
T H E  P E R F O R M A N C E  G A M E  

 

UM C  UT REC HT  & US BO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCTIE 

Artsen worden overspoeld met regels, doelstellingen, financiële richtlijnen en andere prestatie-

indicatoren. Aan hun eigenlijk werk van zorg en gezondheid komen ze nog weinig toe. Dit game 

gaat helpen de druk van deze prestatie-eisen te reduceren door leidinggevenden in ziekenhuizen te 

leren hoe je artsen op een slimme, productieve, maar ook menselijke manier kan aansturen. 

Spelenderwijs zullen ze leren op welke verschillende manieren je prestatie-indicatoren kan 

inzetten en welke verschillende effecten dit heeft op het gedrag van artsen en daarmee de 

prestaties van het ziekenhuis. 

De game wordt ontwikkeld in opdracht van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, afdeling 

Psychiatrie, en de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Hiermee komen 

inzichten in goede medische zorg samen met inzichten in het gedrag van mensen en organisaties. 

De game-ontwikkelaars krijgen volop de gelegenheid om zelf mee te kijken in het ziekenhuis en 

veel interactietijd met de betrokken onderzoekers. 

Buiten het Utrechtse domein zijn ook onderzoekers betrokken vanuit buitenlandse universiteiten, 

waarmee dit spel wereldwijd kan worden ingezet. De uiteindelijke ambitie is hierbij naast een 

ziekenhuis-versie, ook een versie te bouwen voor politieteams, scholen, universiteiten en andere 

plekken waar mensen overspoeld worden door prestatie-indicatoren. 

DOEL 

De game is bedoeld voor artsen die een afdeling moeten aansturen, managers binnen het 

ziekenhuis of masterstudenten die een bestuurs- & organisatie-opleiding volgen en later in een 

managementfunctie terecht komen.  De speler krijgt inzicht in de verschillende invloeden op het 

menselijk gedrag van prestatie-eisen. Wat gaan artsen doen als je ze financieel beloond voor het 

uitschrijven van minder medicijnen? Of als je openbaar gaat maken hoeveel medische fouten een 

arts heeft gemaakt? Wat gebeurt als het wegwerken van wachtlijsten je enige prioriteit is? 

De game plaatst de speler in de positie van een ambitieuze afdelingsmanager die de zorg voor 

patiënten wil verbeteren, de financiën op orde wil brengen en de wachtlijsten voor spoedgevallen 

wil elimineren. De speler krijgt hiervoor verschillende instrumenten, zoals het uitloven van 

bonussen voor snelwerkende artsen of het openbaar maken van artsen die niet hun administratie 

hebben bijgewerkt. Maar deze instrumenten hebben allemaal verschillende effecten op hun 

medewerkers en daarmee de uiteindelijke prestaties van de afdeling. De speler krijgt enkele rondes 

de kansen om de resultaten van de afdeling te verbeteren, waarna een eindresultaat volgt. Bij goed 

resultaat volgt een promotie, anders wordt de speler ontslagen. 

Het is de bedoeling dat het spel onderdeel is van een cursus of managementtraject en dat spelers 

naderhand met elkaar in persoon hun ervaringen kunnen bespreken. Het spel moet gespeeld 

kunnen worden op tablet of mobiele telefoon en in ongeveer 20 minuten moeten deelnemers een 

paar rondes doorlopen kunnen hebben. Daarbij moeten de instructeurs vanuit de opleidingen op de 

achtergrond informatie  kunnen verzamelen over de keuzes van de spelers en de eindresultaten. 

  



WAT IS DE FUNCTIONALITEIT VAN DE GAME EN/OF SOFTWARE? 

Het spel bestaat uit vier componenten: 

• Overzichtsscherm voor speler: Hier krijgt de speler een overzicht van de prestaties van de 

afdeling, hoeveel speelrondes er nog over zijn, welke instrumenten er nog zijn, etc. 

• Gereedschapskist voor speler: Een verzameling van managementinstrumenten die de speler 

kan gebruiken om de resultaten van de afdeling te verbeteren; van het uitloven van 

bonussen tot het organiseren van een prijsvraag voor het beste idee voor wachtlijsten, etc. 

• Engine voor reactie van artsen op acties van spelers: De speler kiest er voor om bepaalde 

instrumenten wel of niet te gebruiken. Deze ingrepen hebben verschillende effecten, met 

een financiële bonus is bijvoorbeeld het gevaar dat een arts de rest van het werk negeert, 

wat weer doorwerkt in de prestaties van de afdeling. Deze interacties tussen ingreep en 

uitkomsten moeten geprogrammeerd worden. 

• Overzichtsscherm voor instructeur: De instructeur van de cursus moet een totaaloverzicht 

hebben van de keuzes en acties van de  verschillende spelers zodat deze de relevante 

informatie kan verzamelen en later de keuzes met spelers in persoon kan bespreken. 

TOEPASSINGSGEBIED 

Het spel zal in eerste instantie alleen op niet-commerciele basis gebruikt worden en dient ter 

ondersteuning van bredere managementopleiding voor artsen in het UMC, ziekenhuismanagers in 

het UMC en studenten en geneeskunde of bestuurskunde. Zij spelen het game bijvoorbeeld 

voorafgaand aan een onderwijsblok, waarna ze kunnen reflecteren op hun ervaringen. Daarnaast 

kan de game gebruikt worden voor academisch, niet-commercieel onderzoek naar managementgames 

voor ziekenhuizen.  

 We gaan het spel wereldwijd online beschibaar maken, waarbij we onze contacten in Oxford, 

Milaan, Singapore en Melbourne gebruiken om het spel daar te laten spelen. 

CONTEXT/GERELATEERD WERK 

De insteek van het spel lijkt op een bepaalde manier op SimCity, Rollercoaster Tycoon of Hospital 

Manager. De speler moet de ideale omstandigheden creëren voor het welslagen van zijn/haar 

organisatie. Net zoals bij deze spellen willen we ook laten zien dat er verschillende manieren zijn 

om het goed te doen en dat elke keuze onvoorziene effecten heeft (zie afbeeldingen links). 

Voor de visualisaties mag het spel echter nog veel simpeler blijven, zeker in de eerste 

ontwikkelslag. Hiervoor is de vergelijking met de jaren 90 klassieker Ports of Call, waarin 

toekomstige scheepsmanagers werd geleerd een vloot te beheren, meer relevant. Hier krijgen 

spelers vooral een zeer simpel overzicht en dashboard te zien (zie afbeeldingen rechts). 



 

 

WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT? 

Dit game richt zich op de grote regeldruk en tegenstrijdige krachten die artsen dagelijks meemaken, 

waar patiënten in worden meegesleurd en alle Nederlanders via de zorgverzekering voor moeten 

opdraaien. De game kan leidinggevenden leren prestatiesystemen menselijker, slimmer en 

productiever te maken. De sleutel is hiervoor om te laten zien dat mensen verschillende opties 

hebben in het doorvoeren van prestatiesystemen en dat deze opties elk een andere impact hebben 

op het gedrag van mensen. 

WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT VOOR DE STUDENT? 

• Mogelijkheid om realistisch menselijk gedrag te modeleren in een game, door gebruik te 

maken van wetenschappelijke inzichten in de reacties van artsen op prestatie-indicatoren 

• Leren programmeren van een basisstructuur van een spel wat ook makkelijk 

geconfigureerd moet kunnen worden voor andere contexten, bijvoorbeeld politieteams of 

scholen. Hiermee leren studenten games te schrijven die makkelijk kunnen worden 

opgeschaald en wereldwijd worden uitgerold. 

• Direct inzicht in de omgeving waar het spel op gebaseerd is door herhaalde veldbezoeken 

aan UMC Utrecht en directe interacties met de mensen waar het spel over gaat. 

• Bijdrage aan een spel wat wereldwijd ingezet gaat worden door onze connecties met 

universiteiten in Oxford, Milaan, Singapore en Melbourne. 

DELIVERABLES 

De deliverable is een speelbaar game bestaande uit de hierboven genoemde elementen: Een 

overzichtsscherm voor de speler, een gereedschapskist van mogelijke interventies voor de speler, 

een engine voor het berekenen van de reacties van de artsen, een overzichtsscherm voor de 

instructeur. 

PROJECTDUUR 

Beoogde projectduur loopt van eind 2016 tot begin 2017, bijvoorbeeld in periode 1 en 2 van het 

collegejaar 2016-2017. 

ONTWERP GRENZEN 



BEPERKENDE VOORWAARDEN 

• Het spel moet speelbaar zijn op laptop, tablet en idealiter mobiele telefoon 

• De doelgroep, met name leidinggevende artsen, heeft niet veel tijd, het spel moet in 20 min 

doorlopen kunnen worden 

• Vanwege de wereldwijde uitrol is de spelerstaal Engels 

• Deze versie is gericht op een ziekenhuis, maar het spel moet eenvoudig om te bouwen 

kunnen zijn naar andere sectoren zoals scholen of politieteams 

SYSTEEM INPUT 

• Alle prestatie-informatie en scenario’s kunnen van te voren in het spel geladen worden op 

basis van deels echte en deels gefingeerde informatie vanuit het UMC Utrecht. 

GEWENST GEDRAG 

• Het uiteindelijk doel is dat artsen, managers en studenten bewust omgaan met prestatie-

eisen binnen hun organisatie zodat het systeem menselijker, slimmer en productiever 

wordt. Uiteindelijk kunnen dan de kosten van de zorg omlaag, gaat de kwaliteit omhoog en 

voelen arts en patiënt zich weer in controle over hun leven en werk. 

ONGEWENST GEDRAG 

• Hoewel de spelers de werking van prestatie-eisen leren kennen in spelvorm, is het 

belangrijk dat ze niet deze spelletjes in het echt gaan spelen (sjoemelen met declaraties, 

achterhouden gegevens, etc.). 

GEBRUIK 

FLOW OF THE GAME 

Het spel zou kunnen bestaan uit de onderstaande rondes. Dit is slechts een eerste voorstel, de 

ontwerpers kunnen dit aanpassen of geheel anders inrichten.  

 

1. The high-flying hospital manager 

You are a high-flying manager at a medium-sized hospital. You are in charge of the psychiatry 

department which helps patients who are experiencing severe mental problems. You are 

responsible for everything; from the operational planning to the end-of-year bonuses of doctors.  

2. The challenge at hand 

The department has to boost its performance in several ways: It has to save money, improve patient 

care, and eliminate waiting lists. You have to design a performance management system which will 

help the hospital achieve these goals. If you hit these targets at the end of the year, you will be 

promoted to chief executive of the hospital. If you fail, you will be out on the street.  



3. Designing the performance management system 

The player designs a performance management system using several parameters 1) What you will 

measure, 2) How you will measure, 3) What are the consequences for the doctors if the hit or miss a 

target?. You are specifically concerned with three issues: Improving the financial reporting of the 

doctors (DBC-registration), tracing the patient outcomes (PROMS), and reducing waiting lists. E.g. 

You may decide to measure the amount of money doctors generate for the hospital or the quality 

reports of their patients and financially reward doctors meeting the standards. 

Behind-the-scene calculation of the impact of the system on service outcomes 

The choices of the player serve as input for the calculation of the service outcomes of the psychiatry 

department. However, two randomly designed factors mediate the outcomes: 1) Good luck/bad 

luck: External disasters may depress the hospital numbers or external health trends could help the 

hospital. 2) Match with organizational culture: The organization of the player has certain 

randomly/weighted assigned cultural attributes which make the positive/negative impact of the 

measures more likely/unlikely. 

4. Discovering service outcomes 

The player receives a written report on the performance of the department, documenting the 

results of their actions, but also newspapers publishing worrying numbers. E.g. the complaints of 

patients have been reduced by 35%, but consultations now take three hours longer per patient. 

5. Investigating perverse effects and mismatch with organizational context 

The players learn a little more about what has been happening. E.g. they learn from the financial 

managers that the doctors only focus on getting the bill in on time, without worrying about how 

high the bill is. They learn that the hospital doctors now refuse to treat any risky patients. Etc. 

6. Resetting performance management 

The players get another final shot at tinkering wither their performance indicators, tweaking what 

they measure, how they measure, and how the data is used to reward or punish doctors. 

Behind-the-scene calculation of impact of performance management system 

The choices serve as again input for the calculation of the service outcomes, although the impact is 

again mediated by other factors. The match with the organizational culture may have improved. 

 Final judgement 

The players receive their final report, again showing how the doctors are performing now, while 

also reporting some remaining problems. This results in a final score and a final assessment of their 

own performance as manager. They are either promoted to the top job if they succeed in hitting the 

targets, or fired with immediate effect if they fail to reach the targets. 

VISUALISATIE 

De spelers ervaart het spel vanuit zijn positie als manager van de afdeling. Het scherm is 

bijvoorbeeld gericht op zijn/haar kantoor met daarin verschillende informatiebronnen, van 



financiële rapporten en kranten tot mensen die binnen komen om te klagen. De visualisatie mag 

expres vrij simpel en beperkt zijn; als manager heb je vaak moeilijk zicht op wat er gebeurt. 

ARTWORK 

Zie boven het voorbeeld van Ports of Call. Zeker voor de eerste versie van het spel is een simpele 2D 

weergave voldoende. 

SPELERS-/GEBRUIKERSPERSPECTIEF 

Zie bovenstaande speloverzicht. 

ACTIES/HANDELINGEN 

De speler gaat in de rondes heen en weer tussen vier verschillende acties: 

• Kiezen: Welke managementinstrumenten gaat de speler inzetten om de prestaties van de 

afdeling te verbeteren en de artsen aan te sturen? 

• Meten: Wat voor impact hebben managementinstrumenten gehad op de afdeling? Wat is er 

gebeurt met de financiële cijfers, zijn de wachtlijsten afgenomen? 

• Onderzoeken: Wat is het verhaal achter de cijfers? De speler graaft verder dan de cijfers en 

probeert er achter te komen hoe artsen in praktijk omgaan met de nieuwe prestatie-eisen.  

• Interveniëren: Hoe kun je ongewenste effecten en gedrag voorkomen? De speler moet 

bedenken hoe ze de instrumenten anders gaan inzetten als ze niet het gewenste resultaat 

krijgen. 

VEREISTE MATERIALEN 

• Tablets en telefoons om spel op te kunnen spelen 

• Laptop voor toegang tot de instructeurs/publisher achterkant met overzicht van meta-data 

over spelers en hun keuzes. 

TESTOMGEVING 

Het spel kan achtereenvolgens getest worden in drie verschillende groepen: 

• Groep van 25 masterstudenten Bestuur- & Organisatiewetenschappen (eerste groep om 

eerste ruwe versie van game te testen) 

• Groep van 10 ziekenhuismanagers (groep met de meeste kennis over inhoud) 

• Groep van 20 artsen die een managementfunctie hebben of gaan vervullen (belangrijkste 

doelgroep van spel) 

De opdrachtgevers hebben toegang tot deze groepen geregeld. 

CONTACTPERSOON 



Utrechtse School voor Bestuur- & Organisatiewetenschap 

• Scott Douglas, s.c.douglas@uu.nl, 06 1915 7042 

• Tom Overmans, j.f.a.overmans@uu.nl, 06 3013 4350 

UMC Utrecht, afdeling Psychiatrie 

• Floor Scheepers 


