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Summary 





Summary 

Cast effectiveness and quality In the dellvery of care have becotne key- 
issues i n  current tirnes of  budgetary constraints and incaeaslng costs rn 
heal th  care. Transparency in  health care, therefore, has become an 
important issue. One way t o  obtain transparency is t o  provide data about 
performance in  dally practice. Since it us known f rom earlier researc1-u that  
physicians perform differently f rom real practice w l ien  they know  they are 
benng observed, au then t~c  practice performance is assessed when this 
talkes places in  a unobtrusive way.  This thesis doscr~bes the authentic 
performance o f  a group of Dutch rheumatologisrs In day-to-day clinical 
practice, by using hncognito sta~ndalrdized patients ISBs). Til-re 
rheumatologists were each visited on  their outpat ient wards by eight 
incognito SPs, presentilng eight different rh~ iumato log~ca l  conditions. As 
lonlg as the SPs stayed incognito, validity of the method, i e. acrthenrtlc 
practice performance, was  ach~eved.  In thlis way, a to ta l  of  254 incog~-ri lo 
visits took place, o f  wh i ch  201 first visits amid 53 fol low-up vlsits. Detailed 
lnforrnat ion was  obtained o n  the medical content o f  each visit and ordered 
laboratory and imlaging tests. In this chapter a summary o f  the  separate 
chaptelrs will be presented. 
A i m  o f  the  study was  t o  investigate the  feasibility of introducing incogniro 
SPs in to specialists' outpatient clinics and tllie occurrence o f  fol low-up 
wisits. Reproducibility o f  the incognito SP-based method i n  speciali~st care 
w a s  t he  second aim of  the  study. We also wanted t o  describe the  variation 
i n  performances of the  participating rheumatologists on  the eight cases 
presented by the incognito SPs and t r y  t o  f ind explanations for observed 
varration. The predictive value of  a wr i t ten competence test  Elless 
burdelnsome t o  organ~zel  t o  thls inicognito SP-based asscssmnent was  
ilnvestigated. F~r therm~ore ,  the  SPs' op i~ i ions an  non-medical aspects of the 
~n te rac t ion  between them and tliile rhewmatallogists were  explored. 
In  chapter 1, the general i n t r~du~c t l on ,  the relewaiice for assessmen11 in  real 
practtce IS highllighted. Fu~rtl-rermore, the background of  the SP-based 
assessment is descrilbed and a brief review of  current literature is given Rn 
addition, the occurren~ce of  practice variation and 11s educat~onal  value is 
brrefly d~scussed, the logistical demands of this project and the albilities of 
other lnstrurnents t o  predict practlce performance are br~lcfly mentioned and 
S P s b p p o r t u n i t y  t o  a~ssess non-medical aspects of the consultatiolri, sucXi 
as communicat ion and attitudinal skills is described. Finally, the  research 
questions of ahis project are reported. 
Chapter 2 provides a review of t h e  Utterature on  the dewelopmenl o f  cese- 
s p e c ~ f ~ c  checklists for SP-based assesslimemits in  internal rnediclne. In order 
t o  be able t o  d raw conclusions frolm a SP-based assessnaent, the 



development sf checklists thst  are used t o  register the content of the visrt, 
is crucaal t o  the val~di ty  and reli~abiiiry of the assessment. In  this chapter, 
attentla,n is drawn to  va l id~ ty  aspects of this deveioprnent process, slwch as 
who developed the checklists, which development procedure was used; 
whether or not  the development process was based on data from the 
literature or o n  data resulting f rom consensus procedures; what  scoring 
system was used and whether or n o t t h e  checklist was published. A total 
of 29 relevant articles were found in the literature. Only 12 of  these articles 
reported specif~cally on the deve lo~ment  of  the checkllist. In general, there 
were three procedures used for develop~ng checklists: panel of  experts, the 
invest~gators themselves, and the use of  responses f rom expert physicians 
t o  wri t ten protocols. No article indicated that authors exclusively relied an 
data f ro~m the literature to  compose their lists and onlly four articles made 
the checklist available. The scoring systems varied considerably among 
a~rticles and depended on the purpose of the SP-physician encoulnler. I t  was 
canclwded that the development process of the checklists needs "c be more 
fully desc~ribed to  enable readers to evaluate validity of  the studies. = The feasibility of  introducing incognito SPs into specialists' outpatlent 
clinics is described in chapter 3, by using thle results of the first year of the 

u- 
practical part of the study. Introducing SPs into hospital setting requires 
arrangements that are quite different ifram those in primary care, a setting 
iln which incognito SPs have been introdulced before. For example, since in 
our country patie~nts can only see a specialist after referral f rom a general 

152 practitia~ner, general practitioners' cooperation was needed in writing1 
referral letters. More than one year befare the first SP would enter practice, 
rheumatalogists glave informed consent. By the time the f i rs"rF entered 
practice we  presumed that  the r,heumatologists were not  expectin~g them 
anyrnrsrs. Many efforts were needed to  coordinate the visits. Results of  
requostod additional investigations had t o  reach the rheurnatolog~sts in thle 
uswall way, so co-operation from people working in laboratories and 
radiology departrnenls was essential. Simulating real radliographs proved 
especially prablematic, since rheurnatalog~~sts had t o  receive the 
radiag~rapllis they had ordered which had t o  be exactly the same, except for 
the hospital labels, as the radiog~raph that  lias been ordered by another 
rheun~cutologist f rom the other side of the coun~try. The SPs remained 
undetected in  98% of the visits. In slummary, introducing incognito SPs 
into specialists" outpatient clinics w i th  follow-up visits lias proven possible, 
Yswv dei-nands many efforts t o  obtain the detailed information about real 
yractlce performance. We th~ink this 1s not a method for general use, bu t  
more as a k ~ n d  of "service on demand" whe~n physicians ask For m~edical 
audit, 
Chapter 4 descr~bes the variatlan In performance for all eight cases among 
the 27 Dwtclr rheumatalogists who were vlsited by the l~ncognito SPs. 



Considerable variratnon was seen among rheun-catologists wlhen presented 
w i t h  the same SPs. Costs for ordered laboratory and imaging ~nvestigations 
lbvar~ed both among cases as well as among ~ndividua! rheumatologists. 
Practice l~ariatiioin IS poorYy understood. Uncertainty, lack of agreement on 
optimal treatment, legal impl!catlons pron-coting dlefens~we medicine, 
economic constraints and peer pressure are among factors that nl ighi 

co~ntribute t o  the observed vanation. Few rheu~natologisr characterisaics 
were investigated and of these only years of working experience partly 
explained the number of items performed on the checkl~st.  We  think that 
compa~rable deg~rees of variation exist in  other health care settings and 
tl-~erefore, that the results will be generalizable and useful In discussions on 
the appropriateness of delivery of care by rhewmatolog~sts and can be used 
as a needs assess~ment tool for contlnuous n ied~cal  education or the 
dle~elopm~ent of  guidelines. 
Intra-doctor va~riatlon may occur when a physhcian pe~rforrrrs differently 
when facing exactly the same probllem, or when diflecont cases are 
presented t o  one phys~cian and hlis or her performance on one case does 
not  predict performance on another case. Inter-doctor variation can be 
found when different physicians are presented w i th  the same case. 
Physicians' personal or background characteristics may explain part of the 
occurring inter-doctor variation and is one of the issues investigated in 
chapter 5. There is constderable variation in scores among cases as well as 
among rheumatologists. Scores are expressed in percentage of the 
maximu~m possible score and a separate score is calculated beforehand by a 
group of  rheurmatolog~ists for those items considered essential for  that case 
(key-items). Ttie years of  working expe~rience as a rheumatologist 
signifilcantly negatively correlates w i th  the case score om the key-items and 
the total case score. However, w~tk.i increasing working experience, the 
ratio between key-11tem score and total Itern score remains the same, whicliI 
means that experts do not  perform better on the items cons~dered most 
important by a group of rheumatolog~sts. Our findinlg that expert phys~cians 
perform fewer !Items has been found before. However, ut has now been 
shown  that this also holds for actual practice. A n  explanation why these 
experts do not  perform better on predef~ned key-items rnaght be that 
physicians develop expertise in their o w n  way, depending on their t ra in~ng 
and ind~vidual experience. Hence, i t  is didf~cult: t o  p red~ct  those utems, due 
t o  this idiosylncratic devel~opment of physrcian's expertise. 

Ism chapter 6 the results of  the case on  psoriatic a r t h r ~ t ~ s  is presented. 
Twenty-three rheurnatologists were each w~sited by t w o  incognito SPs (real 
patie~nts; one female, one male), wbr~ch stayed incognito for all ertcou~nters 
for  the duration of the study. Fourteen rlheumatologists daagnosed psor~atlc 
arthritlls correctly and inspected t l ie  skin for psor~atic lesions more often1 
than those who  did not  diagnose correctly. The correct diagnosis was more 



frequently mrssed among rheumatologists vishted by t he  male patient, 
presentang wi'ih clear DIP-joint arthritis, cornpalred t o  the  femal~e pat ient 
w h o  had a h ~ s t o r y  o f  DIP-jo~nt arthritis, "ondin~t is  and carlpal tunnel surgery. 
l n  additport, those rheumato log~sts  w i t h  tlhe correct d~agnosis  spent mare 
costs on  adlditional laboratory and imaging tests. They d id  so after the  
d~agnosis  was maldet3, probably to  conf i rm t he  diag~nosis and t o  document 
the extent  o f  the disease. To  summarize, again, a considerable amount  of 
variation is found be tween rheumatologists in performance this t ime  o n  a 
psoriatic arthrit is case. Those rheurnatologists focusing on  s t r i k~ng  features 
(clear DIP-joint arthrit is) sometimes seem t o  forget "the hidden" ( s k ~ n )  
symptoms.  
The reproducibillixy o f  authentic assessment methods have been 
inves t~ga ted  for OSCE's (Object ive Structured E~arn in~a t ians  or stat lon 
exami~naticrnl and video assessments i n  practice, bu t  this has never been 
done for  incognito SP-based assessment in  specialists care. Chapter 7, 
therefore, invest~gates th is  isslue by analyzi~ng t he  results o f  22 
rheumatologists w h o  were all w~sired b y  e ~ g h t  incognito SPs each. Scores 

Z o n  the cliecklisit completed b y  the  SF at  the end o f  each visit were entered1 

& in to  generalizability analysis. One f ~ f t h  o f  t ~he  variance is att~ributable t o  t he  
Sd 

varlance arnolng rheurnatologists, whereas t he  largest variance component  

6 is the dliflerence in  di f f icul ty arnolng cases. In  a norm-referenced score 
- interpretation, three hours (six cases] o f  test ing t ime is requ~red  fo r  a 

reprodwc~ble assessment, whe~reas seven houlrs (14 cases) i~n  an absolute 
154 scorlng systeml. These reproducibil i ty f indings are equal t o  reprodweib i l i t~  

f indings in  QSCE assessment and other authent ic measlures o f  competence 
and performance. 
Practice variation in delivering care is a wel l -known phenomenon and 
promoting good clinical pract ice also means redwc~nrg undesired var ia t~on .  
Insight in to  daily clinical practice and l ~ n k ~ n g  data f r om  real pract ice t o  
paslent outcome w i l l  f ac~ l i ta te  defining standards fo r  good cli~nical pract ice 
and developing g~u~del ines t o  lnnplrove t he  delivery of  care. 
In  Chapter 8 the  predictive validity o f  a compwter~sed case-based1 tes t  
(CCT) for  performance was  investigated. Fourteen o f  the  26 par t ic~pat ing 
rheumalalogists in  thle SP-based assessment, completed a CCT containing 
55  cases, w i t h  a toral  o f  121 ~ tems .  High bu t  negative correlations were 
found be tween the  SP scores and tlqe CCT scores. This was  unexpected. 
The correlation be tween wo rk  experience and CCT was  h igh and posi twe 
and w i t h  t he  SP scores h igh and negative. Thus, CCT was  no t  predict ive 
for  SP scores. Both instrument proba~bly measure other things, and i t  
cannot be said thlat either o f  t h e  instruments was  superior t o  the  other, bu t  
each Erad i ts o w n  strengths and weaknesses and should be perceived as 
increnaental. Tl ie results u~nderpin t he  assumption tha t  fo r  good  
performance assessmen~t a variation o f  instruments 1s needed. 
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In chapter 9, it is the SPs themselves w l io  plesent their opinion on tl ie 
rheurnatolog~ists they have v is~ted.  Effectwe cornn~unicat~on (verbal and 
non-verbal) between phys~cians and patre~nts, hospital accessibility and 
vvaltlng room situations are among factors enhancrng patient sat~sfaction, la 
is Important t o  know which specific skills and attitudes contrubute to 
enhanced patient sat~sfactuon, because it Iias been shown that patient 
satisfaction can improve patient outcome. Therefore, appreciation and 
opinion on the interaction between doctors and our SPs 1s investigated. A 
focus group intervrew was organized l o  explore the experiences and 
perceptions of  the SF'S. Thirteen of 16  SPs participated an~d the follawing 
questions were set beforehand: 1) what  makes SPs l ~ k e  or dislike a 
rheumatologist, 211 is tl iere any influence of  sutuations in waiting room or 
the doctor" office on thle evaluation of the physician and 33 does the 
experience of being a SP influence their opinlon of physicians? During the 
focus group intelrview thle folUovving to~pics spontaneously raised: the 
variation in performance between rheumatologists, d~fference in physician 
behavior between first and fol low-up visit and the perceived effect on the 
consultation of  t l ie general practitioner" seferral letter. In this article, tlhe 
different topics are illustrated by quotes From the participants. The SPs 
were very enth,usiastic about the rheumatologists. Approach~ng them as a 
person was very much appreciated. However, there were solme concerns 
for example regardi~ng the possibility t o  express allll ~I-neir compla~nts and 
privacy in  physician" office. We  think thlat doctolrs can l~earn from patients' 
feedback and that they should involve patients' alpinions on different 
aspects of care. Most of the comments were related to s~mall tlilngs, which1 
should no t  be SO diff icult t o  change. 





Samenvatting 





Samenvatting 

In  de huidige t i jd  van  budgettermg en stijger-tde ui tgaven in de 
gezondheidszorg, zijn kosten-ef fect~v i te i t  en  kwaliteut van  zorg populaire 
begrippen geworden. Transparante zorg word t  steeds belangrijker. 'Een van  
de manieren om de zorg transparanter t e  inaken, us het  vorkri jgen van  
informatie over het  laandelen in de p~rakti j~k. Dit wo rd t  perl-orinance Cvaili 
gesondheidszorgverlenersS genoem~d. Daarb~ j  is het  van belang onr l ie t  echte 
I-ianldelen in  de dagelijkse prakti jk wast 'te leggen. Eerder onderzoek Ineeft 
aangetoond dat  artsen anders handelen wanneer ze we ten  dlat r e  
geobserveerd worden. Dit proefschr i f t  beschri j f t  het  ecl-rte handelen In de 
dagelijkse prakti jk van  een glroep nederlandse reumatologen, dlue op hun 
spreekuur bezoc l~ t  werden door Incognito gestandaardiseerde patihntelii 
(SPs). De deelnem~ende reumatologen werden ieder door acht uncognito SPs 
bezocht, waarbi j  iedere SP een andere reuma~ologiische aandoening 
presenteerde. De validiteit van  deze methode, d a l  w i l  zeggen meting van  
het  echte baandellen i n  de dagelijkse prakti jk, we rd  gewaarborgd, zolang de 
SPs incognito bleven. In to taa l  vonden ti jdens deze studie 254 bezoeken 
plaats, waarvan 53 vervolgbezoeken. Er we rd  gledetailleerde in fo r ina t~~e  
verzameld over medisch inhoudelijke aspectein van  het  bezoek en 
aangevraagd l~aboratoriwrn- en  röntgenonderzoek. In deze samenvattun~g 
wo rd t  de inhoud wan de diverse hoofdstukken weergegeven. 
Het  doel van  de  studie was  o m  de haalbaarheid t e  onderzoeken van h e l  
introduceren van incognito SPs o p  spreekuren van mediscl-t specialisten, 
ook ti jdens vervoilgbezoeken. Reproduceerbaarheid van de incognito SP- 
metlaode in de lijn, w a s  een wolgende doelstelling. Daari.ilaast w i l d ~ r r  w e  
de variatie In handelen van de  deelnemende reurnalologen zoals vastgslegd 
door acht  incognito SPs registreren en  waai  mogelijk verklaringen voor deze 
wa~riatue proberen t e  vinden. Van een logistiek mindelr ingewikkelde toets, 
een schrrftelijke competent ie toets,  werd de voorspellende waasde 
onderzocht op  he t  handelen in de  prakti jk zoals gemeten me t  incognnto SPc. 
Tevens werden de meningen van de SPs gegxploreerd met  belrekking tot  

niet-medische aspecten van un~teractie tussen reumatoloog en SP. 
In ~hoofdstiwk 1, de algemene inleidung, wordr  de relevantie van het  meten I I ~  

de dagelijkse prakti jk belicht. Daarnaast word t  Ingegaan o p  de achtergrond 
en ontwlikkeling van  SPs voor  onderwi js e n  onderzoek e n  word? er een kort  
overzicht van  de l i teratuur gegleven. Daarnaast wo rd t  het  voorkomen van  
variatie i n  handelen en  haar onderwijskundige walarde besproken, dle 
log is t~eke eisen die aan onderzoek me t  SlPs worden  gesteld, alsmede de 
mogeli jkheld van andere rneeáii~strwrnenten o m  het  I-tandelen in dle prakti jk 
t e  voorspellen. Ook wo rd t  besproken dat  door gebruik t e  rnaken van SRs de 
gelegenheid bestaat nliet-medische informatie over het bezoek aan de arts 



t c  tserkr~jyen. H e t g a a t  dan o.a over at t i tude en communicatievaar- 
digheden. Tenslotte worden de onderzoeksvraagstellingen gepresenteerd. 
Hoofdstuk 2 geeft  een overzicht van de I~tesatuwr over de ontwikkel i~ng van 
casusspecif ieke check l~s ts  op  het  g e b e d  van Interne Geneesku~nde voor 
metingen m e t  SPs. Orn conclusies t e  kunnen trekken, is het  belangrijk da t  
de wqze waarop de checklists zi jn opgesteld beschreven wordt .  Alleen in 
d i t  geval kun  Je Iets over de va l id i te~t  en de betrouwbaarheid van een studie 
zeggen. In  dlit hoofdstuk wo rd t  aandacht geschonken aan aspecten van 
valiiditeit, zoals "wre ontwikkelden dle checklists"; "op welke wi jze werd  d ~ t  
gedaan"'; was  he t  proces van  checklist ontwikkel ing gebasee~rd op 
gegevens uit de literatluur o f  o p  gegevens u i t  consensus procedures; welk  
scoringssysreem werd  gebruikt, en of de  checklist gepubliceerd was .  In 
totaal  werden 29 relevante artikellen gevonden, waarvan er 12 he t  proces 
van  checkl ist  onltwikkeling beschreven. iUiteindelujk werden er dlrie 
procedures gevonden voor het  ontwikke len van checklists: expertpanel, de 
onderzoekers zelf, en het  gebruiken van  reacties van experts op  vooraf 
on lwik~kelde checklists. In  geen enkel art ikel werd  ~ e r r n e i d  da t  de  auteur 

3 zijn checklist volledig met gegevens u i t  de l i teratuur opstelde. In  slechts 
L m vier artikelen we rd  de cl ieckl ist  gepublliceerd. De gelian~teerde 
i-" 

scoringssystemen variee~rden enorm en waren afhankelijk vaP.li het doel van  

6 de SP-meting. O m  de validiteit van de studlies t e  kunnen beoordelen is het 
belangrijk dat  heb ontwikkel ingsproces van  de checklist goed beschreven 
wordt .  

160 De haa~llbaarheid van l iet  introdwcere~n van  incog~nito SPs o p  poliklinieken 
van  umediscli specialisten tijdlens het eerste jaar van de studlie w o r d t  
beschreven i n  hoofdstuk 3. De introduct ie van incognito SPs in hlet 
ziekenhuis vergde andere voorbereidingen da~n de introduct ie in de 
huisartsenpralktijk, waarmee reeds ervaringen waren alpgedaan. In 
Nederland wordlt bi jvoorbeeld eei i  patient doob een huisarts verwezen nlaar 
een spcciali~st Dit betekende da t  er een verwijsbrief aanwezig moest  zijIn 
van een voor die specialist bekende huisarts. In  onze studlle participeerden 
b~yna 1010 liuisantsen. De deelneme~nde reumatologen gaven een jaar voordat 
de eerste incognito SP de prakti jk ingestuurd werd, reeds toestemming voor 
deelnariie aan de studie. Op deze manielr hoopten w i j  dat  de reumatologen 
niet meer o p  I iun qui-vive waren voor een bezoek door een incognito SP. 
De iiaspanningen die nodig waren o m  de bezoeken incognito 'te houden 
waren bekoorl i jk. ResulAtaten van aangevraagd aanvullend onderzoek 
moesten olp een voor die reumatoloog ""normale" wi jze gepresenteerd 
wo~rden~.  D i t  betekende samenwerking imel mensen u i t  de laboratoria en 
r~n tgena fde l ingen .  Me t  name he t  simuleren van r6ntgenfotors  was  moeil i jk. 
De  f o t o  rnoest natuurl i jk voor iedere reumatoloog identiek zijIn, hoewel  de 
labels daarentegen per ziekenhuis varieerden. In  98% van de  bezoeken 
bleven de SPs incognito. Samenvattend kan wiorde~n gezegd dat  he t  



i~i-itroduceren van incognizo SPs op spreekuren van rnediscli special~lsten 
werkzaam in ziekenlhuizen mogelijk is, dat ook vervolgconsulten incognito 
kunnen plaatsvinden, maar dat het erg veel inspai-iningen vereist de 
bezoeken te  laten slagen. Wij  deirken niet dat de SP-methode een niethode 
is die overal ingezet kan worden voor het meten van performance, naaar 
eerder gebruikt moet worden als een "service on demand", bijvoorbeeld ais 
er gericht gevraagd wordt naar een evaluatie van handelen in  de praktijk. 
Hoofdstuk 4 beschrijft de variatie in  het handelen van de 27 deelnemende 
n~ederlandse rewmatologen met betrekking t o t  de acht casus. De 

reumatologen die bezocht werden vertoonden een behoorlijke mate van 
variatie lin hun handelen. Kosten voor aangevraagd laboratorium. of 
rontgenonderzoek varieerden, zowel tussen de verschilllende casus als 
tussen de individuele rewmatologen. Variatie in  handelen in de dagellijkse 
praktijk wordt  slecht begrepen. Onzekerheid, gebrek aan bew~~jsvoeril.ig met 
betrekking t o t  optimale behandeling, defensief handelen in werband met 
mogelijke juridische stappen, druk wan collega's en economische bezwaren 
zouden factoren kunnen zijn die bijidragen aan de gevonden variatie in 
handelen. Er werden enkelle ken~rnerken van de reumatslogen onderzocht, 
waarvan alleen het aantal jaren werkervaring als reurnatolloog voor een deel 
de gievonden variatie kan verklaren. Omdat dergelijke gevonden varialue in  
handelen zeer waarschijnlijk ook op ande~re settingis in de geso~ndlieidszorg 
van toepassing is, denken we dat generalisatie van deze resultaten mogelijk 
is. Uiteraalrd zijn de resultaten bruikbaar voor discussies tussen 
rewmatolagen over kwaliteitsverbetering en ku~nneln de resultaten valn dit 
onderzoek mogelijk gebruikt worden als een instrument voor het meten van 
specifieke behoeften voor nascholing of  voor 12er ontwikkelen van 
richtlijnen, 
Dokters varieren in hun handelen als ze verschillendo casus krijgen 
voorgelegd; d i t  staat bekend als casusspecifrclteit. 111itra-dokter variatie 
treedt op als een arts op verschillende wijzen Uraridell wanneer hij exact 
hetzelfde probleem tegenkomt. Inter-dokter variatie kan optroden als 
dezelfde casus worde~n voorg,elegd aan een vercchillei-ude arlson en Iedere 
dokter anders handelt. Dit wordt onder andere besproken in h~oofdstwk 5. 
Achtergrondvariabelen of persoonlijke elgenschappen vaIn artsen zouden 

mogelijk een deel van de gevonden varlatie in haIndeleh verklaren. Er werd1 
een behoorilujke variatie gevonden in scores, zowel tussen de diverse casus, 
als tiusser? de reurnaiolagen. Scores werden uitgedrukt in  percentage van de 
maximaal t e  behalen score, en een alparte score wordt berekend voo~r de 
zogenaamde key-items. Deze score werd berekend uit  de items die door d~e 
rneerderl~eid van een glroep reumatologen als ecsent~eel beschouwd 
werden. Dit vond plaats voorafgaande aan de bezoeke~n door de SPs. Met 
aan"hl jaren werkervaring als reum~atoloog correl@eads significant negatl~ef 
met de totale casus score en de score op de key-items. Echtcr, met 



taeyeruom~en werkervar ing bleef de ratlo tussen key-item score en totale 
casus score ongeveer gelijk, wat berekendie da t  experts niet beter scoorden 
op de  i tems die door een groep reumatologen als essentieei werden 
gedefilnleerd. Onze bevinding, da t  experts minder i tems verr ichtten werd 
reedls eerder beschreven. D i t  werd  n u  ook bevestigd voo~r he t  handelen in  
de dagelijkse prakti jk. Een verklaring woar he t  fei t  da t  experls niet  beter op 
de essentiële i tems scoren, kan mijn da t  experts hun  ervauing op hun  eigen 
manier opdoen, afhcuirkelij~k van hun  training en  induviduele ervaring. Door de 
idiosyncrasie van  deze expertise is het  moeil i jk het handelen o p  dergelijke 
I tems te  voorspellllen. 
In  hoofdstuk iF1 worden  de resultaten van een casuis over artrit is psoriatica 
besch~reven. Drieëntwintigl reumatologen werden ieder bezocht door twee  
incognito SPs I "echte" patilenten: 1 man  en  1 vrouw).  Veertien reuma- 
tologen stelden de juiste diagnose artrit is psoriatica eln onderzochten 
duidelijk vaker de huid op  psoriasis Iesies dan de reumatologen die de 
diagnose artritus psoriatica niet stelden. De j u~~s te  diagnose we rd  vaker 
gemist door de reumatologen die bezocht waren door de mannelijke SP. Hlij 
presenteerde zich m e t  a r t r i t~~s  van het  distale interfalangeale gewr icht  (DIP- 

QE gewricht] ,  terwi j l  de  vrouweli jke SP een anamnese had van een artritis wam 

e een distaal interfallangeaai gewr icht  in het  verledlen, een tendinit is en  een 
operatie in  verband met. een carpaal tunnel syndroom. De reumatologen me t  
de juiste diagnose gaven meer geld u i t  aaln aanvullend onderzoek. Dit  
aanvu~llend onderzoek werd  aangevraagd nadat ze de diagnose gesteld 

162 hadden, waarschijnlijk om de dliag~nose t e  bevestigen en  de uitgebreidheid 
van de aandoening t e  documenteren, Samenvattend kan worden  gezegd 
da t  er een behoorl i jke variatie in  handelen aanwezig is tussen de  ver- 
scliil lende reumatolog~en die allen werden bezocht door een gestan- 
daardiseerde pat igi l t  met  artritis psoriatica. De relurnatologe~n d~ie hlun 
aandacht me t  name r ic l l t len op de  artrit is van het  DIP-gewricl i t ,  leken soms 
de "ve~rborgen" (huid) symptomen t e  missen. 
De reprodwceerbaarheid van rnethlodon alls OSCE" (Objective Strwctured 
Clrnical E~am~~unat io~n o fwe l  stationsexamen) en video-metingen in  de 
praktijk, is al eerder beschreven, maar bi] SPs i~n de dagelijkse prakti jk was  
di t  nog iniet bekend. In  hoofdstnii~k 7 werd  dat  gedaan door dei resultaten wan 
22 reumatolog~en t e  onderzoeken die allen door acht  incognito SPS bezocht 
warei i .  De  chc;cklists werden ma afloop van  he.1 consult  door de SPs 
ingevuld. M e t  dle scores op  doze l i jsten werd  een generaliseer- 
baarheidca~iialyse uitgevoerd. Een vijfde van  de gevonden variatie kon  
worden  toegeschreven aan de variatie tussen relumatologen, de grootste 
va r~a t ie  aan de variatie in  moeilijkheidsg~raad tussen casus. Bij een 
genormeerde score-interpretatie w a s  3 uur testt i jd ( 6 casus) nodig voor 
eeln reproduceerbare meting, terwi j l  7 uur testt i jd 11 4 casus) nodig was  bij 
een absolute score interpretatie. Deze resultaten zijn vergelijkbaar m e t  de 



resultaten over betrouwbaarheid zoals die gevonden zijn rn sludles bij 
OiSCE's en andelre authent~eke competentie- en performance metIngen. 
Variatie in handelen is een bekend fenomeen en het stimuleren van "gaod 

clinalcal practice8'betekent ook ongewenste variatie werin~nderen InzicJit in 
het handelen van de dagelijkse praktijk en he r  cornbinereirr vain deze data 
met  uitlkornstmate~n van pat~ënten zal het  deflnieren van standaarden voor 
'good clinical practice" en het ontwikkelen van richtlijnen o121 de kwaliteit 
van handelen t e  verbeteren, vergemakikelijlken. 
In hoofdstuk 8 werd de predictieve waarde van een "co~mputerised case- 
based-test EGCT)" voor een performance meting orzderzoeht. Veertien ven 
de 26 reumatologen die deelnamen aan de prakt~jk-meting met ~ncogni to 
SPs maakten een CCT die bestond uit 55 casus met. een totaal vani 121 
items. Onverwacht werden Ihoge, maar negatieve correlaties gevonden 
tussen de scores van die praktijkmeting en die van de CCT. De correlatie 
tussen werkervaring en CCT score was pos~t ief  en hoog, de coirrelatie 
tussen werkervaring en praktijkscore negatief en hoog. De score van de 
CCT was niet voorspellend voor de score van de praktijkmeting. 
Waarsch~ijnlijk meten beide instrumenten iets anders, en is de 6 t h  niet beter 
dan de ander. Beide rneotinstrwrnenten hebben hun voor- en nadelen, maar 
bieden gecombCneerd uitgebreidere informarie. Deze resulitalen 
ondersteunen de gedachte dat voor een degelijke meting van pe1rforn.iance 
diverse instrumenten noodzakelijk zijn. 
In hoolfdstuk 9 komen de SPs zelf aan Riet woord. Zij glewen hier hun m~ening 
over de reumatologen die ze bezocht hadden. Met  13 van de 16 CPs die 
aan de praktijkmeting hadden gepartilcipeerd, werd een focusgroep 
interview georganiseerd. De groep werd drie vragen voorgelegd. Ten eerste: 
waarom vindt eein SP een reumatoloog aardig of  niet aéurdig~? Ten tweede: 
be'invioeden situaties in  de wacht-  af spreekkamer de mening van @en SP 
over de reuma tol oog^ En ten derdie: heeft de ervaring wan hot participeren 
aan dit  onderzoek als SP rnvloed op hun denkon over arrsen in hel: 
algemeen? Tijdens de discussie werden bovenstaande punten uitvoerig met 
eigen ervaringen gsilPustreerd en werden tevens eein aantal andere zaken 
spontaan door de groep naar voren gebracht; zoals de variatie in handelen 
van de vers~hi l l~ende reumatologen bij dezelfde presentaties, hlet wercchil in 
benadering wan dezelfdle reumatal~oog tijdiens het eerste conswl.l. en hnel 
vervoilg consult, en het e f f e c t v a n  de verwijsbri~eli van de huisarts op de 
consultvoering door de reumatoloog Over het algemeen waren de 
deelnemers aan het focusgroep interview zeer tevreden over de ontwalngen 
rewimatoilog~s~he zorg. Factoren die bujdrcregen aan deze tevredenheid waren 
onder andere: '"een persloonlijke belnadering door de reurnato l~og",  
'"respectvol behandeld worden'" en "voldloende rwimre krijgen o m  alle 
klachten te vermelden tijdens het consult': De pati6nr persoonlijk uil de 
wachtkameIr halen of informeren naar de thuissituatie werd als zeer pasnriof 



ervaren. Echter, een gordijn dat niet goed het omkleedhokje afsluit, een 
doktersassistente die de onderzaekskarner binnen komt lopen, of  een 
uitvoering telefoongesprek met een collega tijdens het spreekuur worden 
als zaer wervelend ervaren. Opvallend was dar de SPs ond~er de indruk 
waren van variatie in het (medisch-inhoudelijik) handelen tussen de dliverse 
reumaloilogerr bij eest zelfde casus. De benadering door de reumatoloog 
tijdens het vervolgconsult werd door de gestastdaardiseerde patiestten vaak 
ais slechter ervaren. Het  merendeel waln het commentaar van deze patignten 
op communicatie en attitude van de reumatolog~en had betrekking op 
relaltiaf "kleine zaken", d1ie ~emakke l i j k  te verbeteren zijn. Deze feedback is 
waardevol om verbeteringen te  bereiken in de alledaagse praktijk. Het is 
aan l o  bevelen dat artsen in  de praktijk deze feedback kunnen krijgen. 
Misschien heeft dat wel  mear impact dan liet valge~n van vele cursussen. 




