~erd wordt om 
geasttom~ati~seerde adviezen, indien mogelijk, te voorzien van suggesties voor 
alternatieve tests om de toepassing wan de adviezen te stimuleren. Daarnaast ward~t 
g~eadvtseerd om creatieve oplossingen Oe ontwikkelen om te voorkomen dat 
adviezeIn van kritieksystemen, zoals het GRIF systeem, ve@lvwldlg warden 
genegeerd. Dut proefschrilkt eindigt met adviezen voor vardere implementatie van het 
GRIF systeem in de dagelijkse praktijk en adviezen voor verder onderzoek. 




