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1
Inleiding

De groei van de uitgaven voor medische verrichtingen staat steeds meer onder
druk1. Bij de financiering van de gezondheidszorg is er de laatste jaren in Neder-
land een groeiende kloof ontstaan tussen de kosten die de vraag naar zorg met
zich meebrengen en het budget dat de aanbieders van zorg beschikbaar hebben.
Mede hierdoor ontstaan structurele en incidentele wachtlijsten waar de capaci-
teit voor zorgverlening te kort schiet. Het ziekenhuismanagement, de medisch
specialisten en de ziektekostenverzekeraars hebben van de overheid de taak
gekregen om in het licht van het voorgaande de kosten te beheersen. Hetgeen
voor de praktijk betekent dat dezelfde medische zorg met minder middelen
moet worden gerealiseerd. De noodzaak voor het maken van keuzen en het stel-
len van normen is hiervan het gevolg; wat is zinvol medisch handelen en wat
niet. Keuzen als deze kunnen door het management en verzekeraars niet wor-
den gemaakt, omdat zij onvoldoende deskundig zijn op dit terrein. Artsen
beschikken wel over de noodzakelijke kennis om dergelijke keuzen te kunnen
maken, maar hebben het zich veelal onvoldoende eigen gemaakt op deze manier
naar het eigen medisch handelen te kijken. Dit geeft aan dat het maken van keu-
zen en het ontwikkelen en invoeren van normen c.q. richtlijnen voor het
medisch handelen een attitudeverandering van artsen vergt en op basis daarvan
een gedragsverandering.
Het veranderingsproces bij het maken van keuzen en het ontwikkelen en invoe-
ren van normen voor het medisch handelen is onderwerp van deze studie. De
studie is uitgevoerd binnen de afdeling Kindergeneeskunde van het Academisch
Ziekenhuis Groningen (AZG). In eerste instantie vormden medisch-technische
en financiële aspecten het kernthema bij het opstellen van normen voor het
medisch handelen en de invoering daarvan. Al doende bleek echter dat veran-
dering van gedrag van artsen een dermate cruciale rol speelt bij het bijstellen van
het medisch handelen, dat zij expliciet de aandacht behoefde.

In de loop van het project kwam het veranderingsproces zelf steeds centraler te
staan. Dit is terug te vinden in de onderzoeksvraag bij deze studie:
Op welke wijze kan een proces van gedragsverandering van medici worden geïmple-
menteerd, zodanig dat het nieuwe gedrag wordt opgenomen in de geaccepteerde medi-
sche praktijk?



Voor de beantwoording van deze vraag zijn drie aspecten relevant.
Ten eerste, het ontwerpen van een veranderingsmethode die in de gehele genees-
kunde breed toepasbaar is. Hiertoe zijn theorieën omtrent gedragsverandering en
organisatieontwikkeling bestudeerd. De kernelementen uit deze theorieën vorm-
den de basis voor de ontworpen en onderzochte veranderingsmethode.
Ten tweede, het beschrijven van het praktische gebruik van de veranderingsme-
thode binnen de afdeling Kindergeneeskunde van het AZG.
Ten derde het analyseren van de resultaten van het veranderingsproces binnen de
afdeling Kindergeneeskunde. Hierbij is ook gekeken naar het effect van de ver-
andering op de aard, de omvang en de kosten van het medisch handelen zowel
op de kortere als de langere termijn.

De opbouw van het proefschrift is als volgt.
Volgend op de inleiding is om reden van het bevorderen van de leesbaarheid
gekozen voor een tweede hoofdstuk met een inleidend karakter. In dit tweede
hoofdstuk wordt de aanleiding tot het veranderen van het medisch handelen bin-
nen de kliniek, beschreven. Optimalisatie van het medisch handelen, interdok-
tervariatie, omgaan met onzekerheid en kwaliteitsbewaking zijn hierbij belang-
rijke onderwerpen. In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze het begrip
kwaliteit wordt gehanteerd.
In hoofdstuk 3 worden de bij deze studie geformuleerde doelstelling en vraag-
stelling uitgewerkt.
Hoofdstuk 4 gaat over veranderen en leren in het algemeen. In dit hoofdstuk wor-
den vanuit de literatuur kernelementen omtrent gedragsverandering en organi-
satieontwikkeling beschreven die van belang zijn voor het welslagen van een ver-
anderingsproces.
Aan de hand van deze kernelementen worden in hoofdstuk 5 de hoofdlijnen van
de gehanteerde veranderingsmethode beschreven.
De beschrijving van de feitelijke uitwerking van de veranderingsmethode binnen
de afdeling Kindergeneeskunde volgt in hoofdstuk 6. Op gedetailleerde wijze
wordt verslag gedaan van het veranderingsproces, zoals de keuze van de te ver-
anderen onderdelen van het medisch handelen, de wijze waarop de artsen zijn
gekomen tot een formulering van good medical practice en de invoering van richt-
lijnen voor good medical practice. De gekozen onderdelen waarvoor richtlijnen
zijn ontwikkeld en ingevoerd zijn: het aanvragen van bloedgasanalyses en het
doen van routinematige bacteriologische kweken.
In hoofdstuk 7 wordt aan de hand van de productieomvang het effect van de ver-
andering op het aanvragen van bloedgasanalyses gepresenteerd. Het gaat hierbij
tevens om de budgettaire gevolgen. Ook wordt hier aandacht besteed aan het
effect van deze verandering op andere onderdelen van het medisch handelen.
In hoofdstuk 8 wordt de kwantitatieve benadering, zoals die is gevolgd bij de ver-
andering van het doen van routinematig bacteriologisch onderzoek belicht, als-
mede het effect van deze verandering op het aantal kweken en de budgettaire
gevolgen ervan.
In hoofdstuk 9, de slotbeschouwing, worden de tijdens het onderzoek gemaak-
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te keuzen nader toegelicht. Ook wordt ingegaan op de generaliseerbaarheid van
de ervaringen zoals die zijn opgedaan tijdens het onderzochte veranderingspro-
ces. Tevens wordt besproken wat de verandering voor een effect heeft gehad op
de cultuur binnen de afdeling Kindergeneeskunde en in welke mate consolida-
tie van de verandering is bereikt.

Literatuur

1 Gezondheidsraad: Beroepsraad Geneeskunde. Medisch handelen op een tweesprong.
Gezondheidsraad, Den Haag 1991; publ nr 1991/23.
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2
Optimaliseren van het medisch
handelen; kwaliteitsbewaking bij
kostenbeheersing

2.1 Inleiding

De wens de kwaliteit van het medisch handelen (good medical practice) te kun-
nen bewaken, in een omgeving waar het beheersen van kosten een belangrijk
aandachtspunt is, vormt de aanleiding voor het schrijven van dit proefschrift.
Vanuit deze aanleiding wordt in de paragrafen 2.2 en 2.3 beschreven waarom
het bewaken van de kwaliteit bij beperkte middelen aandacht behoeft. Tevens
wordt in paragraaf 2.3 aandacht besteed aan interdoktervariatie. Interdokterva-
riatie is om veel redenen een belangrijk gegeven bij het veranderen van het
gedrag van artsen. Ten slotte wordt in paragraaf 2.4 aandacht besteed aan kwa-
liteitsbewaking en de invulling die hier aan dit begrip is gegeven.

2.2 Optimalisatie van het medisch handelen

Aesthetic appeal is offered as a sufficient reason for logical parsimony, but economic par-
simony (given the scarcity of resources) is a compelling reason for abandoning the tradi-
tional blunderbuss method of diagnosis (Phillips, 1988).1

De omvang van de collectieve lasten is voor de overheid aanleiding kritisch naar
de kostenontwikkeling van de gezondheidszorg te kijken. De uitoefening van de
geneeskunde vormt hierbij steeds een nadrukkelijk aandachtspunt. De overheid
heeft diverse nota’s laten verschijnen waarin wordt aangegeven dat kostenbe-
heersing en grotere doelmatigheid bij de toepassing van geneeskunde noodza-
kelijk is.2-3 In eerste instantie trachtte de overheid dit via wet- en regelgeving te
bereiken.4 De invoering van de budgettering van ziekenhuizen is hiervan een
voorbeeld. Deze benadering heeft echter onvoldoende resultaat naar het oordeel
van de overheid. In het streven naar kostenbeheersing zijn de laatste jaren de
accenten anders komen te liggen; naast de consument heeft vooral de arts een
rol gekregen. De arts wordt een belangrijke rol toegedacht bij het beheersbaar
maken van de omvang en de kosten van het geneeskundig handelen.4-7 Kwali-
teit en doelmatigheid van medisch handelen zijn hierbij expliciet genoemde
aandachtspunten.8-9



De noodzaak tot kostenbeheersing en de nadruk op de eigen verantwoordelijk-
heid van de arts hierbij heeft tot gevolg gehad dat ook het ziekenhuismanage-
ment artsen is gaan aanspreken op kostenbewust en doelmatig handelen. Artsen
zijn immers in belangrijke mate bepalend voor hetgeen er met een patiënt
gebeurt en daarmee voor de omvang van de kosten. Drummond (1987) spreekt
in dit kader van de artsen als gate keepers’ ten aanzien van het gebruik van mid-
delen in de gezondheidszorg.10 Artsen hebben bij het uitoefenen van hun beroep
echter een moeilijke dualistische rol. Enerzijds worden ze geacht alles in het
werk te stellen voor het welbevinden van de individuele patiënt. Anderzijds
wordt van artsen gevraagd zich verantwoordelijk te voelen voor kostenbeheer-
sing bij de inzet van de relatief schaarse middelen in de gezondheidszorg. Don-
abedian zegt zelfs dat artsen veelal streven naar maximalisatie.11 Maximalisatie
wil zeggen alles doen waarvan wordt verwacht dat het de gezondheid van de
patiënt verbetert, hoe minimaal die verbetering ook is. Volgens Donabedian zou
het beter zijn te streven naar optimalisatie. Optimalisatie vereist een weging van
de mate van zinvol zijn van het medisch handelen ten opzichte van de eraan ver-
bonden kosten. Donabedian illustreert zijn visie aan de hand van het hypothe-
tisch verband tussen de inzet van middelen voor de zorg en de baten daarvan11

zoals weergegeven in figuur 2.1.

Figuur 2.1 Hypothetische relatie tussen gezondheidswinst en kosten van zorg.
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Brook (1993) signaleert een gelijksoortige relatie tussen inzet van middelen en
kwaliteit van medisch handelen. Hij ziet een moment waarop het maken van
meer kosten zelfs leidt tot een daling van de kwaliteit van dat handelen57. De
daling van de kwaliteit van het medisch handelen wordt veroorzaakt door het
toepassen van ‘onnodig medisch handelen’. Deze daling van kwaliteit kan even-
eens worden veroorzaakt doordat onnodige zorgverlening ten koste kan gaan
van het verlenen van noodzakelijke zorg. Middelen die worden gebruikt voor
het verrichten van onnodig handelen, gaan verloren voor het verrichten van
noodzakelijke handelingen. De hierboven veronderstelde relatie tussen kosten
en kwaliteit van het medisch handelen is in overeenstemming met de tegen-
woordig gehanteerde omschrijvingen van het begrip kwaliteit van zorg.12,13 In
deze omschrijvingen wordt het begrip doelmatigheid expliciet aan kwaliteit
gekoppeld. De samenhang tussen kwaliteit en doelmatigheid wordt door de
Gezondheidsraad als volgt omschreven.14...dat met minder middelen een zelfde
kwaliteitsniveau kan worden bereikt of dat met dezelfde hoeveelheid middelen de kwa-
liteit kan verbeteren.
Doeltreffendheid en ook doelmatigheid worden algemeen beschouwd als twee
kernbegrippen van kwaliteit in de gezondheidszorg.15 Doeltreffendheid wordt
daarbij gedefinieerd als ‘de mate waarin de verleende zorg tot herstel van de
patiënt bijdraagt’ en doelmatigheid als ‘de mate waarin de middelen en mens-
kracht zinvol worden ingezet’.16 Doelmatig en doeltreffend medisch handelen
veronderstelt in ieder geval een zinvol gebruik van middelen en daarmee ratio-
neel medisch handelen. In de Amerikaanse literatuur wordt zinvol medisch han-
delen aangeduid met appropriateness of care; het bieden van die zorg die nodig
en geëigend is en het nalaten van zorg die onnodig en niet geëigend is.17,18

In nauwe aansluiting op voorgaande tekst wordt in dit proefschrift het begrip
‘bewaken van de kwaliteit van medisch handelen’ opgevat als het toepassen van
dat medisch handelen, dat op medische gronden zinvol wordt bevonden en het
weglaten van dat handelen waar geen medisch inhoudelijke reden voor bestaat.
Wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkelingen zorgen ervoor
dat het medisch handelen voortdurend evolueert. De grenzen van datgene wat
in de dagelijkse praktijk van de geneeskunde als rationeel medisch handelen is
te beschouwen, zijn daardoor voortdurend aan verandering onderhevig. Voor
een deel van de medische praktijk kan dit betekenen dat een periodieke evalu-
atie en het plegen van bijstelling aan het actuele kennisniveau noodzakelijk zijn.
Daarnaast kan (onnodig) medisch handelen iatrogene schade tot gevolg heb-
ben.19

Voor evaluatie van het medisch handelen zijn de ervaringen en de kennis van de
individuele arts onvoldoende toereikend.14 De complexiteit van de huidige
medische praktijk maakt dat de individuele arts anderen nodig heeft als refe-
rentiekader. Collegiaal overleg kan hierbij in eerste instantie een aangewezen
methode zijn. Bij dit overleg zullen de verschillende deelnemende artsen een
eigen inbreng hebben. Deze eigen inbreng kan onderling echter afwijkend zijn.
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Persoonlijke voorkeuren en ervaringen variëren immers. Daar komt bij, dat er
voor verschillende diagnostische en therapeutische trajecten geen eenduidige
benadering bestaat. Onvoldoende (wetenschappelijke) eenduidigheid en het
bestaan van impliciete (veelal persoonlijke) motieven bij het maken van keuzen
maakt een dergelijke evaluatie uitermate complex.

Het verschil in inzicht en het gebrek aan eenduidigheid in de wijze van prak-
tijkvoering leidt tot een diversiteit die wordt aangeduid met de term: interdok-
tervariatie.

2.3 Interdoktervariatie

Interdoktervariatie kan als volgt worden omschreven: Het in vergelijkbare situ-
aties komen tot verschillende diagnostische interpretaties en verschillend therapeutisch
handelen door artsen.20 Met ‘vergelijkbare situaties’ worden bedoeld ziektegeval-
len met eenzelfde klinisch beeld en anamnestische gegevens. Het daadwerkelijk
bestaan van variatie in de wijze waarop artsen in gelijksoortige situaties hande-
len, blijkt uit diverse (inter)nationale onderzoeken.21-25 Eisenberg (1985) geeft in
een overzichtsartikel een aantal, elkaar niet altijd uitsluitende, redenen voor de
bestaande interdoktervariatie.26

• Vergaren van inkomen.
• Werkstijl, voorkeur voor specifieke aandoeningen en bepaalde diagnostische

testen en/of behandelwijzen.21,22,27-30

• Persoonlijke kenmerken, als scholing, ervaring en kennis.31-34

• Werksituatie, invloed van collega’s.35

• Rol van ‘klinische leider’, arts wiens mening autoriteit heeft. Het gezag van
deze persoon kan heel wel berusten op een informele basis .35

• Invloed van de patiënt.

Naast deze redenen noemt Eisenberg als belangrijke reden voor de variatie, de
mate van onzekerheid die inherent is aan het uitoefenen van de geneeskunde:
There are few iron-clad rules for practising medicine; too much of it is an exercise in
dealing with uncertainty en de verschillende wijzen waarop verschillende artsen
met die onzekerheid omgaan. Eddy (1984) formuleert het als volgt: Uncertainty
creeps into medical practice through every pore. Whether a physician is defining a dis-
ease, making a diagnosis, selecting a procedure, observing outcomes, assessing proba-
bilities, assessing preferences, or putting it all together, he is walking on very slippery
terrain......and how easy it is for honest people to come to different conclusions.36 Vol-
gens Eddy leidt de toegenomen complexiteit van het medisch handelen tot onze-
kerheid bij de arts met als gevolg variatie in handelen. Iedere dag moet de arts
problemen oplossen waarvoor geen eenduidige oplossing voorhanden is. Dit
houdt in dat de arts moet leren dat het oplossen van medische problemen een
bepaalde mate van onzekerheid met zich meebrengt.37-40 Een strategie die de arts
ten dienste staat bij het (schijnbaar) oplossen van de onzekerheid, is het over-
vloedig gebruik maken van de medische technologie met het doel zoveel moge-
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lijk informatie te verzamelen, waarbij zekerheid steeds één test verder lijkt te lig-
gen.41 In overeenstemming hiermee zijn de resultaten van een Amerikaans
onderzoek naar het gebruik van lever-scans bij metastasen-onderzoek.42 De
betrokken artsen werd, voor het verrichten van de scan, gevraagd welke mate
van ‘restonzekerheid’ men zou accepteren nadat de uitslag van de scan bekend
was (onzekerheidsdrempel). Het bleek dat 50% van de artsen verder onderzoek
wilde doen ook al was dit inconsistent met de van tevoren aangegeven onzeker-
heidstolerantie-drempel. Men wilde dus een grotere mate van zekerheid dan
men in eerste instantie had aangegeven. Nu is dit gezien de ernst van de in
bovenstaande beschreven aandoening niet onverwacht. Echter ook bij het aan-
vragen van routinematig laboratoriumonderzoek in minder bedreigende situ-
aties blijkt een aantal artsen de neiging te hebben tot risicomijdend gedrag. Dit
uit zich door grotere hoeveelheden testen aan te vragen dan hun collega’s die
meer risico tolereren.43 Dit fenomeen is onder meer te duiden als geanticipeerde
beslissingsspijt.44 Men vraagt onderzoeken/testen aan om op een later tijdstip geen
spijt te hoeven krijgen van het niet aangevraagd hebben: knowing for the sake of
knowing45. Het gedrag van de arts met als doel het mijden van risico’s en onze-
kerheid wordt ook wel defensieve geneeskunde genoemd.46 Een aspect dat hierop
van invloed kan zijn, is het juridiseren van de gezondheidszorg. Het is duidelijk
dat defensieve geneeskunde en interdoktervariatie op gespannen voet kunnen
staan met good medical practice.14 Vandaar dat inspanningen gericht moeten wor-
den op het formuleren van normen voor good medical practice; het ontwikkelen
van richtlijnen voor het medisch handelen. Dergelijke richtlijnen moeten het
medisch handelen inzichtelijk en evalueerbaar maken, om een juiste toepassing
ervan te kunnen bewaken. Want zoals Schwartz en Griffin (1986) opmerken:
Clearly, it does little good for medical science and technology to make dramatic advan-
ces if these advances are going to be applied inefficiently or incorrectly. Traditionally,
the bulk of biomedical research efforts have been devoted to medical science while the
art of medicine (the application of medical science) has been neglected.27

2.4 Kwaliteitsbewaking

Met de term ‘kwaliteitsbewaking’ worden door de Nationale Raad voor de Volks-
gezondheid die activiteiten aangeduid die gericht zijn op het toezien of een
bepaald kwaliteitsniveau wordt gehaald en behouden blijft èn het corrigeren van
de eventuele afwijkingen van dat niveau.47,48 Deze benadering sluit aan bij de
omschrijving die de Amerikaan Juran, één van de grondleggers van kwaliteits-
zorg, geeft van het begrip ‘quality improvement’: Quality improvement encompas-
ses both improving fitness for use and reducing the level of defects or errors.49 Met kwa-
liteitsbewaking wordt getracht tekortkomingen op te sporen en deze vervolgens
weg te werken, zodat een bepaald kwaliteitsniveau kan worden gehandhaafd.
Kwaliteitsbewaking bestaat daarmee uit een diagnostisch deel (de kwaliteitsme-
ting) en een therapeutisch deel (de verbetering). Een belangrijk kenmerk van
kwaliteitsbewaking is dat het een continue en cyclische set aan activiteiten ver-
onderstelt.12,50,51 Het bewaken van de kwaliteit houdt niet op bij het eenmaal
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doorvoeren van verbetering. Berwick (1989) onderstreept het belang van conti-
nuïteit door het Japanse ‘Kaizen’ – the continuous search for opportunities for all
processes to get better – aan kwaliteitsbewaking te koppelen.52 De cyclische bena-
dering van kwaliteitsbewaking is afkomstig uit de industrie waar Deming, één
van de grondleggers van de kwaliteitsbewaking, deze introduceerde.53 Onder-
delen van de cyclus zijn: planning, uitvoering, toetsing en evaluatie, waarbij het
gaat om een steeds terugkerende vergelijking tussen ideaal (doel) en werkelijk-
heid om vervolgens een eventuele discrepantie tussen beide te kunnen verklei-
nen.

Kwaliteitsbewaking van het medisch handelen is een activiteit die intern en
extern uitgevoerd kan worden.15 Externe kwaliteitsbewaking betekent dat externe
deskundigen maatstaven formuleren en het handelen daaraan toetsen. Voor-
beelden van instanties die zich met externe kwaliteitsbewaking bezig houden,
zijn de Professional Standards Review Organisations (PSRO’s) en de RAND-cor-
poration in de Verenigde Staten. Met interne kwaliteitsbewaking wordt een activi-
teit aangegeven die wordt uitgevoerd door de direct betrokken artsen zelf. Zij
beoordelen zelf het kwaliteitsniveau van hun eigen handelen en stellen daar nor-
men voor op. Hierbij kunnen zij bijvoorbeeld worden bijgestaan door het Cen-
traal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing (CBO). Voor een der-
gelijke (interne) beoordeling van de medische zorg wordt wel de term ‘medical
audit’54 gebruikt. Kritische reflectie op het eigen handelen heeft het voordeel dat
de betrokkenen ervan leren en dat op basis van het geleerde het handelen wordt
verbeterd.55 Hieruit wordt duidelijk dat kwaliteitsbewaking van het medisch
handelen bij uitstek een activiteit is van de direct betrokkenen zelf.

De afgesproken normen voor medisch handelen kunnen een meer of minder
voorschrijvend karakter hebben. Zo onderscheidt Eddy (1990) drie soorten van
formalisatie: de standaard, de richtlijn en de optie. Het onderscheidend criteri-
um is de mate waarin sprake is van science based medicine.56 De standaard is geba-
seerd op gedegen onderzoek en heeft een strikt voorschrijvend karakter. De
richtlijn is voor terreinen waarop de onderzoeksresultaten minder eenduidig
zijn. In de meeste gevallen moet deze worden gevolgd, maar afhankelijk van de
situatie kan er van worden afgeweken. Richtlijnen zijn zodoende flexibeler dan
standaarden. Opties zijn mogelijkheden, voorkeuren, en geven nauwelijks hou-
vast bij besluitvorming. Standaarden (protocollen), richtlijnen, en in mindere
mate opties, kunnen artsen in een bepaalde mate ook juridische bescherming
bieden. Met dergelijke afspraken wordt immers de inhoud van good medical prac-
tice vastgelegd. Tevens kunnen protocollen, richtlijnen, etc. het gebruik van
financiële middelen, dat gepaard gaat met het erin vastgelegde medisch hande-
len, legitimeren. Op deze wijze wordt het kostenvraagstuk in de geneeskunde
buiten de relatie tussen die van de behandelend arts en de patiënt geplaatst.

Op basis van de besproken literatuur betreffende kwaliteitsbewaking en normen
wordt kwaliteitsbewaking in dit proefschrift omschreven als het formuleren en
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invoeren van richtlijnen voor door de betrokken artsen zinvol geacht medisch
handelen, waarbij tevens wordt toegezien op de naleving van de richtlijnen, met
zo nodige bijsturing. Het bijsturen kan zowel betrekking hebben op de richtlij-
nen zelf als ook op de naleving van de richtlijnen. Deze omschrijving van het
begrip kwaliteitsbewaking kenmerkt zich door een procesbenadering. Het
accent ligt hierbij op het kritisch reflecteren op het eigen handelen en het opstel-
len van richtlijnen voor zinvol medisch handelen.
De vraag is, op welke wijze het gedrag, dat gericht is op maximalisatie, is te ver-
anderen in gedrag dat is gericht op optimalisatie. Ofwel op welke wijze kan
gedrag van artsen in de kliniek worden veranderd zodanig dat zij gezamenlijk
richtlijnen voor zinvol handelen gaan omschrijven en vervolgens gaan imple-
menteren in de dagelijkse praktijkvoering. Slechts een dergelijke gedragsveran-
dering kan uitkomst bieden bij het handhaven van good medical practice bij
beperkte middelen.
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3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de voor dit onderzoek geformuleerde doelstelling
(paragraaf 3.2) en vraagstelling (paragraaf 3.3) besproken.

3.2 Doelstelling

De ontwikkelingen binnen de geneeskunde hebben mede geleid tot een nood-
zaak voor het beheersen van kosten in ziekenhuizen. In dit kader werd door de
afdeling Kindergeneeskunde van het Academisch Ziekenhuis te Groningen
besloten samen met de afdeling Medische Psychologie van de Universiteit van
Amsterdam activiteiten te ontwikkelen. Deze activiteiten hebben tot doel om
structureel aandacht te besteden aan het beheersen van kosten onder gelijktij-
dige bewaking van de kwaliteit van het medisch handelen. Voor een dergelijke
benadering is het gewenst en noodzakelijk het medisch handelen inzichtelijk en
evalueerbaar te maken, om het vervolgens, indien nodig, te kunnen veranderen.

Premissen
Aan de hand van hetgeen in hoofdstuk 2 is beschreven omtrent verandering,
kwaliteitsbewaking en optimalisatie van het medisch handelen worden de vol-
gende twee premissen geformuleerd:
1 Aan de oorsprong van praktisch alle (medische) activiteiten in het ziekenhuis

staan de (assistent-)specialisten. Zij beslissen of een patiënt diagnostisch
onderzoek behoeft, welk onderzoek dat moet zijn, of patiënten opgenomen
dienen te worden, welke therapie noodzakelijk is, wanneer zij ontslagen
kunnen worden, etc.

2 Wanneer men de bovengenoemde medische besluitvorming en het daarmee
samenhangende productieproces wil beïnvloeden, moeten (assistent-)spe-
cialisten daarbij betrokken worden. Dit geldt vooral als men wil voorkomen
dat financiële keuzen negatief uitwerken voor de kwaliteit van het medisch
handelen. Hiervoor gelden zowel medisch inhoudelijk motieven, alsmede
motieven die betrekking hebben op acceptatie door de (assistent-)specialis-
ten van veranderingen inzake medische besluitvorming.

3
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Doelstellingen
In het onderzoeksvoorstel, ingediend door de afdeling Medische Psychologie en
de Kinderkliniek, zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd1:
1. Beïnvloeden van het handelen van artsen in de richting van rationeel medisch

handelen.
2. Ontwikkelen van beleidsinstrumenten voor het medisch handelen waarmee de

gebudgetteerde kostenposten beheersbaar gemaakt kunnen worden.
3. Bewaken en verbeteren van de kwaliteit van medisch handelen bij een bud-

gettering van de kosten.

Ad.1 Binnen de afdeling Kindergeneeskunde zijn de kinderartsen en de arts-
assistenten de ‘voornaamste gebruikers’ van de diagnostische en de thera-
peutische middelen en verrichtingen. Het toenemende aantal alternatieven
kan leiden tot een toenemend gebruik van medische middelen, waarbij de
vraag is of de kwaliteit van het medisch handelen (zinvol medisch hande-
len) in dezelfde mate toeneemt.

Ad.2 De groei in medische kennis en de hieruit voortvloeiende diagnostische
en/of therapeutische mogelijkheden, in een tijd waarin door budgettering
de middelen beperkt zijn, noodzaakt tot het ontwikkelen van beleidsins-
trumenten waarmee de ter beschikking staande middelen zo efficiënt
mogelijk kunnen worden beheerd. Efficiënt wil zeggen dat de middelen ten
goede komen aan zinvol medisch handelen.

Ad.3 Randvoorwaarde voor kostenbeheersing is dat de kwaliteit van het medisch
handelen er niet onder lijdt. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen zul-
len de artsen zelf keuzen moeten maken. Bij deze keuzen gaat het om het
vervangen van niet-rationeel medisch handelen door rationeel medisch
handelen. Het opsporen, elimineren en vervangen van niet-rationeel han-
delen betekent veelal een verandering van de werkwijze van de betrokken
artsen. Medische handelingen, met alle daarin aanwezige routines, worden
geëvalueerd op de achterliggende redenen en verliezen hun (mogelijke)
vanzelfsprekendheid. Dit houdt in dat van de artsen wordt verwacht dat zij
afstand nemen van hun bestaande gedrag om dit waar nodig te vervangen
door ander gedrag. Hierbij is het belangrijk dat de interventies leiden tot
een gedragsverandering die blijvend of althans langdurig van aard is.

3.3 Vraagstelling

De premissen en de doelstellingen hebben geleid tot de onderstaande vraagstel-
ling.

Op welke wijze kan een proces van gedragsverandering van medici worden geïmplementeerd, zoda-
nig dat het nieuwe gedrag wordt opgenomen in de geaccepteerde medische praktijk?

De centrale vraagstelling is vervolgens opgesplitst in drie deelvragen.
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1 Wat zijn belangrijke elementen (kernelementen) bij een dergelijk proces van
gedragsverandering.

2 Op welke wijze is het veranderingsproces, waarbij gebruik is gemaakt van
genoemde elementen, binnen de afdeling verlopen.

3 Hoe is de verandering opgenomen in de medische praktijk.

Ad.1 Om het in de centrale vraagstelling aangegeven veranderingsproces te kun-
nen realiseren, is het noodzakelijk voorafgaande aan het proces te weten
welke elementen of spelregels belangrijk zijn bij veranderingsprocessen. De
expliciete beschrijvingen van veranderingsprocessen in de medische prak-
tijk zijn echter weinig gepubliceerd. Wel is veel gepubliceerd over een
onderdeel namelijk het effect van interventiemethoden voor het realiseren
van veranderingen in de medische praktijk. Voorbeelden hiervan zijn scho-
lingsactiviteiten, administratieve maatregelen, bonus/malus aanpak, etc.
Het achterliggende veranderingsproces zelf is hierbij echter veelal weinig
expliciet aan bod gekomen.
Binnen het bedrijfsleven bestaat juist in ruime mate ervaring met het opzet-
ten en uitvoeren van veranderingsprocessen, die veelal zijn gebaseerd op
kennis en ervaring binnen het vakgebied van de Psychologie. Vandaar dat
literatuur hieromtrent is geraadpleegd. De resultaten hiervan worden
beschreven in hoofdstuk 4. Tevens wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed
aan de veranderingsinstrumenten zoals beschreven voor de medische prak-
tijk. De vanuit de literatuur verkregen inzichten vormen de basis voor de
in dit onderzoek gehanteerde veranderingsmethode, die staat beschreven
in hoofdstuk 5.

Ad.2 Het verloop van het veranderingsproces binnen de kliniek is op gedetail-
leerde wijze beschreven. Het doel van het beschrijven van het verande-
ringsproces, zoals dat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden binnen de afde-
ling Kindergeneeskunde, is tweeledig. Ten eerste, het bieden van inzicht in
de wijze waarop de genoemde elementen in de praktijk zijn gehanteerd.
Ten tweede, het aangeven wat de consequenties c.q. implicaties zijn van de
gekozen veranderingsmethode voor de praktijk. Het veranderingsproces
wordt beschreven in hoofdstuk 6.

Ad.3 In de centrale vraagstelling wordt aangegeven dat het om nieuw gedrag gaat
dat moet worden opgenomen in de geaccepteerde medische praktijk. Dit
houdt in dat het effect van de verandering over een langdurige periode aan-
toonbaar moet zijn. Aan de hand van een tweetal projecten is het effect van
de verandering zowel op kortere als langere termijn gemeten.
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4.1 Inleiding

Naast de uitkomst van medisch handelen wordt tegenwoordig ook het proces
waarlangs dat handelen verloopt kritisch gevolgd.1,2 Optimalisatie, doelmatigheid
en onzekerheidstolerantie spelen hierbij een belangrijke rol. Relman (1988)
spreekt in dit kader van de revolutie van Assessment en Accountability.3 Zo’n ver-
anderingstraject laat zich niet sturen door middel van het simpelweg verkondi-
gen dat er vanaf morgen anders moet worden gewerkt.4 Het vergt bezinning op
het proces van het medisch handelen en op de weg waarlangs de verandering
moet worden bereikt. Dit houdt in dat er sprake moet zijn van planned change5,
waarbij stilgestaan moet worden bij inhoudelijke en procedurele zaken, maar
vooral ook bij (subjectieve) aspecten van culturele, emotionele en communica-
tieve aard.6,7 Kennis over de wijze waarop deze verandering van het medisch han-
delen moet worden vormgegeven, is slechts op beperkte schaal aanwezig. Van-
daar dat één van de deelvragen is gericht op het verkrijgen van inzicht in de kern-
elementen of spelregels van veranderingsprocessen. Deze deelvraag komt in dit
hoofdstuk aan bod. Elementen als veranderingsvermogen en veranderingsbe-
reidheid komen in paragraaf 4.2 aan de orde. In paragraaf 4.3 worden de ver-
schillende fasen, die in het veranderingsproces zijn te onderscheiden, genoemd.
Dat het bij een veranderingsproces veelal om een leerproces gaat, wordt in para-
graaf 4.4 verder uitgewerkt. Paragraaf 4.5 bevat een korte ‘review’ inzake de inter-
ventiemethoden, zoals die in de geneeskunde worden gebruikt. In paragraaf 4.6
worden de conclusies uit deze literatuurstudie in het kort weergegeven.
Het verzamelen van de literatuur heeft op systematische wijze plaatsgevonden,
door middel van de volgende zoekstrategie. Met behulp van Medline is naar rele-
vante literatuur (Engelstalig) gezocht. De belangrijkste zoekwoorden die hierbij
zijn gehanteerd zijn: quality, quality improvement, quality assurance, cost, cost
control, efficiency, change, interventions, appropriate care, managed care en phy-
sician behavior. Naast geautomatiseerde literatuurontsluiting is literatuur
beschikbaar gesteld door diverse deskundigen in binnen- en buitenland en gedu-
rende de loop van het onderzoek zijn tevens de relevante tijdschriften geraad-
pleegd. Ook is door ‘handsearching’ van referentielijsten van alle verkregen arti-
kelen nieuw materiaal verzameld uit voorafgaande jaren. 
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4.2 Veranderingsvermogen en veranderingsbereidheid

Veranderingsvermogen en veranderingsbereidheid van een organisatie worden
aangegeven als belangrijke elementen bij veranderingen binnen organisaties8.
Met veranderingsvermogen wordt verwezen naar onderwerpen als de kwalita-
tieve capaciteiten van de leden van de organisatie, de kennis en de ervaring die
er in de organisatie aanwezig zijn en de financiële en de technische mogelijkhe-
den die de organisatie heeft. Veranderingsvermogen is zodoende nauw gerela-
teerd aan flexibiliteit en slagvaardigheid en daarmee aan de snelheid waarmee
het veranderingsproces verloopt. De snelheid van het veranderingstraject is
essentieel voor het succes ervan; ligt het tempo enerzijds te laag, dan gaat de
dynamiek eruit en neemt het enthousiasme af 9. Anderzijds zal een te snelle ver-
andering eveneens nadelig kunnen zijn voor het succes van de verandering8.
Mensen krijgen bij snelle veranderingen mogelijk onvoldoende tijd zich de ver-
andering eigen te maken. 
Veranderingsbereidheid is gerelateerd aan de denkkaders, de attituden en de
ervaringen die bij de personen in de organisatie aanwezig zijn8. In hoeverre de
betrokken leden van de organisatie bereid zijn te veranderen, zal afhangen van
de wijze waarop de betrokkenen de verandering percipiëren. Betrokkenen zul-
len voor- en nadelen tegen elkaar afwegen en afhankelijk van de uitkomst meer
of minder weerstand tegen de verandering vertonen. Het gebruik van ‘incenti-
ves’ is hierop gebaseerd. Onzekerheid kan bij het afwegen van voor- en nadelen
een belangrijke rol spelen: Wat kunnen we verwachten? Deze onzekerheid omtrent
het toekomstbeeld is een factor die tot weerstand kan leiden. Naarmate de erva-
ren onzekerheid toeneemt, neemt de kans op weerstand toe en daarmee de kans
dat men bereid is te veranderen af. Elk veranderingsproces gaat echter gepaard
met een zekere mate van onzekerheid. Deze onzekerheid is dus een potentiële
belemmering, maar kan ook worden gebruikt om het denken van mensen te
mobiliseren10. 

Doelformulering, probleemanalyse en communicatie
Bij veranderingsprocessen moet de richting van de verandering worden aange-
geven door middel van een helder geformuleerd doel. Om een doel te kunnen
stellen, is inzicht in de te veranderen situatie noodzakelijk. Dit inzicht maakt het
mogelijk de knelpunten in de huidige situatie te inventariseren en te analyseren,
om vervolgens na te gaan welk punt als het meest lastige, vervelende of belem-
merende wordt ervaren11. Daar komt bij dat het stellen van doelen zonder voor-
afgaande probleemanalyse veelal eerder op weerstanden stuit dan het laten aan-
sluiten van de doelen op een analyse van gesignaleerde en ervaren problemen11.
Met een verandering die aansluit op de door de betrokkenen ervaren problemen
wordt aangegeven dat de betrokken medewerkers serieus worden genomen.
Hierdoor zijn de medewerkers bereid hun medewerking te verlenen aan het
zoeken naar oplossingen en het doorvoeren van veranderingen12. Volgens Mintz-
berg (1983) is met name bij professionals, zoals artsen, participatie bij probleem-
en doelformulering van belang13. In een omgeving met professionals speelt zelf-

17STILSTAAN BIJ VERANDERINGSPROCESSEN



regulering immers een vooraanstaande rol. Het extern formuleren van doelen
die betrekking hebben op binnen die autonomie ontwikkelde routines en stan-
daarden kan terecht of onterecht het idee geven dat die autonomie wordt door-
kruist. Het gezamenlijk formuleren van doelen in een organisatie vergt een
goede communicatie tussen professie en management.7,14

Rol (top)management/afdelingshoofd
Het (top)management moet zorgen dat het duidelijkheid verschaft over het
belang van het veranderingstraject14 en de investeringen die het wil plegen. Dit
wordt ook wel aangeduid met de term ‘support of a sponsor.15 Het eerdergenoem-
de veranderingsvermogen van een organisatie wordt grotendeels bepaald door
deze support. Met deze ondersteuning legitimeert de top van de organisatie de
verandering.15 Bij onvoldoende ondersteunende signalen vanuit de top bestaat
bij de medewerkers de neiging ‘niet in beweging te komen’ of terug te keren naar
de situatie van voor de verandering. De top/het management heeft ook een taak
bij het formuleren van het doel. Zij moet de medewerkers tevens duidelijk laten
weten welke inspanningen van hen worden verwacht.

Sociale invloeden
Groepsinvloeden en de eerder genoemde invloed van opinion leaders zijn van
invloed op het proces en het resultaat van verandering. Een dergelijke invloed
wordt omschreven als sociale invloed. Sociale invloed verwijst naar het proces
waarin gedrag van personen het effect of de intentie heeft het gedrag, het gevoel
of de denkwijzen van andere personen te veranderen.16 Vanuit het perspectief
van de sociale invloed zijn waarden, normen en overtuigingen die aanwezig zijn
bij peers (gelijken) een belangrijke basis voor gedrag. Het streven naar consis-
tentie speelt hierbij een belangrijke rol.17 Met consistentie wordt bedoeld het
reduceren van afwijkingen ten opzichte van de peers, het referentiekader.15,18 Een
negatieve uitkomst van de vergelijking wordt als onprettig ervaren. Volgens Mit-
tman e.a. (1992) speelt het zich aanpassen aan de groep vooral bij grote onze-
kerheid een rol.16

In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen het vergelijken van menin-
gen en het vergelijken van bekwaamheden.17 Willen mensen meningen vergelij-
ken, dan doen ze dit vooral met gelijkgestemden (uniformiteitstendens).
Bekwaamheden worden veelal afgezet tegen bekwaamheden van mensen die
‘iets’ bekwamer zijn. Voor arts-assistenten zijn stafleden/supervisoren in de regel
bekwamer en worden zodoende door arts-assistenten gebruikt om zichzelf aan
te spiegelen.

Change agent
De change agent of de veranderaar wordt omschreven als diegene die het veran-
deringsproces bestuurt19, of als de intermediair tussen de initiërende krachten
en de feitelijke uitvoering van de verandering.15 De change agents kunnen zowel
van binnen als van buiten de organisatie afkomstig zijn. Het aantrekken van
change agents van buitenaf gebeurt veelal indien het management zelf om een of
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andere reden niet bij machte is om een specifieke verandering door te voeren.
Het voordeel van het inzetten van externe change agents kan zijn dat het eigen-
belang in mindere mate prevaleert.15 De interne change agent moet immers na het
veranderingsproces weer verder met de organisatie. Het nadeel van een externe
change agent is dat deze a priori geen informele gezagspositie binnen de organi-
satie bekleedt. Hierdoor kan het aansturen en stimuleren van de verandering
worden bemoeilijkt.

Interne zowel als externe change agents kunnen worden geconfronteerd met
waardeconflicten. Het bestaan van verschillende waarden binnen groepen kan
leiden tot het stellen van verschillende prioriteiten.20 Soms zijn deze verschillen
niet te verenigen en moet een keuze worden gemaakt. Hiertoe dienen de ach-
terliggende motieven te worden geïnventariseerd en de gevolgen van de ver-
schillende keuzen te worden nagegaan. 

Acceptatie
Veel van wat hierboven is beschreven, is relevant voor de acceptatie van veran-
dering. Het verminderen of vermijden van weerstand, het helder communice-
ren over de verandering en de doelstellingen en het zorgen voor duidelijke
ondersteuning vanuit de top moeten uiteindelijk leiden tot een acceptatie van
de verandering, zodat de verandering succesvol kan worden doorgevoerd. 

Acceptatie kan volgens Morgan alleen worden bereikt, indien de betrokkenen
bereid zijn afstand te doen van vertrouwde zaken en er iets nieuws voor in de
plaats willen stellen.21 Voor het bereiken van verandering van gedrag is het heb-
ben van inzicht in de motieven voor het ‘oude gedrag’ van groot belang.10 Rond
het einde van de jaren ’40 kwam Lewin met een, nog steeds gezaghebbend, con-
cept voor verandering van groepsgedrag: unfreezing-moving-refreezing.22,23 In dit
concept wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan acceptatie en aandacht voor
het ‘oude gedrag’. Hij zag dat groepsveranderingen veelal slechts van korte duur
waren. Vrij snel na de verandering keerde de groep weer terug naar het patroon
van voor de verandering, de verandering was niet geaccepteerd. Daaruit maak-
te hij op dat het ‘oude’ gedrag eerst moet worden afgebroken. Een mogelijkheid
daartoe is het ter discussie stellen van de mate van zinvol zijn van bestaande
gewoonten en gedragingen: unfreezing the present level. De mensen in de groep
moeten zich in deze fase bewust worden dat bestaande patronen verbeterd kun-
nen worden. De huidige situatie moet eerst als problematisch worden ervaren,
om er vervolgens wat aan te willen gaan doen.19 Deze fase van het leren inzien
dat het anders kan en moet, is noodzakelijk voor de acceptatie van de verande-
ring. Aansluitend worden nieuwe gedragspatronen ontwikkeld en de verande-
ring doorgevoerd: moving to the new level en ten slotte moet het nieuwe gedrag
worden geïncorporeerd: freezing on the new level.
Dat acceptatie een belangrijk element is wordt weergegeven in de volgende for-
mule. In deze formule wordt de effectiviteit van verandering beschouwd als
functie van het product van kwaliteit en acceptatie: E = f(K.A).8 E staat voor de
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effectiviteit van de verandering, f voor functie, K voor de kwaliteit en A voor de
acceptatie. Kwaliteit heeft hier vooral betrekking op de inhoudelijke kwaliteit
van de verandering. Het gewicht van acceptatie bij veranderingstrajecten bete-
kent dat inzicht noodzakelijk is in factoren die de acceptatie bepalen. Hauser
(1979) refereert in dat kader aan de A VICTORY-benadering die Davis in 1973
ontwikkelde.24 Omdat de A VICTORY-benadering als een soort van checklist een
compact overzicht geeft van belangrijke factoren bij acceptatie van verande-
ringsprocessen wordt ze hier aangehaald. De A VICTORY-benadering bestaat uit
een cluster van 8 factoren (de eerste letters van de factoren vormen het woord A
VICTORY). De 8 factoren zijn:
• Ability: vermogen om de verandering uit te voeren.
• Values: normen, waarden, attituden van betrokkenen.
• Idea: de mate waarin de informatie-inhoud en de informatievoorziening

op het feitelijke implementatieproces aansluiten.
• Circumstances: heersende omstandigheden die verandering nodig maken.
• Timing: in de tijd op elkaar laten aansluiten van de verandering en

processen binnen de organisatie.
• Obligation: door betrokkenen ervaren noodzaak voor verandering als

antwoord op waargenomen probleem.
• Resistance: weerstand.
• Yield: opbrengst voor betrokkenen.

Volgens Hauser zijn de genoemde factoren onderling afhankelijk; desalniette-
min acht de auteur hantering van deze benadering geschikt om zicht te krijgen
op factoren die van belang zijn bij de acceptatie van veranderingstrajecten. Ver-
der wijst de auteur op het feit dat verschillende factoren gaandeweg het veran-
deringsproces een andere impact hebben. Zo zal de factor ‘weerstand’ bij de
implementatie van een verandering een andere rol spelen dan bij de ontwikke-
ling van een veranderingstraject. Andere auteurs4,25 hebben de A VICTORY-bena-
dering in de praktijk gebruikt. Het ging hierbij om veranderingen binnen de
praktijk van de geestelijke gezondheidszorg. Ondanks de nog onvoldoende
validering van de 8 factoren beschouwen ook deze auteurs4,25 de benadering als
een waardevolle handreiking bij het realiseren van veranderingsbereidheid. 

Weerstand
Verandering in organisaties kan om verschillende redenen tot weerstand leiden
bij de betrokken leden van de organisatie. Onzekerheid, maar ook vermindering
van status en vermindering van autonomie zijn voorbeelden van mogelijke
bronnen van weerstand tegen verandering.26 Vooral veranderingen die betrek-
king hebben op het handelen van individuen kunnen een gevoel van onzeker-
heid en verminderde autonomie veroorzaken. Ook kan het zich verzetten tegen
de verandering een gevolg zijn van het zich bedreigd voelen in respect en com-
petentie. Weerstand kan voortkomen vanuit het besef dat de gevolgen van een
verandering zowel onomkeerbaar als verstrekkend kunnen zijn.12 Weerstand
heeft eveneens te maken met onduidelijke doelformulering, gebrek aan com-
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municatie en onduidelijke stellingname van diegenen die de verandering intro-
duceren.
De mate van weerstand die tijdens de implementatie kan optreden, is vooraf
moeilijk te bepalen. Voor het inschatten van weerstand bij veranderingstrajec-
ten adviseert Harrison (1988) gesprekken te voeren met ‘opinionleaders’ en
terug te kijken naar reeds doorlopen veranderingstrajecten.18

Oppositie tegen veranderingen kan onbewust verlopen. Dit kan optreden indien
het veranderen bepaalde kenmerken van de structuur of de cultuur van de orga-
nisatie betreft, die onbewust van een grote betekenis zijn voor de leden van de
organisatie.21 Deze kenmerken worden moeilijk opgegeven, zelfs wanneer ver-
andering onontkoombaar lijkt. Het krampachtig blijven vasthouden aan derge-
lijke kenmerken zou een verklaring kunnen bieden voor ‘onverklaarbare’ mis-
lukkingen bij veranderingstrajecten. 

Nadler (1989) noemt een aantal punten die van belang zijn om weerstand te
kunnen verminderen.26 Het gaat hierbij om:
• identificatie en tonen van knelpunten in de situatie voor de verandering;
• participatie en beloning van betrokkenen;
• bieden van tijd en gelegenheid om afstand te nemen van de huidige situatie.

De gedachte hierbij is dat hoe duidelijker het gevoel van ontevredenheid over de
huidige situatie bij de medewerkers is, hoe groter de motivatie tot verandering.
Dit kan betekenen dat het management de ‘pijn’ voelbaar moet maken. Door par-
ticipatie kunnen de betrokken medewerkers inzicht krijgen in de knelpunten
binnen de huidige situatie, waardoor eventuele weerstand tegen de verandering
kan worden weggenomen. Ook kan participatie de weerstand bij de medewer-
kers verkleinen; de verandering is mede een product van hen geworden. Aan de
andere kant wijst Nadler op de mogelijkheid dat participatie tot belangencon-
flicten kan leiden. Andere instrumenten om weerstand bij verandering het hoofd
te kunnen bieden, zijn: opleiding, communicatie, onderhandeling, manipulatie
en dwang.15

4.3 Procesfasen bij verandering

Met het veranderingsproces wordt hier bedoeld het bestuurde veranderingspro-
ces. Zo’n bestuurd veranderingsproces laat zich kenmerken door een aantal
fasen of stappen. Van Strien (1986) gaat bij het onderscheiden van de fasen uit
van een aan de klinische praktijk verwante voorstelling van zaken.27,28 Hij onder-
scheidt een cyclus van vijf fasen: probleemstelling, diagnose, plan, ingreep, eva-
luatie. Deze fasering van het veranderingsproces vertoont grote overeenkomst
met benaderingen, zoals beschreven in de (inter)nationale literatuur.7,15,26,29,30 Bij
deze benaderingen wordt nadrukkelijke aandacht besteed aan de diagnose. Dit
betekent het helder krijgen van de oorzaak van het probleem. Na het ‘diagnos-
tische deel’ volgt het ‘therapeutische deel’. In het ‘therapeutische deel’ gaat het
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om de oplossing te realiseren. Na het ‘therapeutische deel’ in de cyclus volgt een
evaluatiefase. In deze evaluatiefase worden het ‘diagnostische deel’ en het ‘the-
rapeutische deel’ doorgelicht op fouten ten aanzien van het gebruik van respec-
tievelijk kennis, kunde en gemaakte keuzen in beide delen.28 Evaluatie heeft hier
naast het mogelijk moeten aanpassen van het oorspronkelijke plan nog een
andere functie. De initiatiefnemers van de verandering geven hiermee aan dat de
verandering een permanent karakter heeft.14

4.4 Veranderen is leren

Verandering van gedrag is een leerproces dat is gericht op het zoeken naar ver-
betering en oplossingen van problemen.31,32 De eigen individuele ervaringen die
zijn opgedaan in de dagelijkse praktijk kunnen hierbij een belangrijke rol ver-
vullen. Argyris, een bekend auteur op het gebied van gedragsverandering en
leren, legt de nadruk op het vermogen van mensen in een organisatie om zelf
problemen op te kunnen lossen op basis van bewust leren. Hij spreekt in dit
kader van double-loop learning21,32,33, hetgeen wil zeggen dat mensen kunnen leren
door de aan hun gedrag ten grondslag liggende uitgangspunten bij te stellen aan
de hand van de bij dat gedrag opgedane ervaringen. Bij single-loop learning daar-
entegen gaat het om het bijstellen van het gedrag, zonder wijziging van de bij
het gedrag horende uitgangspunten. 
Een instrument waarmee door middel van een continu leerproces het medisch
handelen kan worden getoetst en bijgesteld, is medical audit. Batstone (1990)
schetst de audit als een cyclische set van activiteiten waarin de in de kliniek opge-
dane ervaring, kennis en vaardigheden worden getoetst aan (wetenschappelij-
ke) informatie, ... to promote learning that changes behaviour.34,35 Hij stelt verder dat
reflecteren op het eigen handelen kenmerkend is voor het leren van professio-
nals en daarmee ook voor het leergedrag van artsen. Hij baseert zich op de leer-
theorie van Kolb. Kolb ontwikkelde een leertheorie met als kern een cyclisch
leerproces, waarbij ‘ervaren’ als belangrijke bron van bewust leren wordt
beschouwd. De leercyclus van Kolb begint met het analyseren van de praktijk,
waarna vanuit theorievorming regels voor de praktijk worden opgesteld die ver-
volgens weer worden getoetst. De leercyclus bestaat uit vier fasen: doen-bezin-
nen-denken-beslissen.6,31,35 Aan de hand van ‘doen’ worden ervaringen opge-
daan. Met ‘bezinnen’ wordt gereflecteerd op de ervaringen. In de ‘denkfase’ wor-
den vanuit de conclusies, die uit de ervaringen kunnen worden getrokken, theo-
rieën opgesteld voor het ‘beslissen’ omtrent de gevolgen voor het toekomstige
‘doen’. In het overdenken van het huidige handelen gaat het om nieuwe oor-
deelsvorming over dat handelen.6 Dagelijkse ervaringen en handelingen, die
veelal onbewust verlopen, worden ‘opgetild’ naar het cognitieve niveau, waar-
door deze handelingen de basis vormen voor bewust leren.31

Batstone (1990) schuift de leercyclus van Kolb en de audit-cirkel in elkaar. De
reden voor de integratie van beide cycli is dat in de audit-cirkel niet expliciet
aandacht wordt besteed aan ‘leren’ en veranderen van gedrag. De nadruk wordt
gelegd op het verbeteren van de praktijk door het opsporen van inhoudelijke
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tekortkomingen, het formuleren en afkondigen van standaarden. Leren (zich
kennis of vaardigheden trachten eigen te maken36) is een belangrijk aspect bij het
verbeteren van de klinische praktijk. Single-loop learning, bijvoorbeeld door het
bekend maken van de standaarden, is niet voldoende gebleken om de artsen
zover te krijgen dat ze overeenkomstig de standaarden gaan werken.37 De arts zal
ook de eigen uitgangspunten ten aanzien van het handelen ter discussie moeten
kunnen stellen. Veelal wordt aan dit aspect onvoldoende aandacht besteed.
Gombie en Davies (1993) noemen dit gebrek aan inzicht in de achterliggende
reden de missing link in de conventionele audit-cirkel.38 Zij geven daarmee aan
dat double-loop learning in de audit ontbreekt.

De arts in een lerende organisatie
Het bewust stimuleren van double-loop leerprocessen in een organisatie om ver-
andering te bewerkstelligen vormt een belangrijk aspect in de benadering van
de ‘lerende organisatie’, die veel toepassing in het bedrijfsleven heeft gevonden.39

Simsek (1993) definieert de lerende organisatie als volgt: De lerende organisatie
is een organisatie waar een bewust beleid wordt gevoerd voor het ontwikkelen en onder-
houden van het lerend vermogen van de leden van de organisatie, zowel individueel als
in groepsverband in relatie tot de operationele en groepsdoelen van de organisatie, ten-
einde de effectiviteit van de organisatie in relatie met de omgeving op continue basis
vorm te geven39. Senge (1992) noemt een aantal elementen die noodzakelijker-
wijs binnen een organisatie aanwezig moeten zijn om tot een lerende organisa-
tie te kunnen komen. Deze elementen zijn: systeemdenken, persoonlijk mees-
terschap, mentale modellen, gemeenschappelijke visie en teamleren.40 Met sys-
teemdenken wordt verwezen naar de erkenning dat problemen te maken heb-
ben met het eigen beleid en handelen en dat de oorzaken niet buiten het eigen
systeem gezocht moeten worden. Persoonlijk meesterschap en mentale model-
len hebben betrekking op het afstand kunnen nemen van de eigen persoonlijke
denkbeelden en vooroordelen. Het nemen van afstand is nodig om open te kun-
nen staan voor ‘leerzaam en kritisch’ zelfonderzoek en invloeden van anderen
als impuls voor verandering. Bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijke
visie en teamleren gaat het vooral om het ‘samen denken’ en het samen tot nieu-
we inzichten komen, zonder dat men wordt beperkt door vooroordelen. Het los-
laten van vooroordelen maakt mensen echter onzeker.40 Het respecteren van
elkaar en elkaars inbreng zorgt voor de veiligheid die mensen nodig hebben om
deze onzekerheid te tolereren.

De lerende organisatie wordt ook wel omschreven als een organisatie die niet
alleen in staat is te leren, maar tevens het vermogen bezit om ‘te leren te leren’:
meta-leren.31 Het eerdergenoemde double-loop learning speelt hierbij een rol van
betekenis. Zelfkennis verkregen door reflectie is de basis voor dit meta-leren.
Reflectie wil zeggen bewust leren. Bewust leren houdt in dat men expliciteert wat
de ratio is achter het handelen, welke regels er zijn en hoe ze geïnterpreteerd
moeten worden.31 Naast leren op basis van reflectie is een tweede kenmerk van
de lerende organisatie dat leren een voortdurend proces is. Hierbij verwijzen de
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auteurs naar een vergelijking tussen een reiziger en een trekker. De reizigersme-
tafoor slaat op het gedetailleerd uitstippelen van de bestemming en de route,
alvorens te vertrekken. In de trekkersmetafoor wordt begonnen met de reis
waarvan slechts de richting bekend is en de bestemming en de route nog onbe-
kend zijn. Binnen de lerende organisatie vindt verandering plaats via de trek-
kersmetafoor. Gedragsverandering is hierbij niet de oorzaak van het leerproces,
maar het gevolg. Het leerproces is nodig om mogelijke doelen van verandering
te vinden, waarna een proces van verandering kan volgen. In de geneeskunde
zou een dergelijke benadering toegepast kunnen worden bij het, door artsen van
een afdeling of maatschap, samen expliciteren en evalueren van het eigen
medisch handelen. Op deze wijze ‘audit’ men zichzelf zowel als groep als als
individu. De vraag is echter in hoeverre men binnen de geneeskunde in staat is
zich als een ‘trekker’ te gedragen. Dit betekent namelijk dat men los moet zien
te komen van diverse ‘vaste’ kaders en gewoonten. Mintzberg is hier niet erg
optimistisch over.13 Bij artsen ligt het accent veelal op convergent denken en
deductief redeneren; de bijzondere situatie wordt bezien in termen van het alge-
mene (reeds bekende) concept. Hierdoor blijft men denken binnen de bestaan-
de kaders. Artsen hanteren dit patroondenken soms in de plaats van het pro-
bleem-georiënteerd denken. 
Voor de praktijk van gedragsverandering in de geneeskunde betekent dit nog-
maals dat veel aandacht dient te worden besteed aan het door de artsen zelf
bespreekbaar maken van bestaande gedragsroutines.

4.5 Veranderen binnen de geneeskunde

Uit publicaties blijkt dat het implementeren van veranderingen ook binnen de
geneeskunde niet vanzelf gaat en de nodige aandacht behoeft.41-43 De conclusie
lijkt dan ook gerechtvaardigd dat een planmatige aanpak gericht op te ver-
wachten invoeringsproblemen onderdeel behoort uit te maken van het veran-
deringsproces.37,41,44,45

Naar het toepassen van een dergelijke aanpak is veel onderzoek verricht. Uit
publicaties blijkt dat het bij deze onderzoeken veelal gaat om het effect van aan-
pakken of strategieën die worden gebruikt om artsen te motiveren te gaan wer-
ken volgens een nieuwe richtlijn en niet om het proces van verandering zelf.
Toch zullen de ervaringen met dergelijke instrumenten hier worden weergege-
ven, omdat dit mogelijk aanknopingspunten biedt voor het invoeren van richt-
lijnen binnen de afdeling Kindergeneeskunde van het AZG.

Veel van de bovengenoemde onderzoeken zijn in de Verenigde Staten uitge-
voerd. Onderwerp van studie is dan veelal het gedrag van arts-assistenten in uni-
versiteitsklinieken of dat van artsen werkzaam in Health Maintenance Organi-
zations (HMO). In Nederland is vooral onderzoek gedaan naar het gedrag van
huisartsen46,47, zoals verandering in het aanvraaggedrag van laboratoriumdia-
gnostiek48, het voorschrijfgedrag van medicatie49 en effecten van peer review.50

Onderzoeken naar het effect van diverse veranderingsinstrumenten, ook wel
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interventiemethoden genoemd, laten een wisselend succes zien. In het navol-
gende worden in het kort de verschillende veranderingsmethoden besproken. 

Interventiemethoden
Sackett e.a. (1985) onderscheiden een drietal factoren die artsen beïnvloeden bij
de praktijkvoering, te weten klinische competentie, motivatie en drempels.51 De
in het navolgende beschreven interventiemethoden grijpen aan op één of meer
van deze factoren.

Educatie
Educatie, als methode om gedrag te veranderen, berust op de veronderstelling
dat artsen met meer kennis en vaardigheden kritischer, selectiever en daardoor
beter gebruik maken van adequate diagnostische en therapeutische mogelijk-
heden.52,53 Bij de educatie zoals gebruikt bij onderzoeken naar gedragsverande-
ring bij artsen gaat het om medisch inhoudelijke kennis54-56, financieel-econo-
mische kennis57,58 of een combinatie van beide. De resultaten, die zijn behaald
met educatie over beide kennisgebieden, zijn wisselend.59 Het blijkt in de prak-
tijk dan ook niet zozeer te gaan om het overdragen van kennis alleen, maar
tevens om de wijze waarop die kennisoverdracht plaatsvindt.48,58 Op basis van de
verschenen literatuur worden hier de volgende aandachtspunten betreffende
educatie genoemd:
• Educatie moet repetitief zijn (frapper toujours) om een blijvend effect te

hebben.54-58

• Nauwe betrokkenheid (participatie) van de toekomstige ‘gebruikers’ van
het educatieprogramma bij het ontwikkelen van dat programma als
voorwaarde voor de compliantie.44,55,60-63

• Kennis, die wordt overgedragen moet aansluiten bij de aanwezige
praktijksituatie (situationeel).56,64 Een educatieprogramma dient gericht te
zijn op de individuele arts en moet aansluiten op de ervaren problemen
in de medische praktijk: the educational needs.56

• Kennisoverdracht alleen blijkt veelal te passief en moet worden
gecombineerd met een interventie die artsen aanzet tot activiteit zoals
bijvoorbeeld een dialoog of een probleem-georiënteerde vraagstelling.48,65,66

• Naast de vorm waarin de kennis c.q. informatie wordt aangeboden, speelt
ook de persoon van degene die de informatie overdraagt een rol
(modelling).48,52,63, 67-69

Feedback
Feedback en educatie zijn niet altijd goed te scheiden activiteiten. Door middel
van feedback ontvangen mensen informatie c.q. kennis omtrent hun eigen han-
delen. Op basis van deze informatie worden ze geacht daar waar nodig het eigen
handelen bij te stellen.70 In feite wordt met educatie niets anders beoogd, echter
bij educatie betreft de informatie niet noodzakelijkerwijs het eigen handelen. De
term feedback wordt hier gereserveerd voor die activiteiten waarbij artsen
inzicht wordt geboden in hun eigen handelen dan wel in de (financiële) gevol-
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gen van dat eigen handelen. Feedback geeft artsen de mogelijkheid het eigen
handelen te vergelijken met de eigen ideeën omtrent dat handelen, met het han-
delen en/of de meningen van collega’s of met richtlijnen.45 Feedback kan wor-
den onderscheiden in twee hoofdvormen: passieve feedback en actieve feed-
back. Bij passieve feedback gaat het uitsluitend om overdracht van informatie.
Actieve feedback bestaat daarnaast ook uit het interpreteren van het waargeno-
men gedrag en het toekennen van een waarde aan het waargenomen gedrag.59,71

Vanuit de literatuur omtrent het inrichten van feedback worden hier de volgen-
de aandachtspunten genoemd:
• Voorzover artsen zich bewust zijn van hun aanvraaggedrag zou actieve

feedback van belang zijn voor het realiseren van gedragsverandering.59

Passieve feedback alleen heeft veelal onvoldoende toegevoegde waarde.67,52

• Feedback zou vooral succesvol zijn indien het face – to – face door een
gerespecteerd collega gegeven wordt en betrekking heeft op recente
data.52,57,72,73

• Voorwaarde voor effect is dat de betrokken artsen inzien dat de huidige
werkwijze verbetering behoeft.71,74 Er moet voor de artsen een duidelijke
toegevoegde waarde zijn. 

• Het blijkt dat bij het geven van feedback de duur van de tijdsinterval
tussen actie en terugkoppeling van belang is. Het interval dient zo kort
mogelijk te zijn.70,71,74,75 Dit houdt in dat personen direct actie moeten
kunnen ondernemen op basis van de verleende feedback.

• Een vorm van feedback die inzicht biedt in het eigen handelen is spiegelen
of (zelf)reflectie.45,48,57,67,75,76 De artsen worden door deze benadering
gestimuleerd de motieven voor de aanvragen te analyseren en te
heroverwegen.

Administratieve maatregelen
Administratieve maatregelen worden gebruikt om het aanwenden van diagnos-
tische en therapeutische middelen niet vanzelfsprekend te laten zijn. Educatie
en feedback kennen een zekere mate van vrijwilligheid. De individuele arts
bepaalt veelal in welke mate gebruik wordt gemaakt van de aangeboden infor-
matie. Administratieve maatregelen hebben daarentegen veelal een dwingend
karakter.77,78 Eenvoudige administratieve maatregelen, als aanpassingen van de
aanvraagformulieren zodat routine-combinaties niet langer zonder meer kun-
nen worden aangevraagd of het schrappen van bepaalde testen van het aan-
vraagformulier, zijn succesvol gebleken.74,79 Dwingende maatregelen kunnen
mogelijk ook een averechts effect hebben, omdat het karakter van de maatregel
niet aansluit bij de (intrinsieke) motivatie van de arts.80 Tevens schuilt het gevaar
in (dwingende) maatregelen dat het te allen tijde voldoen aan datgene wat de
maatregel voorschrijft doel op zichzelf wordt in plaats van het bieden van juiste
zorg.74 Een alternatief zou kunnen zijn de maatregel op een zodanige wijze te
ontwerpen dat het aansluit bij de werkwijze van de arts. Bijvoorbeeld het pre-
senteren van probleemgeoriënteerde combinaties van testen op het laboratori-
um-aanvraagformulier65 of het aanbieden van een checklist met indicaties op het
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formulier81 of door op het aanvraagformulier de motivering van de aanvraag te
verplichten.48 Kroenke e.a. (1987) bereikten met de laatst genoemde strategie
een verandering in het aanvraaggedrag.82 De waargenomen verandering bleek
groter dan de eveneens onderzochte verandering als gevolg van educatie. Negen
maanden na het beëindigen van de interventies van respectievelijk scholing en
administratieve dwang bleek het aantal juist geïndiceerde testen nog steeds
hoger dan in de pre-interventieperiode. De kwaliteit van zorg leek niet te wor-
den aangetast door een grotere selectiviteit. Het verplichten tot een motivering
van de test-keuze biedt het voordeel dat de interventie plaatsvindt op hetzelfde
moment als de te beïnvloeden handeling. Overigens, niet alle onderzoeken
omtrent de toepassing van administratieve maatregelen voor gedragsverande-
ring melden positieve resultaten.79,81

Bonus/malus-aanpak 
Vanuit de theorie van de operante conditionering is de bonus/malus-aanpak een
bekende werkwijze om bepaald gewenst gedrag aan te leren c.q. ongewenst
gedrag af te leren. Vooral het gebruik van een beloning zou gewenst gedrag ver-
sterken. Sancties bleken niet te stimuleren tot gedragsverandering.70 Uit onder-
zoek blijkt dat de bonus/malus-aanpak bij artsen een positief,43,52,67,74 maar ook
een negatief effect kan hebben.52,59,70,72,76 Op basis van deze wisselende ervaringen
lijkt het raadzaam bonus/malus maatregelen met grote voorzichtigheid te han-
teren en zorgvuldig de vigerende situatie in ogenschouw te nemen alvorens te
besluiten wel of geen bonu/malus maatregelen te gebruiken. 

Combinatie-interventies
Uit diverse onderzoeken blijkt dat combinaties van verschillende interventie-
methoden succesvol kunnen zijn, zoals een combinatie van educatie en admi-
nistratieve maatregelen55,65,79 educatie en feedback,16,57,60,73 en bonus/malus en
feedback.70 Het blijkt dat dergelijke combinaties over het algemeen succesvoller
zijn dan de toepassing van de afzonderlijke methoden.

4.6 Kernelementen van veranderingsprocessen

4.6.1 Inleiding

Het doel van dit hoofdstuk is het vinden van een antwoord op de eerste deel-
vraag: het benoemen van kernelementen van (gedrags)veranderingsprocessen
op basis van hetgeen de literatuur aangeeft. In deze paragraaf worden de kerne-
lementen, zoals deze in voorgaande paragrafen zijn behandeld, op een rij gezet.
Deze elementen vormen de ingrediënten van de in dit onderzoek toegepaste ver-
anderingsmethode. De kernelementen worden hier onderscheiden naar het ver-
anderingsproces in het algemeen en de veranderingsinstrumenten zoals die bin-
nen de geneeskunde zijn toegepast in het bijzonder.
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4.6.2 Het veranderingsproces

Bij veranderingsprocessen gaat het erom veranderingsvermogen en verande-
ringsbereidheid te creëren. Veranderingsvermogen ligt vooral in de voorwaar-
denscheppende sfeer. Hier ligt vooral een taak voor de top van de organisatie en
het management. Door zich actief als sponsor van de verandering op te stellen,
geven zij aan dat deze belangrijk is en legitimeren zij de verandering. Verande-
ringsbereidheid moet uiteindelijk van de betrokken medewerkers komen, maar
de realisatie ervan veronderstelt een door het management zorgvuldig gekozen
aanpak. Bij deze aanpak speelt een aantal factoren een belangrijke rol. De A VIC-
TORY-benadering biedt een soort van checklist van die factoren. 

Een aspect dat vreemd genoeg niet expliciet als belangrijk voor veranderingsbe-
reidheid in de A VICTORY-benadering is opgenomen, is: participatie van de
direct bij de verandering betrokken medewerkers. Participatie is van groot
belang, vooral waar het gaat om verandering van het medisch denken en han-
delen, omdat:
• het ‘oude gedrag’ door de betrokkenen zelf als problematisch moet

worden ervaren, voordat het belang van verandering wordt ingezien;
• de motieven voor het ‘oude gedrag’ bespreekbaar moeten worden

gemaakt, voordat motieven voor ‘nieuw gedrag’ geaccepteerd zullen
worden;

• het veranderingsproces betreffende het medisch handelen, in
overeenstemming met de voorgaande twee punten, een proces van
ervaringsleren veronderstelt;

• participatie de artsen de mogelijkheid geeft invloed uit te oefenen op hun
eigen situatie; de verandering wordt hen niet opgedrongen, maar is mede
een product van henzelf;

• artsen in belangrijke mate autonoom zijn in hun handelen en voor dat
handelen de verantwoordelijkheid dragen.

Participatie van betrokkenen wordt vooral gerelateerd aan draagvlak, betrok-
kenheid en commitment. 

Een ander element dat als kernelement van het hier bedoelde veranderingspro-
ces c.q. leerproces is te beschouwen, is het creëren van een ‘veilig’ klimaat. Dit
betekent een zodanig klimaat, dat artsen bereid zijn in het bijzijn van collega’s
het (patroon)denken, dat aan het individuele handelen ten grondslag ligt, ter
discussie te stellen en eventueel los te laten. Zo’n klimaat kenmerkt zich door
respect voor elkaars meningen en de bereidheid deze te toetsen op de achterlig-
gende ratio. Dit is nodig om in consensus normen of richtlijnen voor dat han-
delen te kunnen formuleren. 

Sociale invloeden spelen een belangrijke rol bij gedrag, zeker bij het gedrag bin-
nen een klinische setting. Daarom dienen deze invloeden te worden onderkend
en moet van deze invloeden gebruik worden gemaakt bij het hier bedoelde ver-
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anderings- en leerproces. Aan de sociale invloed kan invulling worden gegeven
door het inschakelen van personen van wie het gezag alom geaccepteerd is in de
kliniek. Verwant aan het gebruiken van sociale invloed is het inschakelen van
een interne change agent. Deze persoon functioneert als intermediair tussen de
sponsor en het target van de verandering: de artsen. 
Het veranderingsproces dient tevens een onomkeerbaar proces te zijn met een
zekere continuïteit. Is dit niet zo dan verslapt de aandacht en de motivatie voor
de verandering.

4.6.3 Interventiemethoden

De diverse onderzoeken naar het effect van interventiemethoden in de medische
praktijk laten zien dat vooral combinaties van interventiemethoden positieve
resultaten hebben. Bij deze combinaties blijken met name educatie en feedback
succesvol. (Dit geldt overigens ook voor de enkelvoudige interventies.) Belang-
rijke elementen bij educatie en bij feedback zijn:
• Een repetitieve benadering.
• Een actieve vorm met een individuele benadering.
• Een duidelijke koppeling met de dagelijkse praktijk.
• Het aansluiten bij de recente ervaringen en de behoeften van de doelgroep.
• Het inschakelen van gezaghebbende personen.

De in dit hoofdstuk beschreven kernelementen vormen de basis voor de in dit
onderzoek gehanteerde veranderingsmethode. Deze veranderingsmethode
wordt op hoofdlijnen weergegeven in het volgende hoofdstuk. De praktische
uitwerking van de methode staat in hoofdstuk 6 beschreven.

Literatuur

1 Commissie Modernisering Curatieve Zorg. Gedeelde zorg: Betere zorg, 1994.
2 Commissie Keuzen in de zorg. Kiezen en delen, 1992.
3 Relman AS. Assessment and Accountability: The Third Revolution in Medical Care. 

N Engl J Med 1988; 319: 1220-2.
4 Johnson JH, Williams TA, Gianetti RA, Klingler DE, Nakashima SR. Organizational

preparedness for change: staff acceptance of a on-line computer-assisted assessment
system. Beh Res Meth Instr 1978; 10: 186-90.

5 Levy A. Second-Order Planned Change: Definition and Conceptualization.
Organizational Dynamics 1986: 5-20.

6 Hopstaken B, Kranendonk A. Informatieplanning in tweevoud. Kluwer
Bedrijfswetenschappen/ Stenfert Kroese Deventer 1991.

7 Kanter RM. The Change Masters. Savvy 1983: 29-32.
8 Twijnstra A, Keuning D. Organisatie-advieswerk; de praktijk van het organisatie-

adviesvak. Stenfert Kroese Leiden/Antwerpen 1988.
9 Cozijnsen AJ. Het innovatievermogen van een non-profit-organisatie; de evaluatie van

de introductie van een complexe vernieuwing. In: Ondernemen en Vernieuwen:
Basisboek innoveren en implementeren. Cozijnsen AJ, Vrakking WJ (red). Kluwer
Bedrijfswetenschappen Deventer 1992.

10 Scott-Morgan P. The Unwritten Rules of the Game; Master Them, Shatter Them, and Break
Through the Barriers to Organizational Change. McGraw-Hill, New York 1994.

29STILSTAAN BIJ VERANDERINGSPROCESSEN



11 Kapteyn B. Probleemoplossing in organisaties. Van Loghum Slaterus Deventer 1983.
12 Klein D. Enkele aantekeningen over de dynamiek van de weerstand tegen

verandering: de verdedigersrol. In: Strategieën voor verandering. Bennis WG, Benne
KD, Chin R, Corey KE (ed). Van Loghum Slaterus Deventer 1979.

13 Mintzberg H. Structure in fives: Designing Effective Organizations. Prentice-Hall
International New Jersey 1983.

14 Snijders JAC. Verbeteringsmanagement: procesgerichtheid, klantenorganisatie en
langdurige aandacht. Bedrijfskunde 1993; 65: 420-30.

15 Robbins SP. Organization Theory: Structure, Design, and Application (3e ed). Prentice-
Hall International New Jersey 1990.

16 Mittman BS, Tonesk X, Jacobson PD. Implementing Clinical Practice Guidelines:
Social Influence Strategies and Practitioner Behavior Change. Qual Rev Bull 1992;
18:413-22.

17 Thierry H, Koopman-Iwema AM. Motivatie en satisfactie. In: Handboek Arbeids- en
Organisatiepsychologie I. Drenth PJD et al (red). Van Loghum Slaterus Deventer 1986.

18 Harrison MI. Diagnosing Organizations; Methods, Models, and Processes. Appl Soc Res
Meth Series, SAGE Publications Beverly Hills, 1988; 8.

19 Leeuw ACJ de. Organisaties: management, analyse, ontwerp en verandering: een
systeemvisie. Van Gorcum Assen 1986.

20 Warwick DP, Kelman HC. Ethische problemen bij sociale interventie. In: Strategieën
voor verandering. Bennis WG, Benne KD, Chin R, Corey KE (ed). Van Loghum
Slaterus Deventer 1979.

21 Morgan G. Images of Organizations (2e ed). SAGE Publications California 1990.
22 Ezerman G. Zeven strategieën om leiding te geven aan veranderingen. In: Leren en

leven met groepen; handleiding voor het werken in groepen. Huijg JP (red). Samson
Alphen a/d Rijn 1983.

23 Lewin K. Changing as three steps: unfreezing, moving, and freezing of group
standards. In: Organization Development; Theory, Practice, and Research. French WL,
Bell Jr CH, Zawacki RA (ed). BPI/IRWIN Homewood Illinois 1989.

24 Hauser C. Evaluating mainstream programs: Capitalizing on a victory. J Spec Educat
1979; 13: 107-29.

25 Bedell JR, Ward Jr JC, Archer RP, Stokes MK. An empirical evaluation of a model of
knowledge utilization. Evaluat Rev 1985; 9: 109-26.

26 Nadler DA. Managing Organizational Change: an integrative perspective. In:
Organizational Development; Theory, Practice, and Research. French WL, Bell Jr CH,
Zawacki RA (ed). BPI/IRWIN Homewood Illinois 1989.

27 Strien PJ van. Praktijk als wetenschap: methodologie van het sociaal-wetenschappelijk
handelen. Van Gorcum Assen 1986.

28 Eijnatten FM van, Hoevenaars AM. Moderne sociotechniek in Nederland: Recente
ontwikkelingen in aanpak en methode ten behoeve van integraal
organisatie(her)ontwerp. Gedrag en Organisatie 1989; 2: 289-304.

29 Charns MP. Health Care Organizations: a model for management. Prentice-Hall
International New Yersey 1984.

30 Cozijnsen AJ, Vrakking WJ. Inleiding: Effectief innoveren en implementeren. In:
Ondernemen en vernieuwen: Basisboek innoveren en implementeren. Cozijnsen AJ,
Vrakking WJ (red). Kluwer Bedrijfswetenschappen Deventer 1992.

31 Swieringa J, Wierdsema AFM. Op weg naar een lerende organisatie. Over het leren en
opleiden van organisaties. Wolters Noordhoff Groningen 1990.

32 Argyris Ch. Reasoning, Learning, and Action: Individual and Organizational. Jossey-Bass
Publishers. London 1983.

33 Argyris Ch. Intervention Theory and Method. In: Organizational Development: Theory,
Practice and Research. French WL, Bell CH Jr and Zawacki RA (ed) 3e ed. BPI/IRWIN,
Homewood Illinois 1989.

34 Batstone GF. Educational aspects of medical audit. Brit Med J 1990; 301: 326-8.
35 Kolb DA. Experimental learning: experiences as a source of learning and development.

Prentice Hall Englewood Cliffs New Jersey 1984.

30 DE GEWOONTE DOORBROKEN



36 Dale van. Groot woordenboek der Nederlandse taal (12e herziene druk). Van Dale
Lexicografie Utrecht-Antwerpen 1992.

37 Lomas J, Anderson GM, Domnick-Pierre K, Vayda E, Enkin MW, Hannah WJ. Do
Practice Guidelines Guide Practice? The Effect of a Consensus Statement on the
Practice of Physicians New Engl J Med 1989; 321: 1306-11.

38 Gombie IK, Davies HTO. Missing link in the audit cycle. Qual Health Care 1993; 
2: 47-48.

39 Simsek S.G. De lerende organisatie: Definitie, modellering en kenmerken.
Personeelsbeleid 1993; 29: 81-5.

40 Senge PM. De vijfde discipline; de kunst & praktijk van de lerende organisatie. Scriptum
Management Schiedam 1992.

41 Grol RPTM, Everdingen JJE van, Kuipers F, Casparie AF. Consensus over consensus.
Een kritische beschouwing van de procedure van de CBO-consensusontwikkeling.
Ned Tijdschr Geneeskd 1990; 134: 1186-9.

42 Casparie AF. Guidelines to shape clinical practice. The role of medical societies: the
Dutch experience in comparison with recent developments in the American approach.
Health Policy 1991; 18: 251-9.

43 Eisenberg JM, Williams SV. Cost Containment and Changing Physicians’ Practice
Behavior. Can the Fox Learn to Guard the Chicken Coop? JAMA 1981; 246: 2195-201.

44 Grimshaw JM, Russell IT. Effect of clinical guidelines on medical practice: a systematic
review of rigorous evaluations. Lancet 1993; 342: 1317-22.

45 Berwick DM, Coltin KL. Feedback Reduces Test Use in a Health Maintenance
Organization. JAMA 1986; 255: 1450-4.

46 Grol R, Thomas S, Roberts R. Development and implementation of guidelines for
family practice: lessons from The Netherlands. J Fam Practice 1995; 40: 435-9.

47 Grol R. Implementing guidelines in general practice care. Quality in Health Care 1992;
1: 184-191.

48 Zaat J. De macht der gewoonte: over de huisarts en zijn laboratoriumonderzoek. Thesis
Publishers Amsterdam 1991.

49 Denig P, Haaijer-Ruskamp FM, Zijsling DH. Impact of a drug bulletin on the
knowledge, perception of drug utility, and prescribing behavior of physicians, DICP.
Ann Pharmacoth 1990; 24: 87-92.

50 Grol R, Mokkink M, Schellevis F. The effects of peer review in general practice. 
J Royal Coll Gen Pract 1988; 38: 10-3.

51 Sprij B, Casparie A, Grol R. Interventiemogelijkheden om een verandering in de
medische praktijkvoering te bewerkstelligen. Wat is effectief? Ned Tijdschr Geneeskd
1989; 133: 1115-7.

52 Eisenberg JM. Physician Utilization. The State of Research About Physicians’ Practice
Patterns. Med Care 1985; 23: 461-83.

53 Grossman RM. A Review of Physician Cost-Containment Strategies for Laboratory
Testing. Med Care 1983; 21: 783-802.

54. Eisenberg JM. An Educational Program To Modify Laboratory Use by House Staff. 
J Med Educat 1977; 52: 578-81.

55 Griner PF. Use of Laboratory Tests in a Teaching Hospital: Long-Term Trends:
Reductions in Use and Relative Cost. Ann Intern Med 1979; 90: 243-8.

56 Manning PR, Lee PV, Clintworth WA, Denson TA, Oppenheimer PR, Gilman NJ.
Changing Prescribing Practices Through Individual Continuing Education. JAMA
1986; 256: 230-2.

57 Everett GD, deBlois CS, Chang P, Holets T. Effect of Cost Education, Cost Audits and
Faculty Chart Review on the Use of Laboratory Services. Arch Intern Med 1983; 
143: 942-4.

58 Tierney WM, Miller ME, McDonald CJ. The effect on test ordering of informing
physicians of the charges for outpatient diagnostic tests. New Engl J Med 1990; 
322: 1499-504.

59 Axt-Adam P, Wouden JC van der, Does E van der. Influencing Behavior of Physicians
Ordering Laboratory Tests: A Literature Study. Med Care 1993; 31: 784-94.

31STILSTAAN BIJ VERANDERINGSPROCESSEN



60 Spiegel JS, Shapiro MF, Berman B, Greenfield S. Changing Physician Test Ordering in
a University Hospital. An Intervention of Physician Participation. Explicit Criteria and
Feedback. Arch Intern Med 1989; 149: 549-53.

61 Delamothe T. Wanted: guidelines that doctors will follow; Implementation is the
problem. Brit Med J 1993; 307: 218.

62 Russell I. Medical audit in general practice. I: Effects on doctors’ clinical behaviour for
common childhood conditions. Brit Med J 1992; 304: 1480-4.

63 Berwick DM. Continuous Improvement as an Ideal in Health Care. New Engl J Med
1989; 320: 53-6.

64 Soumerai SB, Avorn J. Principles of Educational Outreach (‘Academic Detailing’) to
Improve Clinical Decision Making. JAMA 1990; 263: 549-56.

65 Wong ET, McCarron MM, Shaw Jr ST. Ordering of Laboratory Tests in a Teaching
Hospital; Can It Be Improved? JAMA 1983; 249: 3076-80.

66 Thompson RS, Kirz HL, Gold RA. Changes in Physician Behavior and Cost Savings
Associated with Organizational Recommendations on the Use of Routine” Chest X
Rays and Multichannel Blood Tests. Prevent Med 1983; 12: 385-96.

67 Sackett DL, Haynes RB, Tugwell P. Clinical Epidemiology. A base science for clinical
medicine, Little, Brown and Company Toronto 1985.

68 Soumerai SB, Salem-Schatz S, Avorn J, Casteris CS, Ross-Degnan D, Popovsky MA. 
A Controlled Trail of Educational Outreach to Improve Blood Transfusion Practice.
JAMA 1993; 270: 961-6.

69 Lomas J, Enkin M, Anderson GM, Hannah WJ, Vayda E, Singer J. Opinion Leaders vs
Audit and Feedback to implement Practice Guidelines.Delivery After Previous
Cesarean Section. JAMA 1991: 265: 2202-7.

70 Restuccia JD. The Effect of Concurrent Feedback in Reducing Inappropriate Hospital
Utilization. Med Care 1982; XX: 46-62.

71 Mugford M, Banfield P, O’Hanlon M. Effects of feedback of information on clinical
practice: a review. Brit Med J 1993; 303: 398-402.

72 Williams SV, Eisenberg JM. A Controlled Trail to Decrease the Unnecessary Use of
Diagnostic Testing. J Gen Intern Med 1986; 1: 8-13.

73 Fowkes FGR, Hall R, Jones JH, Scanlon MF, Elder GH, Hobbs DR, et al. Trial of
strategy for reducing the use of laboratory tests. Brit Med J 1986; 292: 883-5.

74 Greco PJ, Eisenberg JM. Changing Physicians’ Practices. New Engl J Med 1993; 
329: 1271-4.

75 Payne SMC, Ash A, Restuccia JD. The Role of Feedback in Reducing Medically
Unnecessary Hospital Use. Med Care 1991; 29: AS91-AS106.

76 Martin AR, Wolf MA, Thibodeau LA, Dzau V, Braunwald E. A Trial of Two Strategies
to Modify the Test-Ordering Behavior of Medical Residents. New Engl J Med 1980;
303: 1330-6.

77 Dixon RH, Laszlo J. Utilization of Clinical Chemistry Services by Medical Home Staff.
An Analysis. Arch Intern Med 1974; 134: 1064-8.

78 Eisenberg JM, Modifying Physicians Patterns of Laboratory Use. In: Clinical Decisions
and Laboratory Use. Connely DP et al (ed.). University of Minessota Press Minneapolis
1982.

79 Zaat JOM, Eijk JThM van, Bonte HA. Laboratory Test Form Design Influences Test
Ordering by General Practitioners in the Netherlands. Med Care 1992; 30: 189-98.

80 Grol RTPM, Everdingen JJE van, Casparie AF. Invoering van richtlijnen en
veranderingen. Een handleiding voor de medische, paramedische en verpleegkundige
praktijk. De Tijdstroom, Utrecht 1994.

81 Fowkes FGR, Evans KT, Hartley G, Nolan DJ, Roberts CJ, Davies ER, et al.
Multicentre Trial of Four Strategies to Reduce Use of A Radiological Test. Lancet 1986;
15: 367-70.

82 Kroenke K, Hanley JF, Copley JB, Mattews JI, Davis CA, Foulks CJ, et al. Improving
House Staff Ordering of Three Common Laboratory Tests. Reductions in Test
Ordering Need Not Result in Underutilization. Med Care 1987; 25: 928-35.

32 DE GEWOONTE DOORBROKEN



5.1 Inleiding

De veranderingsmethode (het recept), zoals gehanteerd in dit onderzoek, wordt
in dit hoofdstuk weergegeven. Het gaat hierbij om de gekozen fasering van het
veranderingsproces (paragraaf 5.2) en de samenstelling en werkwijze van de
werkgroep bestaande uit opinion leaders binnen de kliniek (paragraaf 5.3).
Tevens wordt aangegeven wat de rol van de onderzoeker is geweest (paragraaf
5.4). De praktische uitwerking van de fasen in de kliniek wordt beschreven in
hoofdstuk 6.

5.2 Fasering van de veranderingsmethode

De, op basis van de literatuur gekozen, veranderingsmethode bestaat uit een sys-
tematische opeenvolging van een zestal verschillende hoofdonderdelen of kern-
fasen, die de ’rode draad’ van de veranderingsmethode weergeven.
1 Informatie verzamelen omtrent het medisch handelen.
2 Prioriteiten stellen. De informatie wordt met de artsen doorgesproken en

op basis daarvan kiezen zij een onderdeel van het medisch handelen dat
voor verbetering in aanmerking kan komen. Het gekozen onderdeel geeft
aan dat de artsen dat deel van hun medisch handelen als problematisch
en voor verbetering vatbaar ervaren en wordt zodoende onderwerp voor
verandering.

3 Kritisch reflecteren op het gekozen onderdeel van het medisch handelen.
Dit houdt in dat de motieven voor het ’oude’ gedrag uitvoerig worden
besproken. Vervolgens het formuleren van de nieuwe normen voor dat
medisch handelen.

4 Invoeren van die normen.
5 Feedback verschaffen omtrent de resultaten van de invoer van de normen.
6 Evaluatie van de gevolgde werkwijze.

Vanaf fase 1 tot en met halverwege fase 3 gaat het om de diagnose van de knel-
punten inzake het handelen. De daarop volgende fasen zijn te beschouwen als
het therapeutische deel; het handelen in de kliniek wordt veranderd.
In de werkwijze is het voltooien van een voorgaande fase voorwaarde voor het
starten van de daaropvolgende fase. De reflectiefase start zodoende na de keuze

5
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van een te verbeteren onderdeel van het medisch handelen. Aan de hand van die
reflectie kunnen de normen worden opgesteld, waarna die normen worden
ingevoerd in de dagelijkse praktijk. Na de laatste fase, de evaluatiefase, kan
opnieuw worden begonnen met het verzamelen van informatie omtrent het
medisch handelen. Deze informatie kan betrekking hebben op een reeds bespro-
ken onderdeel van het medisch handelen. Zo kan nieuwe informatie de basis
leveren voor een verfijning van reeds eerder geformuleerde normen of voor een
bijstelling van de implementatie van de normen. Ook kan het verzamelen van
informatie het begin aangeven van een nieuw te volgen traject betreffende een
ander onderdeel van het medisch handelen. De werkwijze kan daarmee worden
voorgesteld als een cirkel, of dynamischer, als een schroeflijn. In de laatste voor-
stelling is de achterliggende gedachte dat iedere volgende winding van de
schroeflijn een stap verder is in de richting van de maximale kwaliteit van het
medisch handelen (zie figuur 5.1). Dit geeft aan dat het om een continu proces
gaat.

Figuur 5.1 A. Cyclische weergave van de werkwijze
B. Werkwijze voorgesteld als schroeflijn

De eerdergenoemde zes kernfasen zijn, om gedetailleerd inzicht te geven in het
verloop van het veranderingsmethode, opgedeeld in dertien fasen. Deze fasen
zijn hier weergegeven om de lezer een gedetailleerd beeld te geven van de diver-
se onderdelen van de gevolgde veranderingsmethode. Voor de afzonderlijke der-
tien fasen is, waar relevant, het beoogde resultaat geformuleerd. Het resultaat
van een voorgaande fase is doorslaggevend voor het te behalen resultaat van de
daaropvolgende fase. In tabel 5.1. wordt een overzicht gegeven van de resulta-
ten per fase.
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Gedurende het gehele veranderingsproces zal het afdelingshoofd de rol van
change agent vervullen. Zijn taak ligt in enerzijds het realiseren van verande-
ringsvermogen. Anderzijds motiveert de change agent de artsen tot een kritische
reflectie en het doorvoeren van het resultaat daarvan in de dagelijkse praktijk.
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Fase Te bereiken resultaat

1 Formuleren van globale werkwijze en • Notitie als basis voor overleg
doelstellingen

2 Overleg met sponsor (Raad van Bestuur) • Draagvlak gecreëerd en 
middelen beschikbaar

3 Verzamelen en analyseren van informatie • Overzicht van productie en 
voorselectie van onderdelen

4 Prioriteiten stellen met betrokken artsen • Onderwerp voor verandering
van de Kinderkliniek

5 Samenstellen (opinion-leaders) en kiezen • Overlegorgaan
werkwijze veranderingsteam (werkgroep)

6 Referentiemetingen

7 Normontwikkeling • Vanuit kritische reflectie
omschreven normen voor
zinvol medisch handelen
(normontwikkeling) betreffende
eerder gekozen onderwerp

8 Opstellen plan voor invoer voor • Uitgewerkt plan 
ontwikkelde norm

9 Invoeren van norm • Wijziging van medisch
handelen conform nieuwe
inzichten

10 Terugkoppeling resultaat invoertraject 
aan veranderingsteam (werkgroep)

11 Evaluatie binnen veranderingsteam • Lering trekken voor volgend 
(werkgroep) traject betreffende ander

onderwerp

12 Effectmeting

13 Starten van nieuw traject • Nieuw traject

Tabel 5.1 Overzicht van de dertien fasen van de veranderingsmethode met
daarbij het te bereiken resultaat per fase.



5.3 Samenstelling en werkwijze van de werkgroep

De werkgroep speelt een belangrijke rol bij de veranderingsmethode. Het team
reflecteert op het huidige handelen, stelt normen op en implementeert deze nor-
men. Steeds wanneer tijdens het project is gewerkt met een werkgroep gelden
de uitgangspunten die in deze paragraaf zijn aangegeven.

Samenstelling van de werkgroep
De samenstelling van de werkgroep wordt bepaald door drie criteria:
• de kandidaten moeten een zeker gezag in de kliniek bezitten (opinion

leaders);
• de kandidaten moeten voldoende ingevoerd zijn in de problematiek rond

het gekozen onderwerp;
• de kandidaten moeten tijd beschikbaar hebben voor het deelnemen aan

de werkgroepactiviteiten.

De voorzitter van de werkgroep
Het gaat hierbij om de functie van technisch voorzitter. De keuze van een voor-
zitter wordt bepaald door de eisen die aan deze functie worden gesteld. Van
Everdingen (1988) formuleert een drietal eisen die aan het voorzitterschap wor-
den gesteld1. Deze eisen zijn gehanteerd bij de persoonskeuze. Tevens zijn, op
basis van de ervaringen tijdens het project, twee eisen toegevoegd (laatste twee
eisen).
• De voorzitter moet onpartijdig zijn. Deze eis leidt ertoe dat de voorzitter

niet afkomstig mag zijn van een groepering die betrokken is bij het te
verbeteren onderdeel van het medisch handelen.

• De voorzitter kan een vergadering leiden. De persoon beschikt over
vergader-technische kwaliteiten en kan de discussie, ook een heftige, in
goede banen leiden.

• De voorzitter is inhoudsdeskundig. Hiermee wordt bedoeld dat de
voorzitter voldoende geïnformeerd is omtrent het betreffende onderwerp.
Door de voorzitter niet uit de groeperingen belangrijkste gebruikers te
rekruteren, wordt getracht diens onafhankelijkheid te benadrukken.

• De voorzitter moet sociaal vaardig en creatief zijn en kunnen analyseren.
• De voorzitter moet over een zekere mate van gezag binnen de setting (de

kliniek) beschikken.

De voorzitter heeft, naast het leiden van de vergadering, tot taak het bewaken
van een evenwichtige discussie, het enthousiasmeren van de werkgroepleden en
het bewaken van de tijdslimieten.

De voorzitter en de werkgroep worden ondersteund door een secretaris. Deze
persoon levert gevraagde informatie aan (artikelen, productiegegevens etc.),
maakt notulen, werkt vraagstukken uit en bereidt de bijeenkomsten samen met
de voorzitter voor. Deze voorbereidingen bestaan verder uit:
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• het opstellen van de agenda;
• het informeren van de voorzitter inzake de opvattingen van het

management van de afdeling;
• het doorspreken van aandachtspunten en potentiële discussiepunten.

Bijeenkomsten werkgroep
De werkgroepbijeenkomsten zijn een belangrijk onderdeel van het verande-
ringstraject. Tijdens deze bijeenkomsten wordt het eigen medisch handelen
door de artsen zelf kritisch geanalyseerd en wordt nagegaan of er sprake is van
zinvol medisch handelen. Achtergronden en motieven voor routinematig han-
delen en ander handelen worden tegen het licht gehouden. Dit houdt ook in dat
vooral impliciete overwegingen die aan het handelen ten grondslag liggen, wor-
den geëxpliciteerd. De werkgroepleden nodigen elkaar uit tot het expliciteren
van de eigen motieven, wat stof tot stevige discussie kan geven. De voorzitter
moet daarbij de genoemde evenwichtige discussie blijven bewaken. Door mid-
del van deze kritische reflectie wordt in deze bijeenkomsten de basis gelegd voor
verandering van het medisch handelen. De bijeenkomsten van de werkgroep
zijn te verdelen in vier verschillende typen bijeenkomsten, die elkaar chronolo-
gisch opvolgen. Deze typen bijeenkomsten worden hier besproken alsof het om
één fase in het project gaat. In werkelijkheid echter lopen de bijeenkomsten van
de werkgroep vanaf de installatie van de werkgroep in fase 5 (Samenstellen werk-
groep) door tot en met fase 12 (Evaluatie binnen de werkgroep).

1 Inventariserende bijeenkomsten
De eerste bijeenkomsten van de werkgroep zijn de inventariserende bijeen-
komsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een inventarisatie gemaakt van
het huidige handelen ten aanzien van het gekozen onderwerp. De motieven
voor het ’oude’ gedrag worden doorgesproken en afgewogen. Baten en
(immateriële) kosten worden tegen elkaar afgewogen; diagnostische waarde
en indicatiegebieden besproken. Het loslaten van patroondenken en het
ervaringsleren spelen hierbij een belangrijke rol. In deze bijeenkomsten
wordt de basis gelegd voor het ontwikkelen van normen/richtlijnen in de
navolgende bijeenkomsten.

2 Normerende bijeenkomsten
Bij de normerende bijeenkomsten ligt de nadruk op discussie over het juis-
te handelen. Onder het juiste handelen wordt hier de norm voor het medisch
handelen verstaan. Deze norm wordt door de werkgroep op basis van con-
sensus vastgelegd in richtlijnen of protocollen. De norm komt tot stand aan
de hand van praktijkervaring, wetenschappelijke literatuur en aanvullend
onderzoek.

3 Implementatie voorbereidende bijeenkomsten
In deze bijeenkomsten wordt de implementatie voorbereid van de vastge-
stelde norm voor het medisch handelen. Aan de hand van een analyse van
het medische proces in de kliniek en de literatuur wordt een veranderings-
instrument gekozen.
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4 Evaluerende bijeenkomsten
Enige tijd nadat de richtlijn/het protocol is ingevoerd komt de werkgroep bij-
een om de gang van zaken tot dan toe te evalueren. Tijdens deze bijeenkom-
sten worden zowel de norm als de gekozen veranderingsstrategie als het
functioneren van de werkgroep besproken en beoordeeld. Nagegaan wordt
of de opgestelde norm in de praktijk voldoet en of het veranderingstraject
uiteindelijk het gewenste medisch handelen heeft opgeleverd. Tevens wordt
nagegaan of bijstelling van norm en/of veranderingstraject noodzakelijk zijn.

5.4 Rol van de onderzoeker

De rol van de onderzoeker betreft vooral de opzet en de uitvoering van het ver-
anderingsexperiment met de volgende te onderscheiden elementen:
• Het ontwerpen van een veranderingsmethode op basis van literatuur.
• Het bewaken van de experimentele setting om wetenschappelijk verant-

woorde conclusies te mogen trekken.
• Het introduceren van deze veranderingsmethode binnen de kliniek.
• Het beschrijven van het feitelijke veranderingsproces.
• Het meten van het effect van de verandering op het handelen van de artsen

in de kliniek.

Deze rol kenmerkt zich door elementen van rollen die behoren bij een observa-
tor, een procesbewaker, regisseur, een adviseur en kok. Elementen hierbij zijn:
het voorzien van de werkgroep van informatie (omtrent het medisch handelen
en gedragsverandering), het nauwgezet observeren van het procesverloop, het
bijsturen indien nodig en het adviseren in geval van knelpunten en vragen en
het op een juiste wijze toepassen van het recept voor verandering. Vanwege dit
laatste element wordt hier gerefereerd aan de rol van kok. Wanneer een kok het
recept voor een gerecht nauwgezet volgt, kan de uitkomst toch per keer dat hij
het gerecht klaar maakt verschillend zijn. Dit geldt ook voor het toepassen van
de veranderingsmethode. De kans is groot dat iedere keer dat de methode wordt
toegepast de uitkomst een enigszins andere zal zijn, maar de verwachting is dat
telkens een aanzienlijke stap in de richting van zinvol medisch handelen wordt
gezet.

Literatuur

1 Everdingen JJE van. Consensusontwikkeling in de geneeskunde. Bohn, Scheltema en
Holkema Utrecht/Antwerpen 1988.
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6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de praktische uitwerking van de veranderingsmethode
in de Kinderkliniek van het AZG beschreven. Met deze beschrijving wordt een
antwoord gegeven op de tweede deelvraag: Op welke wijze is het veranderingspro-
ces, waarbij gebruik is gemaakt van genoemde elementen, binnen de afdeling verlopen.
De opzet van het onderzoek is te komen tot een veranderingsmethode die ook
elders toepasbaar is. Vandaar dat hier is gekozen voor een uitgebreide beschrij-
ving van de wijze waarop de veranderingsmethode in de praktijk is ingericht en
verlopen.
Eén van de eerste fasen in de methode bestaat uit het analyseren van het medisch
handelen. Aan de hand van deze analyse is gekozen voor twee onderdelen van
het medisch handelen:
• het aanvragen van bloedgasanalyses;
• het toepassen van routinematige (protocollaire) bacteriologische kweken.

Vanwege de aard van beide onderdelen als onderwerp voor verandering gaat
het om twee verschillende projecten met ieder een eigen veranderingsproces.

Om een en ander te kunnen plaatsen, wordt begonnen met een beschrijving van
de onderzoekslokatie (paragraaf 6.2).
Bij de beschrijving van de veranderingsmethode is per fase op gedetailleerde
wijze weergegeven wat er is gebeurd. In paragraaf 6.3 zijn de eerste twee fasen
van het veranderingsproces beschreven: Formuleren van de globale werkwijze en
de doelstellingen en Overleg met de sponsor. Deze fasen zijn relevant, maar onaf-
hankelijk van de gekozen onderwerpen. In de paragrafen 6.4 (bloedgasanalyses)
en 6.5 (kweken) is het proces van de keuze van de twee onderwerpen verder uit-
gewerkt en zijn de veranderingsprocessen om te komen tot een bijstelling van
het handelen en het invoeren daarvan in de kliniek beschreven.

6
De veranderingsmethode: 
kwalitatieve weergave van 
de praktische uitwerking

Laboratory tests should be your servants, 
not your master (Fulginiti, 1981)1 .



6.2 De lokatie

Het onderzoek werd uitgevoerd binnen de kliniek van de afdeling Kinderge-
neeskunde van het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG). Het AZG heeft
(cijfers over 1992)2 de beschikking over 1.084 bedden (inclusief wiegen) en is
hiermee een van de grootste ziekenhuizen in Nederland. In 1992 werden 25.941
opnamen gerealiseerd, wat resulteerde in 290.749 verpleegdagen, met een
gemiddelde verpleegduur van 11,2 dagen.

In 1992 bezat de afdeling Kindergeneeskunde binnen het AZG, waar het onder-
zoek is verricht een capaciteit van 92 bedden en realiseerde daarmee in 1992
1987 opnamen en 28.006 verpleegdagen. De gemiddelde opnameduur bedroeg
toen 14,1 dagen en het bedbezettingspercentage was 84%. Deze productie is
binnen de afdeling gezamenlijk gerealiseerd door de volgende onderafdelingen:
Algemene Kindergeneeskunde, Neonatologie, Kinderlongziekten, Kindernefro-
logie, Kinderreumatologie, Kindercardiologie, Kinderendocrinologie, Kinde-
roncologie, Kindergastro-enterologie, Inborn Errors en Metabole Ziekten. Bij de
afdeling Kindergeneeskunde waren in 1992 43 kinderartsen en 24 assistent-
geneeskundigen werkzaam. De 43 kinderartsen zijn te verdelen in algemene
pediaters en subspecialisten. De 24 assistent-geneeskundigen zijn te verdelen in
een groep assistent-geneeskundigen in opleiding (AGIO’s) voor kinderarts en
assistent-geneeskundigen niet in opleiding (AGNIO’s). Beide groepen assisten-
ten voeren een groot deel van de dagelijkse medische zorgverlening uit. Omdat
het bij beide groepen om artsen gaat zonder afgeronde specialistische opleiding,
staat hun medisch handelen onder supervisie van een medisch specialist. Deze
specialist is verbonden aan een (verpleeg)afdeling. Per (verpleeg)afdeling coacht
één specialist-supervisor ongeveer een tweetal assistent-geneeskundigen. Dit
coachen houdt in dat de supervisor dagelijks patiëntenbesprekingen met de
assistenten voert en beschikbaar is voor het geven van advies.
De Kinderkliniek bestond ten tijde van de start van het onderzoek uit vier ver-
pleegafdelingen, twee afdelingen Intensive Care Neonatologie (NICU) en één
afdeling Paediatrische Intensive Care (PICU). De kliniek staat onder leiding van
het hoofd van de afdeling Kindergeneeskunde. Deze persoon is voorzitter van
het kliniekbestuur en in die hoedanigheid eindverantwoordelijke voor het
gevoerde bedrijfsbeleid in de kliniek. Tevens is het hoofd van de afdeling prak-
tiserend kinderarts, opleider in de Kindergeneeskunde en eindverantwoordelij-
ke voor het medisch beleid binnen de kliniek.
In 1994 is de nieuwe afdeling Kindergeneeskunde geopend. Dit leidde tot een
wijziging in de capaciteit en de bezetting.

6.3 Voorbereidende fasen

Fase 1. Formuleren van de globale werkwijze en de doelstellingen
Deze fase behoorde samen met fase 2 tot de voorbereiding van het verande-
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ringsproces. In deze eerste fase werd het basisconcept voor het project uitge-
dacht en geschreven (concept onderzoeksvoorstel).
Dit concept bevatte de aanleiding voor en de doelstellingen van het project.
Tevens werd een begroting opgenomen en de benodigde inzet aan medewerkers
aangegeven. Dit laatste betrof zowel het aantal medewerkers als het beoogde
functieniveau van de medewerkers. Het concept onderzoeksvoorstel diende als
discussiestuk bij de bespreking met de potentiële sponsoren van het project. Het
management van de Kinderkliniek heeft een belangrijke rol gespeeld bij het uit-
denken en opstellen van het concept. Met name het hoofd van de afdeling Kin-
dergeneeskunde, mede initiatiefnemer voor het project, speelde een dragende
rol, welke hij behield tijdens het gehele project.

Fase 2. Overleg met sponsor
Als sponsor van het veranderingsproces fungeerde de Raad van Bestuur (RvB) van
het AZG. Het sponsorship van deze groep van topmanagers legitimeerde het pro-
ject en de daarbij horende inspanningen en veranderingen. Zij hebben het spon-
sorship invulling gegeven door openlijk hun goedkeuring te verlenen aan het
project en het hoofd van de afdeling het mandaat te geven voor de nadere invul-
ling van het project. Hiermee was het hoofd van de afdeling te beschouwen als
change agent van de verandering. In aansluiting op de gegeven goedkeuring heeft
de RvB voorwaardenscheppende middelen ter beschikking gesteld om het pro-
ject te kunnen realiseren. De ondersteuning van de RvB was noodzakelijk voor
het verkrijgen van deze middelen. Tevens bleek die steun aan leden van de orga-
nisatie zekerheid te bieden omtrent de status van het project en hen te stimule-
ren medewerking te verlenen. Een motief voor de RvB voor het verlenen van
steun aan het project was de verwachting dat het project een bijdrage zou leve-
ren aan het beheersbaar maken van (een deel van) het medisch handelen binnen
de Kinderkliniek. In het verlengde hiervan lag de gedachte dat beheersing van
activiteiten zou bijdragen aan het realiseren van de budgetafspraken tussen de
RvB en de Kinderkliniek. Een andere reden was het uitgangspunt van de RvB dat
zij verandering wilden stimuleren die door de professionals zelf werd aangedra-
gen. Tevens verwachtte de sponsor dat de ontwikkelde werkwijze ook op ande-
re afdelingen van het AZG toegepast zou kunnen worden.

6.4 Bloedgasanalyses (BGA)

In deze paragraaf wordt het traject beschreven vanaf het kiezen van het aanvra-
gen van bloedgasanalyses als te verbeteren procedure tot en met het daadwer-
kelijk veranderen van dat aanvragen.

6.4.1 Het keuzeproces

Om tot een binnen de kliniek breed gedragen keuze van een te verbeteren onder-
deel van het medisch handelen te komen, is de volgende benadering gekozen.
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Fase 3. Verzamelen en analyseren van informatie
Informatie over de bestaande activiteiten was onontbeerlijk voor het ontwikkelen
van beleidsinstrumenten ten behoeve van activiteitenbeheersing en kwaliteitsbe-
waking van het medisch handelen. Dergelijke informatie verschaft het manage-
ment inzicht in de aard en de omvang van relevante activiteiten binnen het
medisch handelen en de daaraan gerelateerde besteding van middelen. Met rele-
vante activiteiten wordt bedoeld, activiteiten die veel voorkomen en/of een sub-
stantieel deel van het budget van de Kinderkliniek uitmaken. Op basis van het ver-
kregen inzicht in de productie en de middelen kon het afdelingsmanagement
onderdelen van het medisch handelen selecteren voor de fase van Prioriteitenstel-
ling.

De gegevens zijn daar waar relevant en mogelijk per aanvragende afdeling en/of
aanvragend deelspecialisme verbijzonderd, zodat kan worden nagegaan hoe de
productie en budgetbestedingen binnen de Kinderkliniek zijn verdeeld. De infor-
matie betreft de volgende onderdelen:
• Opnamen en verpleegdagen.
• Bepalingen Klinisch Chemische en Haematologische Laboratoria.
• Verrichtingen Röntgen.
• Verrichtingen Ziekenhuis Epidemiologie.
• Verrichtingen Streeklaboratorium.
• Verrichtingen Behandelkamers Kinderkliniek.
• Verrichtingen Pathologisch Anatomisch Laboratorium.
• Verrichtingen Magnetische Resonantie.
• Verrichtingen Nucleaire Geneeskunde.
• Isotopenscans.
• Medicatie.
• Verbruik disposables.
• Verstrekkingen Bloedbank.

Deze informatie werd door de onderzoeker verzameld en geanalyseerd, waarna
samen met het afdelingsmanagement een aantal onderwerpen voor de prioritei-
tenstelling werd geselecteerd. De selectie van potentiële onderwerpen vond plaats
aan de hand van de volgende criteria:3

• Mate waarin kwaliteitsverbetering mogelijk is.
• Frequentie van voorkomen.
• Mate waarin beslag wordt gelegd op middelen.
• Beïnvloedbaarheid van het medisch handelen, hierbij speelde ook de

mogelijke uitstraling op andere onderdelen van het medisch handelen een
rol.

• Meetbaarheid van resultaten.
• Het relatief snel kunnen bereiken van resultaten.
• Veronderstelde interdoktervariatie.

Deze criteria zijn niet alle van eenzelfde orde. Zo is de frequentie van voorkomen
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in maat en getal uit te drukken. Dit geldt eveneens voor het beslag op de midde-
len. Kwaliteitsverbetering, beïnvloedbaarheid, interdoktervariatie zijn echter cri-
teria die minder hard zijn, zodat beoordeling hiervan werd gebaseerd op gesprek-
ken met medewerkers van de kliniek. Uit de informatie bleek dat vooral het eerst-
genoemde criterium als belangrijk werd ervaren. Voor het management waren het
beslag op middelen en productieomvang uiterst relevant met het oog op de bud-
getbewaking. Het (snel) kunnen beschikken over resultaten van de verandering
was van groot belang voor het stimuleren van de veranderingsbereidheid.

Het management heeft op basis van de verzamelde informatie en de eerder
genoemde criteria de volgende onderwerpen aangedragen voor de prioriteiten-
stelling. De volgorde van de onderwerpen geeft de voorkeur van het management
aan.
• Zorgverlening diagnosegroep Levertransplantatie.
• Gebruik van bloedgasanalyses.
• Gebruik van routine serumbepalingen klinische chemie.
• Toepassing van parenterale voeding.

Ten aanzien van de gemaakte selectie dient te worden benadrukt dat het de sub-
jectieve keuze was van het management van de Kinderkliniek. Het management
heeft de afweging gemaakt tussen enerzijds kosten en kwaliteit en anderzijds de
mogelijkheid tot verandering. Dit betekent dat de keuze werd beïnvloed door de
context waarin ze werd gemaakt; belangrijk hierbij was de inschatting van de beïn-
vloedbaarheid en de interdoktervariatie.

De overwegingen die hebben geleid tot de keuze van de vier onderwerpen waren
de volgende.
• De diagnosegroep Orthotope Lever Transplantaten (OLT) kende een hogere

gemiddelde productie aan verrichtingen dan het gemiddelde berekend over de
gehele Kinderkliniek. Daarbij kwam dat het aantal levertransplantaties toenam
en dat het een kostenrelevant onderwerp was. OLT was een diagnosegroep waar
slechts een beperkte medische ervaring mee bestond,4 waardoor het vanuit het
oogpunt van het formuleren van criteria voor kwaliteit ook een interessant onder-
werp was. Daarnaast was OLT de enige diagnosegroep waarvan retrospectief
gegevens bekend waren over het verrichtingenprofiel. Het voordeel hiervan was
dat gegevens beschikbaar waren, welke als referentie konden worden gebruikt
om het effect van verandering te meten. Tevens werden de productiegegevens
van deze diagnosegroep apart bewaard in het informatiesysteem, waardoor ze
voor analyse goed toegankelijk waren. Nadeel was echter dat OLT in een evalu-
atietraject van de overheid zat, waardoor het reeds een onderwerp van onder-
zoek was.

• Het gebruik van de bloedgasanalyse (BGA). De BGA bestaat uit een combinatie
van vijf bepalingen: zuurstofsaturatie (SO2), zuurgraad (pH), koolzuurspanning
(pCO2), zuurstofspanning (pO2) en bicarbonaat (HCO3-). Deze bepalingen
worden gedaan aan de hand van een bloedmonster, dat wordt verkregen door
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het direct of indirect (via veneuze of arteriële lijn) aanprikken van een vene of
een arterie. Deze bepalingen worden met name aangevraagd in het kader van de
zorg voor kinderen die kunstmatig werden beademd. De BGA omvatte 33% van
het totale aantal haematologische bepalingen in de kliniek en 70% van de kosten
die de kliniek in rekening werden gebracht voor haematologische bepalingen.
Hiermee was BGA qua aantal en kosten een interessant onderwerp. Uit gesprek-
ken met artsen in de kliniek bleek dat er onduidelijkheid en verschil van inzicht
bestond omtrent de indicatiestelling en de herhalingsfrequentie. Daarbij kwam
dat het frequent afnemen van bloed, vooral in de populatie kleine pasgeborenen,
een bloedtransfusie noodzakelijk maakte met alle risico’s van dien. BGA werd
vaker aangevraagd door de verpleegafdelingen Neonatologie Intensive Care en Pae-
diatrische Intensive Care dan door de andere verpleegafdelingen. Juist door de rela-
tieve kleinschaligheid (twee afdelingen) werd dit onderwerp uitermate geschikt
geacht om mee te beginnen. Daarnaast was het een afgebakende activiteit, die op
eenvoudige wijze door middel van turven was te registreren. Hierdoor konden de
resultaten spoedig aan de artsen worden gepresenteerd.

• Het gebruik van routine serumbepalingen klinische chemie (CKCL). Het ging
hierbij onder andere om de volgende bepalingen: Natrium, Kalium, Ureum, Cre-
atinine, Bilirubine, Totaal eiwit, Calcium, Chloor en Fosfaat. Deze bepalingen
vormden 55% van het totale aantal CKCL en waren verantwoordelijk voor 25%
van de kosten klinische chemie voor de Kinderkliniek. Ook deze bepalingen
waren wat aantal en kosten betreft relevante onderwerpen. De productiegegevens
van CKCL waren tevens goed toegankelijk. Dit onderwerp leek op het eerste
gezicht complexer dan de BGA, omdat bij CKCL ook het vraagstuk van de selec-
tiviteit aan de orde was (BGA is te beschouwen als één combinatiebepaling). Ver-
der speelden bij CKCL ook vraagstukken als de indicatiestelling en de interdok-
tervariatie. Dit hield in dat uit overweging van kwaliteit van het medisch hande-
len dit onderwerp boeide.

• Het toedienen van parenterale voeding (PV) is medisch gezien niet zonder risico’s
(infecties, metabole-implicaties etc.). Een juiste indicatiestelling is hier uitermate
belangrijk. Vandaar dat uit het oogpunt van kwaliteit PV een interessant onder-
werp was. Met PV was 20% van de bestedingen voor medicatie gemoeid. Het
gebruik van PV steeg in de waargenomen periode. Voor de toediening van PVwor-
den dure disposables gebruikt. Daarmee was ook dit onderwerp qua aantal en
kosten relevant, echter de registratie van medicatie, disposables en complicaties
was nog in ontwikkeling. Dit hield in dat gestart zou moeten worden met het
opzetten van een registratiesysteem alvorens het veranderingstraject kon worden
ingezet.

Een andere grote kostenpost binnen de medicatie en ook qua aantal niet onaanzien-
lijk waren de cytostatica. Het management droeg dit onderwerp echter niet voor in
de prioriteitenstelling, omdat men van mening was, dat het gebruik hiervan al in hoge
mate geprotocolleerd (en gerationaliseerd) was. Vandaar dat het gebruik van cytosta-
tica niet voorkomt op de lijst met potentiële onderwerpen voor het veranderingstra-
ject.

44 DE GEWOONTE DOORBROKEN



Fase 4. Prioriteitenstelling
Met prioriteitenstelling wordt bedoeld dat de betrokken artsen uit de kliniek
gezamenlijk de prioriteit vaststellen van elk van de vier door het management
ingebrachte onderwerpen. Het onderwerp dat de hoogste prioriteit krijgt, wordt
het topic in het veranderingsproces. In feite begon het veranderingsproces met
deze bijeenkomst.

Het doel van deze bijeenkomst was tweeledig. Ten eerste was het essentieel dat
de artsen uit de kliniek zelf het onderwerp voor de verandering kozen. Dit was
overeenkomstig het kernelement participatie belangrijk voor het draagvlak bij
het vervolgtraject.5 Ten tweede had de bijeenkomst tot doel de artsen te infor-
meren omtrent het project en de daarbij voorgestelde aanpak.
Voor deze bijeenkomst waarin de prioriteiten werden bepaald, de prioriteiten-
sessie, waren de opinion leaders van de kliniek uitgenodigd. Voorafgaande aan de
prioriteitensessie werd de genodigden de productie-overzichten toegestuurd.
Deze confrontatie met de productie-cijfers is feitelijk de eerste interventie
geweest. Tevens werd in een brief aan de genodigden het kader van de sessie als
volgt aangegeven:

Fragment uit de brief aan de genodigden voor de prioriteitensessie
Sedert de invoering van de budgettering ervaren de ziekenhuizen dat er gren-
zen aan de uitgaven voor zorgverlening worden gesteld. Het bereiken van het
financiële plafond doet de vraag rijzen of de kwaliteit van de zorg wel gewaar-
borgd kan blijven. Het is noodzakelijk om op patiëntniveau inzicht te heb-
ben in zowel de financiële implicaties van de geleverde zorg als de kwaliteit
ervan.
Sinds de invoering van de interne budgettering in het AZG zijn financiële
gegevens weliswaar nog niet op patiëntniveau beschikbaar, maar wel op het
niveau van het behandelend specialisme en de verpleegafdeling. Deze infor-
matie geeft het management een redelijk inzicht in de verschuivingen die erin
optreden.
Van oudsher zijn de professionals deskundig ten aanzien van het waarbor-
gen van de kwaliteit van de zorg. Zij alleen kunnen de normen voor ‘good
practice’ en ‘appropriate care’ formuleren. Criteria voor goede zorg worden
veelal impliciet geformuleerd in het directe contact met de patiënt. Door de
toegenomen complexiteit van de zorg en de geringe financiële speelruimte is
er ook behoefte ontstaan aan het expliciteren en evalueren van de kwali-
teitscriteria (consensusbijeenkomsten, protocollen, richtlijnen etc.).
Voor het afdelingsbeheer, zowel financieel als kwalitatief, is een goede onder-
linge samenwerking tussen management en professionals van wezenlijk
belang. Tevens dienen zij relevante gegevens op het terrein van budgetbeheer
en kwaliteitsbewaking uit te wisselen. Het project heeft als hoofddoelstelling
om het management en de professionals hierbij te ondersteunen door het
ontwikkelen van beleidsinstrumenten voor kwaliteitsbewaking en kosten-
beheersing betreffende het medisch handelen.
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De afgelopen maanden hebben wij een analyse van de activiteiten van de Kin-
derkliniek gemaakt. Vier onderwerpen die qua kosten en/of aantal hoog
scoorden, zijn geselecteerd voor de prioriteitensessie. De overwegingen die
hebben geleid tot de keuze treft u aan in de syllabus. Door de projectgroep
is daarbij het volgende uitgangspunt gekozen: ‘kosten zijn belangrijk bij het
selecteren van de topics, maar spelen een ondergeschikte rol bij het opstel-
len van normen voor de kwaliteit van de zorg’.

Voorafgaande aan de prioriteitensessie werden de deelnemers in de gelegenheid
gesteld zelf, vanuit hun specifieke deskundigheid en op basis van hun ervaringen
onderwerpen aan te dragen voor de prioriteitensessie. De criteria voor aanvul-
lende onderwerpen waren dezelfde als die voor de door het management geko-
zen onderwerpen. Er werden geen onderwerpen aangedragen.

Tijdens de prioriteitensessie werden met name de kwaliteitsaspecten van de vier
onderwerpen gewogen. Daarnaast speelden factoren als beïnvloedbaarheid en
haalbaarheid een belangrijke rol. Kostenafwegingen werden tijdens de sessie
nadrukkelijk niet meer op de voorgrond geplaatst. Verbetering van het medisch
handelen bleek tijdens de sessie een sterker motiverend aspect te zijn. De deel-
nemers aan de sessie werd zowel in de voorinformatie als tijdens de sessie zelf uit-
drukkelijk voorgehouden dat hun mening van vitaal belang was. De clinici kun-
nen bij uitstek een afweging maken van de haalbaarheid, de beïnvloedbaarheid
en de mate waarin sprake is van zinvol gebruik betreffende elk van de vier onder-
werpen. Tijdens de sessie werd door het management benadrukt dat de rol van
de deelnemers als opinion leaders cruciaal kan zijn bij het verdere vervolg van het
proces na de prioriteitensessie.

De sessie
Aan de prioriteitensessie namen zeven van de acht genodigden deel. Eén van de
genodigden was verhinderd. Ook het afdelingshoofd nam als clinicus deel aan de
sessie. Als voorzitter van de prioriteitensessie trad een onafhankelijke externe
deskundige op. De achtergrond hiervan was dat deze persoon niet werd gehin-
derd door enig verleden in de Kinderkliniek, maar wel in voldoende mate de
beschikking had over de benodigde deskundigheid en vaardigheid om een der-
gelijke sessie te leiden en zo de uiteindelijke besluitvorming te faciliteren.

De sessie begon met een voorlichting omtrent het project en een toelichting op
de productiecijfers. De voorlichting en de toelichting werden gegeven door de
onderzoeker. Tevens werd een inventarisatie gemaakt van de aanvullende onder-
werpen. Er waren geen extra onderwerpen ingebracht. Daaropvolgend werd de
keuze voor de vier door het management ingebrachte onderwerpen toegelicht.
Vervolgens werd de aanwezigen gevraagd, overeenkomstig hetgeen over partici-
patie is gezegd in hoofdstuk 4, naar hun ervaringen met de vier onderwerpen in
de dagelijkse praktijk. De productiecijfers dienden bij deze vraagstelling om de
dialoog te stimuleren en te ondersteunen. Als voorbeeld wordt hier de bespre-
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king van het gebruik van bloedgasanalyses in het kort weergegeven. De bloed-
gasanalyses maakten ongeveer een derde deel uit van alle klinische haematologi-
sche bepalingen. De vraag aan de deelnemers van de sessie was of dit aandeel
overeenkwam met hetgeen zij in de kliniek hadden ervaren. Dit bleek zo te zijn
en men had tevens de indruk dat er in de kliniek een teveel aan bloedgasanalyses
werd gebruikt. Vervolgens ontspon zich een dialoog over het (veronderstelde)
huidige gebruik van bloedgasanalyses, de (veronderstelde) mate van irrationali-
teit die zich daarbij voordeed en de achter die irrationaliteit liggende mogelijke
redenen. Op een dergelijke wijze zijn alle vier de onderwerpen besproken, waar-
na de deelnemers ieder voor zich de prioriteit per onderwerp vaststelden. Dit toe-
kennen van prioriteiten gebeurde aan de hand van een zestal criteria, waarbij voor
de deelnemers de mogelijkheid bestond meerdere criteria zelf toe te voegen.
Drie van de zes criteria hebben betrekking op mogelijkheden voor verandering
en drie criteria betreffen aspecten van kwaliteit. De drie direct aan verandering
gerelateerde criteria zijn:
• beschikbaarheid van patiëntgegevens (excl. geautomatiseerde gegevens);
• haalbaarheid (inschatting van de mate van succes van het opzetten van een

veranderingstraject);
• beïnvloedbaarheid (mate waarin bestaande handelingspatronen zijn te

doorbreken).

Met beschikbaarheid van patiëntgegevens wordt bedoeld het op redelijk een-
voudige wijze kunnen verzamelen van informatie die nu nog niet in het zieken-
huisinformatiesysteem is opgeslagen. Het onderscheid tussen haalbaarheid en
beïnvloedbaarheid is als volgt aan te geven. In een bepaalde situatie kunnen
essentiële randvoorwaarden voor een veranderingstraject aanwezig zijn. Hiermee
worden zaken bedoeld als kwaliteit van databestanden en medewerking van sleu-
telfiguren (haalbaarheid). Echter ondanks het aanwezig zijn van deze randvoor-
waarden kan het zijn dat het klinisch handelen reeds dermate was geprotocol-
leerd dat verandering vooralsnog niet aan de orde was (niet beïnvloedbaar).

De drie criteria die betrekking hebben op de kwaliteit van het medisch handelen
zijn:
• doeltreffendheid van diagnostiek en/of behandeling;
• doelmatigheid (rationeel gebruik);
• veiligheid (veiligheidsrisico gerelateerd aan het huidige medische handelen

inzake de onderwerpen).

Op een vijfpuntsschaal konden de deelnemers per criterium aangeven in welke
mate men verwachtte dat het criterium ruimte biedt voor verandering c.q. ver-
betering. Score ‘1’ betekende dat men weinig mogelijkheden voor verbetering c.q.
verandering zag, score ‘5’ hield in dat men de mogelijkheden zeer groot achtte.
Na het scoren van de criteria werd gevraagd een eindoordeel te geven over de
mate waarin men het onderwerp geschikt en interessant vond voor verbetering
c.q. verandering. Hierbij werd dezelfde vijfpuntsschaal gebruikt. Het formulier

47DE VERANDERINGSMETHODE



waarop de deelnemers (N=7) hun oordelen konden invullen is te vinden in bij-
lage 1. De scores zijn vervolgens verwerkt tot somscores. De maximum somsco-
re per criterium voor ieder onderwerp was 35 en het minimum was 7. In onder-
staande tabel wordt een overzicht gegeven van de somscores.

Uit de somscores in tabel 6.1 blijkt dat BGA op vier van de zes criteria het hoog-
ste scoorde. Op beschikbaarheid van gegevens scoorde alleen OLT hoger. Vei-
ligheid scoorde alleen bij PV hoger dan bij BGA. Als reden hiervoor werd
genoemd het risico van complicaties bij PV (o.a. infectie, trombose van bloed-
vat en medicatiefouten). De uitkomst van de scores resulteerde in het toekennen
van de hoogste prioriteit aan het veranderen van het gebruik van BGA. Het
gevoel dat bij de artsen bestond, dat de rationaliteit bij het gebruik van BGA te
wensen overliet, speelde een belangrijke rol bij deze keuze. Door de artsen het
onderwerp uiteindelijk zelf te laten kiezen, werd aangesloten bij hun eigen
beoordeling van de praktijk en de daarin gesignaleerde mogelijkheden voor ver-
betering. Hierdoor werd de basis gelegd voor het ervaringsleren, het explicite-
ren en het loslaten van de individuele denkmodellen en het creëren van een
draagvlak.

6.4.2 Het veranderen van het aanvragen BGA

Fase 5. Samenstelling en werkwijze van de werkgroep ‘BGA’
In het navolgende worden de samenstelling van de werkgroep en de invulling
van de bijeenkomsten van de werkgroep beschreven. Nadat het topic van het ver-
anderingsproces bekend was geworden, werd een werkgroep bestaande uit zes
clinici samengesteld. De taak van de werkgroep bestond uit:
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Criteria Somscores per onderwerp

BGA CKCL OLT PV
Beschikbaarheid gegevens 27 (2-5) 25 (2-5) 32 (4-5) 25 (1-5)
Haalbaarheid 30 (3-5) 23 (2-5) 27 (2-5) 22 (1-4)
Beïnvloedbaarheid 30 (3-5) 24 (2-4) 23 (2-4) 26 (3-4)
Doeltreffendheid 30 (4-5) 24 (3-4) 25 (3-4) 26 (3-5)
Doelmatigheid 30 (4-5) 22 (2-4) 24 (3-4) 24 (3-4)
Veiligheid 25 (1-5) 19 (1-4) 21 (2-4) 29 (3-5)

Totaal somscores 172 137 152 152

Prioriteit 30 (3-5) 21 (2-4) 25 (3-4) 24 (3-4)

BGA: bloedgasanalyses; CKCL: centraal klinisch chemische bepalingen; 
OLT: orthotope lever transplantaten; PV: parenterale voeding.

Tabel 6.1 Overzicht van de somscores per onderwerp (spreiding individuele scores).



1 het kritisch reflecteren op het eigen handelen en het handelen in de kliniek
aangaande het gebruik van BGA;

2 het formuleren van kwaliteitsnormen voor het aanvragen van BGA, bijvoor-
beeld in de vorm van protocollen, richtlijnen of opties;

3 het invoeren van de geformuleerde kwaliteitsnormen.

Bij het samenstellen van de werkgroep speelden de volgende voorwaarden een
belangrijke rol. Ten eerste moesten de leden van de werkgroep over specifieke
kennis beschikken omtrent de (gestoorde) gaswisseling en de klinische waarde
van BGA. Ten tweede moesten ze inzicht hebben in het handelen van de arts-
assistenten, de motieven voor dat handelen en het bijbehorende besluitvor-
mingsproces. Dit is belangrijk omdat veelal de arts-assistenten diagnostische
bepalingen, als BGA, aanvragen. Ten derde moesten ze binnen de kliniek een
zodanige status van expert of opinion leader bezitten dat er een gerede kans
bestond dat de door hen geformuleerde kwaliteitsnormen ingang vonden in de
kliniek. Los van het takenpakket werd nog een voorwaarde aan de leden van de
werkgroep gesteld. Zij moesten in staat zijn met elkaar de achter het eigen han-
delen liggende normen en waarden op een constructieve wijze te bespreken. Dat
wil zeggen dat de samenstelling van de werkgroep min of meer garant moest
staan voor een ‘veilig klimaat’ in de werkgroep. Een klimaat waarin geen plaats
is voor vooroordelen, maar men elkaar stimuleert tot het bespreekbaar maken
en loslaten van de individuele mentale modellen.

Op basis van de productie-informatie werd nagegaan welke onderafdelingen
met name gebruik maken van bloedgasanalyses. Uit de productiegegevens over
1989 en 1990 bleek dat de onderafdelingen Neonatologie (65%), Algemene Kin-
dergeneeskunde (inclusief KinderIC) (8%), Kindercardiologie (7%) en Kinder-
longziekten (5%) deze analyses het meeste aanvragen. Gezamenlijk kwamen
deze afdelingen tot 85% van de aanvragen. De andere onderafdelingen hadden
ieder een aandeel dat geringer was dan 5%. Neonatologie kent verreweg de
meeste aanvragen. Zoals eerder opgemerkt, werd de BGA vooral gebruikt bij de
zorgverlening aan kinderen die kunstmatig werden beademd. Deze kinderen
lagen op de onderafdelingen Neonatologie en Paediatrische Intensive Care
(onderdeel van Algemene Kindergeneeskunde). Artsen van de onderafdelingen
Kindercardiologie en Kinderlongziekten waren veelal betrokken bij de zorg voor
deze beademde kinderen. Naar aanleiding van deze informatie en de eerderge-
noemde voorwaarden werd aan de hoofden van de vier voornoemde onderaf-
delingen gevraagd deel te nemen aan de werkgroep. Allen reageerden positief en
participeerden zelf of schoven een alom gerespecteerde collega naar voren.
Tevens nam één van de meest ervaren arts-assistenten deel aan de werkgroep.
Deze arts-assistent zou mogelijk inzicht kunnen bieden in factoren als onzeker-
heid en tijdsdruk bij het aanvragen van diagnostiek. Tevens zou de inbreng van
deze arts-assistent van waarde kunnen zijn bij het bepalen van de interventie-
strategie en de mate van acceptatie daarvan door de overige arts-assistenten.
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Keuze en taak van de voorzitter van de werkgroep ‘BGA’
Op basis van de criteria, zoals beschreven in paragraaf 5.3, is een kinderonco-
loog als voorzitter van de werkgroep gekozen. Vanuit het karakter van het door
hem uitgeoefende specialisme behoort hij niet tot de reguliere aanvragers van
BGA bij beademde patiënten, hetgeen hem de nodige afstand tot het onderwerp
verschaft.

Bijeenkomsten van de werkgroep ‘BGA’
De bijeenkomsten werden gestart in het voorjaar van 1991 en de laatste bijeen-
komst vond plaats in januari van 1993. De totale duur van het ‘bloedgas-traject’
kwam daarmee op ééndriekwart jaar. De werkgroep vergaderde maandelijks,
gedurende 1 à 2 uur. Dit betekende dat met het gehele bloedgas-traject ruim
twintig werkgroepbijeenkomsten waren gemoeid.

Onderstaand wordt per type bijeenkomst een chronologische beschrijving gege-
ven van de door de werkgroep gevolgde werkwijze. Hierbij sluiten de beschrij-
vingen van de fasering en de bijeenkomsten in de tijd op elkaar aan.

Inventariserende bijeenkomsten
Het bloedgas-traject begon met een aantal inventariserende bijeenkomsten. De
activiteiten van de werkgroep waren gericht op het inventariseren en inzichte-
lijk maken van het tot op dat moment gangbare aanvraagpatroon. Tevens werd
aan de hand van door de onderzoeker verzamelde gegevens vastgesteld op welke
verpleegafdeling het bloedgas-traject zou worden gericht. Hiertoe werd over een
periode van twee maanden een overzicht gemaakt van het aantal aangevraagde
bloedgasanalyses per verpleegdag. Hieruit bleek dat het gemiddelde aantal
bloedgasanalyses per patiënt per dag bij de afdelingen Neonatologie Intensive
Care Unit (NICU) en Paediatrische Intensive Care Unit (PICU) hoger lag (resp.
1,6 en 2,6 BGA) dan bij de andere verpleegafdelingen (0,1 BGA). Een voor de
hand liggende verklaring hiervoor is het feit dat een deel van de kinderen op
NICU en PICU kunstmatig werden beademd. Vervolgens is ook het aantal bloed-
gasanalyses per beademd kind per dag in kaart gebracht over dezelfde periode.
Voor NICU bedroeg dit gemiddeld 5,3 BGA en voor PICU 4,6 BGA. Tevens is op
de verpleegafdelingen NICU en PICU per kind naar de herhalingsfrequentie van
het aantal aangevraagde bloedgasanalyses per verpleegdag gekeken (geen
onderscheid beademd, niet-beademd). Wat men binnen de werkgroep opval-
lend vond, was het aandeel van de ‘eenmaal per dag’-aanvragen. Voor NICU
bedroeg dit 48% en voor PICU 39% van de ‘aanvraaggevallen’. Over beide uit-
komsten was de werkgroep van oordeel dat het ging om ‘hoge’ percentages,
‘...het hoge aantal eenmalige bepalingen wekt de indruk dat een aantal van de
eenmalige bepalingen mogelijk overbodig is.’ Als redenen voor het veelvuldig
aanvragen van bloedgasanalyses werd door de werkgroepleden vanuit de prak-
tijkervaring een aantal mogelijke verklaringen aangedragen:
• De opleidingssituatie binnen de kliniek. Binnen de kliniek is een aantal

arts-assistenten werkzaam.
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• Defensief gedrag van de arts-assistenten. Mogelijk speelde onzekerheid
van de arts-assistent ten opzichte van de supervisoren een rol.

• Onvoldoende vertrouwen van de artsen in de waarde van een andere
beschikbare methode, de transcutane (minute to minute) meting van de
zuurstofverzadiging (Tc-SO2).

• Onduidelijk invullen van het aanvraagformulier door de artsen, waardoor
een herhalen van aanvragen ontstond.

Naar aanleiding van de voornoemde gegevens en de achterliggende veronder-
stellingen achtte de werkgroep het zinvol het project toe te spitsen op de ver-
pleegafdelingen NICU en PICU. Binnen deze verpleegafdelingen werd de aan-
dacht vooral gericht op het aanvragen van bloedgasanalyses bij beademde kin-
deren.

De volgende stap bestond uit het registreren van het huidige aanvraagpatroon
van bloedgasanalyses. Het project was op dat moment in fase 6 (Referentieme-
ting) gekomen.

Fase 6. Referentiemeting
Het doel van deze registratie was het krijgen van een referentiekader waarmee
het effect van de toekomstige verandering vergeleken kon worden. Naast de
wetenschappelijke belangstelling, bestond ook bij de leden van de werkgroep
de uitdrukkelijke behoefte aan het uitvoeren van een referentiemeting om
inzicht te hebben in het effect van hun inspanningen op het aanvragen van BGA.

Bij de opzet van de referentiemeting werd gekozen voor een kwantitatieve bena-
dering. Dat wil zeggen dat voor beide verpleegafdelingen gedurende een bepaal-
de periode werd nagegaan hoeveel BGA werden aangevraagd. Deze inventarisa-
tie betrof de aanvragen BGA per beademd kind per etmaal. Een dergelijke meting
heeft beperkte waarde indien de klinische toestand van het kind niet gelijktijdig
in beeld wordt gebracht. Immers, verwacht mocht worden dat het aanvragen van
BGA mede wordt gedaan op geleide van de klinische toestand van het kind.
Indien de opgenomen kinderen van beide verpleegafdelingen NICU en PICU tij-
dens de referentieperiode meer of minder ziek waren dan tijdens de interven-
tieperiode, kon dat van invloed zijn op het aanvragen van BGA in beide perio-
den. Dit had tot gevolg dat de werkgroep besloot dat op het moment dat van een
kind een BGA wordt aangevraagd, de klinische toestand van dat kind in kaart
moest worden gebracht. Een passend classificatiesysteem, waarmee de kinderen
van beide afdelingen konden worden geclassificeerd, ontbrak binnen de kliniek.
Echter de werkgroepleden die namens NICU en PICU aan het project deelna-
men, stelden twee internationaal toegepaste classificatiesystemen voor, de
KERO-score6 en de PRISM-score7. Beide scoringssystemen zijn gebruikt als basis
voor het classificeren van kinderen die op de NICU en de PICU werden
beademd. De KERO-score is gebruikt op de NICU en de PRISM-score op de
PICU. Voor een beschrijving van beide score-methodieken en de toepassing van
beide wordt verwezen naar de bijlagen 2 en 3.
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Normerende bijeenkomsten (Fase 7. Normontwikkeling)
In deze fase werd, onder begeleiding van de onderzoeker, door de werkgroep
een kritische reflectie uitgevoerd op het eigen handelen en het handelen van de
collega’s in de kliniek. Het was de bedoeling om vanuit die reflectie te komen tot
een definitie van een zinvolle wijze van aanvragen van BGA.

Nadat de referentiemeting was uitgevoerd, startte de werkgroep met het ont-
wikkelen van normen voor het aanvragen van BGA binnen de beide verpleegaf-
delingen. De bedoeling was dat normen werden opgesteld die golden bij zowel
beademde als niet-beademde patiënten. Hiertoe heeft de werkgroep een com-
missie verzocht conceptrichtlijnen te ontwikkelen. De commissie bestond uit
vier ervaren artsen werkzaam op NICU of PICU en een externe secretaris. In de
commissie zijn de volgende onderwerpen aan de orde gesteld:
• de functie van de BGA;
• de alternatieven voor het verkrijgen van informatie over de verschillende

deelsystemen in het menselijk lichaam;
• de voor- en nadelen van de alternatieven, met oog voor de belasting van

de patiënt en het personeel;
• de keuze uit de alternatieven.

Deze onderwerpen zijn behandeld op basis van de eigen deskundigheid en erva-
ring van de werkgroepleden. De bespreking van ieder afzonderlijk onderwerp
begon met een inventarisatie van de inzichten zoals die binnen de commissie
aanwezig waren. Vervolgens zochten de commissieleden per onderwerp naar
een gezamenlijk gedragen standpunt. Dit standpunt was het vertrekpunt voor
het eigenlijke normeren.

In het kort wordt hier de functie van BGA beschreven. Een uitgebreidere uit-
werking van deze bespreking is opgenomen in bijlage 4. De functie van BGA is
het leveren van informatie over de zuurgraad, de koolzuurspanning, de zuur-
stofspanning, de zuurstofsaturatie en de bicarbonaat-concentratie van het bloed
van de patiënt. Door middel van de resultaten van de BGA wordt de arts geïn-
formeerd over de werking van de verschillende deelsystemen in het menselijk
lichaam als het respiratoire systeem, het circulatoire systeem en het metabole
systeem. Genoemde informatie werd zowel op de NICU als op de PICU op vaste
tijden verzameld. De BGA werd gebruikt voor de monitoring van patiënten. Daar-
naast werden BGA op geleide van het klinische beeld van de patiënt aange-
vraagd.

Opstellen van de richtlijnen
Op basis van de overwegingen ten aanzien van de alternatieven gaf de commissie
haar voorkeur aan de arteriële meting. Belangrijke afweging bij de keuze voor de
arteriële meting was dat de commissie de arteriële informatie het meest betrouw-
baar achtte. De Transcutane (Tc)-meting kon volgens de commissie in bepaalde
gevallen worden gebruikt om een eerste indruk te verkrijgen. Op geleide van de
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resultaten van de Tc-meting kon dan alsnog een BGA worden aangevraagd. De
keuze voor de arteriële bepaling had tot gevolg dat concept-richtlijnen werden
opgesteld voor het gebruik van de arteriële BGA.
Bij het opstellen van de richtlijnen moest een onderscheid worden gemaakt naar
patiëntencategorie. De waarde van BGA-informatie is verschillend bij de diverse
patiëntencategorieën. Gekozen is voor het ontwerpen van richtlijnen voor
beademde patiënten. Binnen deze categorie werden twee groepen onderscheiden:
de ‘stabiele patiënten’ en de ‘niet-stabiele patiënten’. De gedachte was dat de arts
bij de zorg voor ‘stabiele patiënten’ een andere informatiebehoefte had dan bij de
zorg voor ‘niet-stabiele patiënten’. Hier deed zich echter meteen een probleem
voor wat inherent was aan het classificeren van patiënten8. Op welke wijze kon,
op een voor de verschillende artsen werkbare wijze, worden vastgesteld of een
patiënt ‘stabiel’ dan wel ‘niet-stabiel’ was. De beoordeling ‘stabiel’ en ‘niet-stabiel’
was gebaseerd op de interpretatie van klinische gegevens. Uiteindelijk werd geko-
zen voor een andere benadering.
In de eerste plaats werden de patiënten ingedeeld op basis van het feit of ze kunst-
matig werden beademd of niet. In de tweede plaats werd de problematiek die zich
bij een patiënt voordeed, onderscheiden per deelsysteem. Zo ontstond een inde-
ling naar circulatoire, metabole en respiratoire problemen. Op deze wijze kwam
de commissie, met per deelsysteem een onderscheid voor beademde en niet-
beademde patiënten, tot een richtlijn voor het gebruik van BGA. De werkgroep
stond gedurende de werkzaamheden van de door haar ingestelde commissie min
of meer op non-actief. Deze positie vond de werkgroep te afstandelijk, waardoor
het risico bestond dat men afhaakte. Dit signaal is opgepakt. Vanaf dat moment
werd de werkgroep betrokken bij het opstellen van de richtlijnen. Nadat de richt-
lijnen binnen de werkgroep door alle afzonderlijke leden mondeling waren geac-
cordeerd, zijn de richtlijnen in conceptvorm voor commentaar naar alle kinder-
artsen verstuurd. Op deze wijze werd een draagvlak gecreëerd voor de inhoud van
de richtlijnen (zie bijlage 5).

Fase 8. Opstellen plan voor invoer van de ontwikkelde norm
Nu de norm was vastgelegd in de vorm van richtlijnen, kon worden overgegaan
naar de volgende fase: het opstellen van een plan voor de invoer van de richtlij-
nen. Hierbij moest voor zowel de werkgroep alsmede de overige artsen duidelijk
zijn dat het om een onomkeerbare verandering ging. De richtlijnen werden dan
ook gepresenteerd als noodzakelijke verbeteringen van het medisch handelen. Bij
het kiezen van een passend invoertraject voor de richtlijnen heeft de inbreng van
de arts-assistent, als lid van de werkgroep en toekomstig gebruiker van de richt-
lijn, een belangrijke rol gespeeld.

Implementatie voorbereidende bijeenkomsten
De richtlijnen moesten op een zodanige wijze aan de aanvrager worden aangebo-
den dat deze de richtlijnen daadwerkelijk ging gebruiken. Dit had gevolgen voor
de implementatie van de richtlijnen. In een aantal bijeenkomsten heeft de werk-
groep de implementatie uitgewerkt. Hierbij is gebruik gemaakt van de literatuur
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zoals beschreven in hoofdstuk 4. De volgende implicaties zijn besproken.
Ten eerste moest de aanvrager op elk moment duidelijk zijn welke richtlijn betrek-
king had op beademde patiënten en welke gold voor niet-beademde patiënten. De
werkgroep heeft deze duidelijkheid aangebracht door twee richtlijnformulieren te
ontwikkelen met ieder een eigen kleur en tekst.
Ten tweede moest de aanvrager genoodzaakt worden de richtlijn bij het aanvra-
gen ook daadwerkelijk te gebruiken. Om de aanvrager te dwingen het formulier
tijdens de aanvraag te bekijken, is van deze gevraagd op het richtlijnformulier in
te vullen welke problematiek aanleiding gaf tot het aanvragen van een BGA. Om
te voorkomen dat de richtlijn (vooral bij minder ervaren arts-assistenten) al te
dwingend zou zijn, is een zogenaamde ‘ontsnappingscategorie’ opgenomen. Een
ontsnappingscategorie biedt de aanvrager de mogelijkheid een BGA aan te vragen
ook indien de reden niet was opgenomen in de richtlijn. Echter aan het gebruiken
van de ontsnappingscategorie is een voorwaarde verbonden. Indien de aanvrager
de ontsnappingscategorie gebruikt, dient de reden op het richtlijnformulier te
worden vermeld. Daarnaast is van de aanvrager en de supervisor verlangd dat deze
de aanvragen altijd samen doorspraken, ook indien conform de richtlijn is gehan-
deld. Het doel van het doorspreken was drieledig: het stimuleren van het gebruik
van de richtlijn, het geven van feedback en een onderwijsfunctie. De supervisor
tekende het richtlijnformulier, nadat het was besproken. De in het voorgaande
beschreven werkwijze geeft aan dat bij de gekozen combinatie van educatie en
feedback sprake is van een repetitief karakter, een actieve benadering, een koppe-
ling met de dagelijkse praktijk, het inschakelen van opinion leaders en aansluiting
bij de behoeften van de doelgroep.
Ten derde constateerde de werkgroep (overeenkomstig aanbevelingen uit de lite-
ratuur) dat de richtlijnen visueel beschikbaar moesten zijn op het moment dat de
aanvraag daadwerkelijk werd gedaan. Om deze gelijktijdigheid tot stand te bren-
gen, zijn de richtlijnformulieren vastgeniet aan het laboratorium-aanvraagformu-
lier.
Ten vierde was de wijze waarop de richtlijnen werden geïntroduceerd bij de arts-
assistenten van belang. Hiervoor is gebruik gemaakt van het reguliere klinische
onderwijs. Een voor alle arts-assistenten bekende opinion leader op het gebied van
de fysiologie verzorgde een onderwijsblok omtrent de functie en de waarde van
BGA. De introductie bestond uit:
• het bekendmaken van de richtlijnen;
• het aangeven van de ratio achter de richtlijnen;
• het instrueren inzake het invullen van de richtlijnformulieren;
• het instrueren inzake de procedure betreffende de richtlijnformulieren;
• het uitreiken van een syllabus met daarin basisinformatie omtrent de

fysiologische achtergrond van bloedgaswaarden.

De introductie was tevens bedoeld voor het beantwoorden van vragen en het weg-
nemen van onduidelijkheden. Door de arts-assistenten werd de werksituatie in het
weekend genoemd als mogelijk belemmerend voor het invullen van het formulier.
In het weekend is de bezetting lager dan op doordeweekse dagen. Dit betekent veel-
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al een grotere werklast voor de dienstdoende arts-assistent. Hierdoor zou het invul-
len van het richtlijn-formulier een lage prioriteit kunnen krijgen. De werkgroep en
de onderzoeker hadden zich dit potentiële probleem reeds eerder gerealiseerd,
maar achtten het niet noodzakelijk speciale maatregelen te nemen. De werkgroep
accepteerde deze situatie. Aan deze situatie was weinig anders te doen dan (via) de
supervisor te vragen in het weekend extra aandacht te besteden aan het richtlijn-
formulier. Daarentegen ging het in het weekend slechts om twee dagen en een
beperkt aantal arts-assistenten, dat tevens doordeweekse diensten verrichtte.
Ten vijfde koos de werkgroep voor het inschakelen van het afdelingshoofd (change
agent) om de implementatie extra aandacht te geven. Tijdens de dagelijkse dien-
stoverdrachten, waarbij de arts-assistenten, de supervisoren en het afdelingshoofd
aanwezig waren, refereerde het afdelingshoofd aan de richtlijnen.

Nadat de werkgroep de genoemde voorbereidingen had getroffen, werd overgegaan
tot het daadwerkelijk invoeren van de richtlijnen.

Fase 9. Invoeren van de norm
Voor het doen slagen van de verandering was het belangrijk dat tijdens het gehele
traject de eigen inbreng van de artsen gehonoreerd bleef. Door deze eigen inbreng
gedurende alle fasen voortdurend aan te moedigen, kon er een vorm van partici-
patie ontstaan, waardoor de betrokkenheid bij de verandering groter werd en de
eventuele weerstand kleiner. Regelmatig werden de artsen door de
werkgroep/onderzoeker gevraagd naar hun ervaringen met de richtlijnen. Naar
aanleiding van deze gesprekken zijn ook aanpassingen gepleegd.

Tijdens de invoerfase werd opnieuw een meting uitgevoerd analoog aan de refe-
rentiemeting. De aanvragende arts-assistenten werden niet op de hoogte gebracht
van het feit dat een dergelijke meting werd uitgevoerd. Het verzamelen van gege-
vens voor de interventiemeting besloeg een periode van een maand. In bijlage 6
staat een beschrijving van de gehanteerde registratiemethode.

Fase 10 en fase 11. Terugkoppeling resultaat invoertraject aan werkgroep en evaluatie
Tijdens de werkgroepbijeenkomsten waarin de resultaten van het invoertraject wer-
den besproken, werd eveneens het invoertraject zelf geëvalueerd. Vandaar dat fase
10 en 11 samen worden besproken.

Evaluerende bijeenkomsten
De evaluerende bijeenkomsten vonden plaats een maand na de feitelijke invoer van
het richtlijnformulier. Tijdens de evaluatiebijeenkomst besprak de onderzoeker de
gang van zaken rond de invoer van de richtlijnformulieren met de werkgroep.
Tevens werd de inhoud van richtlijnen zelf kritisch beschouwd.

Uit navraag in de kliniek bleek dat de arts-assistenten enthousiast waren over het
leereffect van het richtlijnformulier. Het invullen van de richtlijnformulieren echter
bleek in het weekend en in de avond- en nachtdiensten problemen op te leveren. De
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werksituatie in die diensten leidde er inderdaad toe dat dit invullen een lagere prio-
riteit kreeg dan op doordeweekse dagen. Ook bleek dat in de weekenddienst en tij-
dens de avond- en nachtdiensten het bespreken van de aanvragen niet conform de
bedoelingen van de werkgroep gebeurde. In een onbekend aantal gevallen werden
de richtlijnformulieren na de betreffende dienst alsnog besproken. Het onderteke-
nen van de richtlijnformulieren bleek bij navraag geen betrouwbare controle voor
het gebruik van het formulier. Het bespreken van de ingevulde richtlijnformulieren
met de supervisoren werd niet altijd afgesloten met ondertekening van het formu-
lier. Bij navraag bleek dat het ontbreken van de handtekening van de supervisor niet
betekende dat de richtlijn niet was gebruikt. Het invullen van het formulier door de
aanvrager bood naar verwachting een beter inzicht in het daadwerkelijk gebruik van
de richtlijnen. Dit invullen gebeurde bij 92% van de formulieren op de NICU en bij
91% op de PICU.

Na de meting tijdens de invoerfase werd gestopt met het onder de aandacht bren-
gen van de richtlijnformulieren in de huidige opzet. Deze opzet werd te omslachtig
gevonden om onderdeel uit te gaan maken van de standaardprocedure. Hierbij gol-
den uitsluitend praktische overwegingen. De werkgroep was echter van mening dat
de richtlijnen ook na het invoertraject onder de aandacht van de arts-assistenten
moesten blijven. Hiertoe werd een aantal acties ondernomen. Ten eerste werd in de
doktorenkamers van beide afdelingen een poster opgehangen met daarop de richt-
lijnen zoals die op de richtlijnformulieren stonden. Ten tweede werden de richtlij-
nen opgenomen in het therapie-compendium. Ten derde werden de richtlijnen mee-
genomen bij de introductie van nieuwe arts-assistenten.

De onderzoeker sprak met de werkgroep af dat na een periode van een half jaar op
beide afdelingen opnieuw een meting van het aanvragen van BGA zou worden ver-
richt. Op deze wijze kon worden nagegaan of de richtlijnen nog onderdeel uitmaak-
ten van het medisch handelen binnen de NICU en de PICU. Tevens werden de arts-
assistenten volledig geïnformeerd over het onderzoek. Met het beëindigen van de eva-
luatie van het invoertraject, het vaststellen van vervolgacties en het informeren van de
arts-assistenten was de taak van de werkgroep ten einde gekomen.

Ten behoeve van het doorlopen van het tweede veranderingstraject werd besloten een
nieuwe werkgroep samen te stellen. Hiervoor werden de volgende twee argumenten
gehanteerd. Het volgende veranderingstraject had betrekking op een geheel ander
onderdeel van het medisch handelen; dit vereiste andere deskundigheid. Maar ont-
binden van de BGA-werkgroep was tevens gewenst om te voorkomen dat kwaliteits-
bewaking (zoals op de hier beschreven wijze inhoud gegeven) zich zou gaan beper-
ken tot een selectief gezelschap.

Fase 12. Starten van een nieuw traject
De fase van het starten van een nieuw traject was een belangrijke fase in het veran-
deringsproces. Het gevaar bestond namelijk dat in deze fase de vaart uit het proces
zou verdwijnen en dat daarmee het proces onzichtbaar zou worden voor de betrok-
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kenen, zie hoofdstuk 4. Hierdoor zou een soort laissez-faire houding bij de betrok-
kenen kunnen optreden, wat ten koste gaat van het veranderingstraject. Het nieu-
we traject werd daarom gestart voordat het BGA-traject was afgerond.

6.5 Routinematige bacteriologische kweken (BK)

In deze paragraaf wordt het traject beschreven vanaf het kiezen van het doen van
routinematige bacteriologische kweken als te verbeteren procedure tot en met het
daadwerkelijk veranderen van het protocol voor deze kweken. De hier beschreven
fasen vertonen in belangrijke mate overeenkomsten met hetgeen inzake bloedgas-
analyses reeds is beschreven. Desalniettemin is deze informatie relevant voor het ver-
volg. Vandaar dat ze hier in verkorte en weergave is opgenomen.

Fase 1. en fase 2. Formuleren van globale werkwijze en doelstellingen en overleg met 
sponsor
Beide fasen waren eenmalige stadia, die noodzakelijk waren voor het voorbereiden
van het gehele veranderingsproces. Vandaar dat hier voor een beschrijving van beide
fasen wordt verwezen naar paragraaf 6.4.

6.5.1 Het keuzeproces

In deze paragraaf wordt het keuzeproces betreffende het tweede onderwerp bespro-
ken.

Fase 3. Verzamelen en analyseren van informatie
De informatie zoals door de onderzoeker verzameld voor de vorige prioriteitenses-
sie was ook nu het uitgangspunt (zie paragraaf 6.4).

Fase 4. Prioriteitenstelling
Voor deze prioriteitenstelling werden dezelfde personen uitgenodigd als voor de
eerste prioriteitenstelling. Tijdens deze tweede bijeenkomst waren de gegevens
zoals die de vorige bijeenkomst zijn gepresenteerd uitgangspunt. Alle genodigden
werd aanvullende informatie toegestuurd omtrent CKCL (klinisch chemische)- en
CKHL (klinisch haematologische)-bepalingen, diagnosegroep OLT, parenterale
voeding, bacteriologische kweken en antibiotica. De informatie inzake bacteriolo-
gische kweken en antibiotica werd toegevoegd, omdat uit gesprekken binnen de
kliniek bleek dat beide mogelijk interessante onderwerpen voor verandering zou-
den kunnen zijn.

De sessie
Het voorzitterschap tijdens de prioriteitensessie werd ook nu weer vervuld door een
onafhankelijke externe deskundige. Het doel van deze sessie was tweeledig: ten eer-
ste het kiezen van een tweede onderwerp voor het veranderingstraject; ten tweede,
niet minder belangrijk, het informeren van deze groep omtrent de vorderingen van
het door henzelf gekozen BGA-veranderingstraject.
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Het kiezen van het tweede target begon met het doorspreken van de productie-
overzichten. Ook nu achtten de deelnemers de kansen op een succesvol verbete-
ringstraject betreffende CKCL-bepalingen gering en had het niet de voorkeur.
Nadat de situatie rond de parenterale voeding werd toegelicht, viel ook dit onder-
werp af. Het toedienen van antibiotica (antibioticabeleid) viel als apart onderwerp
eveneens af. Men vond de situatie rond de kweken nijpender en verwachtte dat bij-
stelling van de kweekprotocollen tevens het antibioticabeleid zou beïnvloeden. De
diagnosegroep Levertransplantaties (OLT) en bacteriologische kweken (BK) bleven
als mogelijk geschikt onderwerp over. Een probleem bij een verbeteringstraject
inzake OLT was dat er al doordachte en interdisciplinaire protocollen waren opge-
steld. Verandering van deze protocollen was dan ook niet iets waaraan behoefte
bestond bij de betrokken artsen.
Tijdens de eerste prioriteitensessie is zijdelings aan de orde geweest dat ook de bac-
teriologische kweken als onderwerp voor verandering konden worden overwogen.
Aangezien informatie omtrent aantallen kweken en de kosten indertijd niet goed
voorhanden was, werd toen besloten dit onderwerp in eerste instantie niet mee te
nemen in de keuze. Ten tijde van de tweede prioriteitensessie was meer informatie
beschikbaar betreffende de kweken. Daarnaast speelden de volgende aandachts-
punten met betrekking tot de bacteriologische kweken:
• de door het afdelingsmanagement hoog bevonden bepalingsfrequentie

(routinekweken);
• de inzet aan personeel (secretaressen, verpleging, artsen,

laboratoriummedewerkers) bij het afnemen en verwerken van de uitslagen
van de bepalingen;

• de verwachte relatie tussen het doen van bepalingen, de uitslagen en het
antibioticavoorschrijfpatroon;

• de kosten die gepaard gingen met het toedienen van antibiotica, deze waren
met name van belang, omdat het ziekenhuis het voornemen had de kosten
naar de afdeling door te berekenen.

De verwachting bestond dat, in een aantal gevallen, op basis van de ongeïndiceer-
de kweekinformatie op een niet-zinvolle wijze antibiotica werd gegeven. Dat wil
zeggen dat er dan geen rationele relatie zou bestaan tussen de uitkomst van de
kweek, de toestand van de patiënt en het gekozen antibioticum. In een dergelijke
situatie bestaat er een gevaar van resistentievorming.
Gezien de aard van de patiëntenpopulatie zouden de NICU, de PICU en het spe-
cialisme Kinderoncologie mogelijk interessante afdelingen zijn voor een verande-
ringstraject. De routinekweken voor deze twee afdelingen en het subspecialisme
werden uitgevoerd door de dienst Ziekenhuis Epidemiologie (de overige kweken
werden uitbesteed aan een laboratorium buiten het ziekenhuis).

De deelnemers van de prioriteitensessie zagen kansen voor een verbeteringstraject
betreffende bacteriologische kweken. Ten aanzien van deze kweken werd onder-
scheid gemaakt in twee soorten kweken:
• indicatieve kweken: kweekonderzoek dat wordt gedaan op geleide van de

klinische toestand van de patiënt;
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• routine (surveillance) kweken: kweekonderzoek dat wordt uitgevoerd aan de
hand van een protocol en ongeacht de toestand van de patiënt. Het gaat
hierbij om oppervlaktekweken (huid en lichaamsopeningen).

De deelnemers van de prioriteitensessie kozen ervoor in het tweede verande-
ringstraject stil te staan bij het huidige protocol voor de routinekweken. Men ver-
wachtte een reductie van het aantal routinematige kweken te kunnen bereiken. De
keuze was unaniem. Een belangrijke bijkomende factor was dat binnen het zie-
kenhuis het voornemen bestond de doorberekening van de kosten van de bacte-
riologische bepalingen te wijzigen. Deze kosten zouden ten laste komen van de
aanvragende kliniek. Overigens was nog onduidelijk hoe en wanneer de wijziging
zou plaatsvinden.

6.5.2 Het veranderen van de protocollen voor routinematige bacteriologische
kweken

The best guideline in the obtaining and interpreting of laboratory tests is that the clinician be con-
stantly thinking-thinking about the reason for obtaining the test and thinking about the significan-
ce of the result for his patient (Fulginiti, 1981).1

Ook dit veranderingsproces begint met het samenstellen van een werkgroep. In
principe gaat dit samenstellen op dezelfde wijze als bij de werkgroep ‘BGA’. De uit-
werking daarentegen is verschillend, vandaar dat het samenstellen van de werk-
groep hier wordt beschreven.

Fase 5. Samenstelling en werkwijze van de werkgroep ‘Kweken’
Voor wat betreft de samenstelling golden in principe dezelfde criteria als voor de
werkgroep BGA. Om te kunnen bepalen welke afdelingen en/of specialismen deel
uit gingen maken van de werkgroep, werd eerst nagegaan wat de omvang was van
het aantal bacteriologische kweken per afdeling/specialisme. Hiertoe werd voor
19909 gekeken naar het aantal bacteriologische bepalingen per afdeling/specialis-
me. Uit deze inventarisatie bleek dat de afdelingen NICU (51,2%) en PICU
(23,2%) samen 74,4% van de bepalingen voor hun rekening namen. Indien wordt
gekeken naar het aantal bepalingen per specialisme, waren Neonatologie (57,7%)
en Kinderoncologie (18,4%) de specialismen waarvoor de meeste bepalingen wer-
den gedaan. De term ‘bacteriologische bepalingen’ wordt hier gebruikt, omdat
bacteriologisch onderzoek uit meerdere bepalingen kan bestaan dan ‘de kweek’.
Tot de bepalingen worden eveneens gerekend: de resistentiebepaling, het gram-
preparaat en overige bepalingen. Bijna 80% (79,3%) van alle bacteriologische
bepalingen bestonden uit kweken9. Vanwege het aandeel van de kweken en het
feit dat de werkgroep zich beperkte tot ‘de kweek’, werd de uitkomst van de inven-
tarisatie gebruikt bij het samenstellen van de werkgroep. De afdelingen NICU en
PICU en het specialisme Kinderoncologie (KIO) werden benaderd deel te nemen
aan de werkgroep. Tevens werden de Afdeling Medische Microbiologie en de
Dienst Ziekenhuis Epidemiologie gevraagd te participeren in de werkgroep. Beide
zijn te beschouwen als externe deskundigen, die mede invloed uitoefenen op het
medisch beleid in de kliniek. Naar alle waarschijnlijkheid zouden zij geconfron-
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teerd worden met de mogelijke consequenties c.q. kwantitatieve veranderingen
als gevolg van de activiteiten van de werkgroep. De redenen om voor deze ‘exter-
ne’ deelname te kiezen, waren:
• Het specialistische karakter van het onderwerp.
• De mogelijke sociale factoren. Als gevolg van een mogelijke reductie van het

aantal kweken, dreigde voor het laboratorium een overcapaciteit aan perso-
neel. Een dergelijke uitkomst zou de toegevoegde waarde van een verandering
voor de Dienst Ziekenhuis Epidemiologie aanzienlijk doen dalen. Door hen
van het begin af aan te laten participeren in het veranderingsproces kregen zij
de gelegenheid zelf invloed uit te oefenen op de verandering.

Daarnaast werd een als infectioloog binnen de kliniek werkzame kinderarts
gevraagd deel te nemen aan de werkgroep.

Keuze en taak van de voorzitter van de werkgroep ‘Kweken’
De wijze waarop de voorzitter van deze werkgroep is gekozen en de taak van de
voorzitter waren beide overeenkomstig die van de werkgroep ‘BGA’. De keuze en
de taak werden ook nu beïnvloed door het onderwerp. Bij dit onderwerp was de
verwachting dat de voorzitter extra alert zou moeten zijn op het bewaren van een
open dialoog en een ‘veilig’ klimaat. De verandering (reductie) van het gebruik van
bacteriologische kweken betekende een potentiële belangentegenstelling tussen
producenten en gebruikers.

Bijeenkomsten van de werkgroep ‘Kweken’
De bijeenkomsten van de werkgroep startten in het najaar van 1992 en liepen door
tot najaar 1994. Deze duur van twee jaar werd mede bepaald doordat eerst pro-
blemen op het gebied van de informatievoorziening dienden te worden opgelost.
Evenals bij het BGA-traject werd ook bij dit traject gestreefd naar een maandelijk-
se bijeenkomst met een duur van 1,5 tot 2 uur per bijeenkomst. Alle bijeenkom-
sten werden plenair gehouden.

Inventariserende bijeenkomsten
De inventarisatie had hier een ander karakter dan de inventarisatie zoals die was
uitgevoerd in het BGA-traject. Bij het BGA-traject ging het om ingrijpen op de
besluitvorming en het handelen van de individuele arts. Het BK-traject had betrek-
king op medisch beleid, zoals dat tot stand kwam in gemeenschappelijk overleg
tussen verschillende specialismen (groepsconsensus). De werkgroep koos ervoor
de aandacht te richten op:
• de plaatsen aan het lichaam waar de kweken worden afgenomen, zoals voor-

geschreven in de tot dan toe geldende protocollen;
• het gebruik van de informatie afkomstig van de kweek;
• de praktische waarde van die informatie.

Vooropgesteld moet worden dat de bestaande protocollen niet op wetenschappe-
lijke wijze tot stand zijn gekomen, noch op wetenschappelijk onderzoek zijn geba-
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seerd. Een dergelijke benadering vergt een klinisch epidemiologische studie naar
de relatie tussen het voorkomen van potentieel pathogene micro-organismen en
de sensitiviteit, specificiteit en predictieve waarde van kweekonderzoek in relatie
tot antibacteriële therapie. Vandaar dat de werkgroep zich baseerde op gegevens
uit de literatuur. De kern van de inventarisatie was ten eerste het beschrijven van de
huidige protocollen, ten tweede het nagaan hoe de huidige protocollen tot stand zijn geko-
men en op welke wijze die protocollen worden gebruikt en ten derde in hoeverre men bin-
nen de kliniek de huidige protocollen zinvol acht.

De ‘oude’ protocollen voor de afdelingen NICU, PICU en het specialisme KIO
zagen er als volgt uit.

Overzicht van de ‘oude’ protocollen:

NICU: bij opname : oor, keel, navel, lies, faeces (en sputum bij beademde
patiënten);

maandag : idem;
donderdag : idem.

Dit protocol hield in dat bij iedere patiënt op de NICU minimaal 10 kweken per week
werden afgenomen.

PICU: bij opname : neus, keel, oksel, faeces, urine (en sputum
situatieafhankelijk); bij patiënten jonger dan 6 maanden
geen oksel, maar navel, lies en oor;

maandag : idem;
donderdag : idem.

Op de afdeling PICU werden volgens dit protocol van iedere patiënt minimaal 10 kwe-
ken per week afgenomen.

KIO: bij opname : faeces;
1 x per week : neus, keel;
2 x per week : urine, faeces.

Het protocol bij de KIO leidde ertoe dat per patiënt 6 kweken per week werden afge-
nomen.

Wat de protocollen kenmerkte, was dat steeds sprake was van 1 à 2 vaste kweek-
momenten per week en dat per kweekmoment een vaste set van te kweken mate-
riaal werd voorgeschreven. Voor de werkgroep waren de redenen voor het tot
stand komen van genoemde protocollen onduidelijk. De algemene gedachte was
dat het motief achter de protocollen historisch was bepaald. In het verleden zijn
de protocollen op initiatief van de Dienst Ziekenhuis Epidemiologie ingevoerd.
Over de inbreng van de betreffende afdelingen en specialismen bij het tot stand
komen van de protocollen was weinig bekend. Overleg met de toenmalige
beleidsbepalende personen binnen de Dienst Ziekenhuis Epidemiologie, om de
motivatie te achterhalen, bleek niet te realiseren.
De informatie die afkomstig was van de surveillancekweken zou als geleide voor
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de antibioticum-therapie gebruikt moeten worden. De vraag was echter of dit
ook daadwerkelijk het geval was. De informatie van de surveillancekweken
speelde binnen NICU, PICU en KIO een onduidelijke rol. Sommige werk-
groepleden gaven aan niets met die informatie te doen, anderen gebruikten
slechts een deel van de informatie bij de therapiekeuze. Dit beeld werd onder-
streept door uitspraken als ‘het zicht op het kweekbeleid ontbreekt’, ‘er bestaan
reeds ideeën omtrent aanpassingen van het protocol’, ‘het is lastig de relatie tus-
sen kweekinformatie en het toedienen van een antibioticum aan te geven’. Bin-
nen de werkgroep bestonden dan ook sterke twijfels over de klinische waarde
van het huidige protocol. Alvorens de werkgroep over wilde gaan tot bijstelling
van het protocol, wilde ze inventariseren in welke mate deze informatie werd
gebruikt bij het toedienen van antibiotica. Mogelijk hadden de werkgroepleden
een vertekend beeld van de werkelijkheid en had deze kweekinformatie toch een
functie bij de klinische besluitvorming rond de antibacteriële therapie. Om meer
inzicht te krijgen in de waarde van de routinekweken voor de kliniek werd een
prospectieve registratie van de redenen voor de antibiotica-toediening uitge-
voerd. Deze registratie zou de legitimatie voor het wijzigen van het protocol
moeten opleveren voor zowel de werkgroep alsmede de collega’s in de kliniek
en bij de Dienst Ziekenhuis Epidemiologie.
Voor deze registratie werd gebruik gemaakt van een apart formulier (zie bijlage
7). Naast algemene gegevens werd aan de dienstdoende arts gevraagd het vol-
gende in te vullen:
• Handeling: start / stop / het toedienen van een antibioticum en wijziging

dosis en duur van een antibioticum.
• Reden voor de handeling: indien de uitslag van beschikbaar bacterieel onder-

zoek de reden was, moest onder meer de aard van het onderzoek worden ver-
meld.

Het vervolgtraject van het onderzoek was nog enigszins onbekend en de werk-
groep wilde de arts-assistenten nog niet informeren omtrent de aard van het
onderzoek. Vandaar dat op het formulier geen onderscheid werd gemaakt tus-
sen indicatieve kweken en routinekweken.

Aan de supervisor werd gevraagd het formulier te tekenen nadat het was inge-
vuld (door de arts-assistent) en zo nodig van opmerkingen te voorzien. Ook hier
werd de inbreng van de supervisor gevraagd om het invullen van het formulier
een minder vrijblijvend karakter te geven. De registratieperiode bedroeg voor
NICU en KIO 10 weken en voor PICU 9 weken. Het toedienen van antibiotica
op deze twee afdelingen en bij KIO werd tijdens de registratieperiode door de
werkgroep gevolgd aan de hand van de medicatielijst. Uit de medicatielijst kon
worden afgeleid dat in de registratieperiode op NICU, PICU en KIO tezamen
366 antibiotica gerelateerde handelingen hadden plaatsgevonden. Van 326 han-
delingen kon de reden van de handeling worden achterhaald. Bij de 40 hande-
lingen waar de reden ontbrak, ging het om het onvolledig invullen van het regi-
stratieformulier en het ontbreken van een ingevuld formulier. Bij de verwerking
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zijn alle kweken die vanwege de aard van het materiaal mogelijk routinematig
zijn, als routinematige kweken beschouwd. Mogelijk was hierdoor het aandeel
van de echte routinematige kweken bij de besluitvorming geringer dan uit de
tabel valt op te maken. In tabel 6.2 staan de resultaten afkomstig uit deze inven-
tarisatie weergegeven.

Tabel 6.2 Inventarisatie per afdeling van het aandeel van de ‘routinekweken’ in de besluitvorming inzake het
toedienen van antibiotica (%).

Het aandeel van de routinematige kweken in de klinische besluitvorming
varieerde tussen de 11% en 20%. Wat opviel was het aandeel van 11% bij KIO;
dit percentage was duidelijk lager dan bij PICU en NICU. De 11% bij de KIO
kwam overeen met de inzichten die binnen dit specialisme reeds bestonden. Bin-
nen de KIO hechtte men weinig waarde aan de informatie afkomstig van routi-
nekweken. De inventarisatie liet zien dat routinekweken in beperkte mate wor-
den gebruikt bij de besluitvorming. Dit gecombineerd met de in de kliniek
bestaande inzichten inzake de waarde van deze kweken voor de besluitvorming,
vond de werkgroep dat ze nu voldoende argumenten had voor het reduceren
van het aantal kweken in het protocol.

Fase 6. Referentiemeting
Voor de opzet van de referentiemeting inzake routinematige kweken werd voor
een andere benadering gekozen dan bij de toepassing BGA. De reden is dat de
verandering bij BGA en bij routinematige kweken verschillen qua doelstelling
en karakter.

Eerst wordt in het kort aangegeven wat volgens de werkgroep de functie is van
routinematige bacteriologische kweken.

Functie van BK
De functie van routinematige bacteriologische kweken kan worden omschreven
als hulpmiddel bij het anticiperen op bacteriologische infecties door potentiële
pathogenen te identificeren voordat de infectie zich voordoet, en als geleide voor
antibacteriële therapiekeuze.10 De achterliggende gedachte bij het op deze wijze
gebruiken van kweken is dat kolonisatie aan infectie voorafgaat. Voorts is iden-
tificatie van potentiële pathogenen in de kweek zinvol in verband met later
optredende infectieuze aandoeningen. Het belang van deze kweken ligt in het
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feit dat de opgenomen patiëntenpopulatie (NICU, PICU, Oncologie) bestaat uit
relatief veel kinderen met een verminderde weerstand.
Routinematige bacteriologische kweken worden met een bepaalde frequentie
door middel van een wattenstaafje afgenomen op plaatsen als het oor, de neus,
de keel, de navel, de oksel, de lies en het rectum. Het is nog allerminst duidelijk
wat de afnamefrequentie zou moeten zijn en welke afnamelokatie de best bruik-
bare informatie levert.10-12

De werkgroep beschouwde de bijdrage van de afzonderlijke kweken uit het pro-
tocol (tezamen de kweekset genoemd) aan de informatievoorziening, als essen-
tieel bij de evaluatie van het ‘oude’ protocol. Het achterliggende idee was dat het
‘oude’ protocol mogelijk ‘uitgedund’ kon worden. Vragen die hierbij aan de orde
kwamen, waren bijvoorbeeld ‘zijn alle kweken wel nodig?’ en ‘wat levert de ene
kweek aan extra informatie op ten opzichte van de informatie afkomstig van de
andere kweek?’. Om antwoord op dergelijke vragen te kunnen geven, werden
gedurende 6 maanden de uitslagen van de ‘protocollaire’ kweken van NICU en
PICU apart geregistreerd. De werkgroep achtte het niet noodzakelijk een refe-
rentiemeting uit te voeren bij het specialisme KIO. Ook de artsen binnen het spe-
cialisme KIO vonden een aanvullend onderzoek naar de informatieve waarde
van de afzonderlijke kweken binnen de set niet zinvol. Reden hiervoor was dat
men binnen de KIO de protocollaire kweken wilde afschaffen, omdat ze als niet-
zinvol werden beschouwd.

Van al de geregistreerde kweken werd per kweek nagegaan wat de aard van de
gekweekte bacteriën was. Vervolgens werd per set te kweken materiaal (kweek-
set) naar het volgende gekeken:
• Welke kweek is positief (groei van bacteriën).
• Indien meer kweken positief zijn, is er overlap in het aantal soorten

gekweekte bacteriën tussen de kweken.
• Welke kweek is negatief (geen groei van bacteriën) en welke andere

kweken binnen dezelfde set zijn positief.

De ratio bij de gekozen benadering was dat een kweek die bacteriën te zien gaf
meer informatie opleverde dan een kweek uit dezelfde kweekset die negatief
was. Maar ook dat de kweek, die naast dezelfde bacteriën ook andere bacteriën
bevatte dan een andere kweek uit de kweekset, de meest informatieve van beide
was. Vanuit deze veronderstelling werden de uitslagen van de kweken binnen
één kweekset met elkaar vergeleken.
Voor een verdere beschrijving van de bij het verzamelen van deze gegevens
gehanteerde werkwijze wordt verwezen naar bijlage 8. De resultaten worden
beschreven in hoofdstuk 8.

Normerende bijeenkomsten (Fase 7. Normontwikkeling)
De normontwikkeling had betrekking op een drietal zaken. Ten eerste ging het
om het evalueren van het ‘oude’ protocol. Ten tweede maakte de werkgroep de
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afweging of een protocol voor het doen van kweken noodzakelijk was. Ten
derde, indien men besloot een protocol te ontwikkelen, ging de werkgroep na
hoe zo’n protocol eruit zou moeten zien. De uitkomsten waarop de normont-
wikkeling gebaseerd zouden moeten worden, waren op dat moment nog onbe-
kend. Binnen de werkgroep echter bestond voorafgaande aan de referentieme-
ting reeds (unaniem) de gedachte dat de positieve predictieve waarde van de
keelkweek en de faeceskweek voor pathogene bacteriën naar alle waarschijn-
lijkheid groter was dan die van de andere kweken. Deze gedachte, die berustte
op klinische ervaring en literatuur, werd door de resultaten van de referentie-
meting onderschreven. De werkgroep voelde zich zodoende in voldoende mate
in staat om vast te stellen dat het ‘oude’ protocol bijstelling behoefde.

Met bijstelling van het oude protocol werd bedoeld reductie van het aantal rou-
tinematige kweken. Per afdeling/specialisme wordt in onderstaande beschreven
hoe het normeren is verlopen. Voor KIO betekende de reductie van het ‘oude’
protocol het volgende:
• Staken van routinematig bacteriologisch onderzoek bij kinderen met kanker.
• Invoering van gerichte bacteriologische bewaking van kinderen met kanker

die ‘selectieve darm decontaminatie’ (SDD) krijgen.

De achterliggende reden voor deze drastische reductie was het veelal niet gebrui-
ken van de informatie afkomstig van de kweken uit het oude protocol.
De redenen voor deze wijziging werden door de onderafdeling Oncologie als
volgt geformuleerd: ‘In het kader van een meer gerichte diagnostiek en therapie
bij vermoeden van infectie bij een kinderoncologische patiënt is onlangs een
beslisschema geïntroduceerd met criteria voor start, bijstelling en staken van
zogenaamde empirische antibiotische therapie. In dit schema wordt ook de
noodzaak van adequate initiële diagnostiek benadrukt. Wij achten het daarom
in het kader van de patiëntenzorg niet langer nodig de routine-‘surveillance’-
kweken te handhaven’. Voor kinderen die SDD kregen, werd verzocht wekelijks
een neuskeelwat en faecesmonster in te zenden. Daarnaast werden afspraken
gemaakt met ouders van een ‘SDD-patiënt’ omtrent het inzenden van materiaal
na ontslag.
Bij NICU en PICU verliep het proces van bijstelling geheel anders. Binnen deze
twee afdelingen had men in eerste instantie niet zo’n uitgesproken opvatting
omtrent het ‘oude’ protocol en hoe dit anders kon worden ingericht. Door deze
onduidelijkheid was het ook voor de leden van de werkgroep een lastige opga-
ve om een nieuw protocol vorm te geven. Dat er voor beide afdelingen een pro-
tocol moest komen, stond vanaf het begin van de normerende bijeenkomsten
vast. De werkgroep achtte deze informatie namelijk van groot belang voor het
sturen van antibacteriële therapie. Men zag geen mogelijke alternatieve oploss-
ingen voor het verkrijgen van soortgelijke informatie als de kweekinformatie.
Reductie van het aantal kweken in de kweekset van het protocol vond men
noodzakelijk omdat:
• Niet alle kweken informatief bleken en wel geld kostten.
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• Door middel van oppervlaktekweken potentieel pathogene bacteriën kon-
den worden gekweekt die op dat moment niet pathogeen waren vanwege het
geringe aantal of de lokatie, maar waar toch medicatie tegen werd gegeven.
Een dergelijke therapeutische handelwijze kon leiden tot resistentievorming
van een of meerdere bacteriën.

Om een keuze te kunnen maken omtrent de inrichting van het ‘nieuwe’ proto-
col heeft de werkgroep gekozen voor de volgende benadering. Binnen de werk-
groep bestond reeds de gedachte dat de keelkweek en de faeceskweek veelal het
meest informatief waren.10-12 De werkgroep verwachtte dat de keel en het maag-
darmkanaal een belangrijke port d’entree vormden voor potentieel pathogene
bacteriën. Uitgaande van deze gedachte werden voor NICU en PICU de gege-
vens afkomstig van de referentiemeting nogmaals geanalyseerd door de onder-
zoeker. Dit hield in dat per kweekset werd gekeken of inderdaad de keelkweek
en de faeceskweek het meest informatief waren. Het criterium hierbij was:
Worden in de keelkweek en/of de faeceskweek dezelfde en meer soorten bacteriën
gekweekt dan in de andere kweken binnen dezelfde kweekset.

Het bleek dat de keelkweek en de faeceskweek tezamen inderdaad de meeste
informatie opleverden (zie hoofdstuk 8). De werkgroep vond dat ze nu over vol-
doende onderbouwing beschikte om een nieuw protocol op te stellen. De fre-
quentie van het uitvoeren van de kweekset bleef staan op tweemaal per week.
Voor een complete uitwerking van de protocollen voor PICU, NICU en KIO
wordt verwezen naar bijlage 9. Een bijkomend punt bij het reduceren van de
omvang van de ‘oude’ protocollen waren de al eerdergenoemde mogelijke gevol-
gen voor de werkvoorraad van de Dienst Ziekenhuis Epidemiologie (DZE).
Indien een aanzienlijk gedeelte van de protocollaire kweken niet meer zou wor-
den uitgevoerd betekende dit voor het laboratorium van DZE een aanzienlijke
vermindering van de hoeveelheid werk met alle mogelijke personele gevolgen
van dien. De door de DZE ervaren YIELD13 (=opbrengst) van de reductie van de
werkvoorraad zou hierdoor een negatief karakter kunnen krijgen. Hierdoor zou
de bereidheid tot verandering nadelig beïnvloed kunnen worden13. Om onno-
dige vertraging van het veranderingsproces te voorkomen, is contact opgeno-
men met het management van de Kinderkliniek. Het management kon desge-
wenst voorwaarden creëren waardoor de opbrengst van het veranderingsproces
niet negatief zou uitvallen voor de vertegenwoordiger van de DZE binnen de
werkgroep. Dit leidde ertoe dat het management de negatieve lading van de
opbrengst van het veranderingstraject voor de DZE (dreigend personeelsover-
schot) wegnam door de werkvoorraad op alternatieve wijze te garanderen. Dit
hield in dat het deel van de kweekonderzoeken dat was uitbesteed aan derden
in de toekomst door de DZE zou worden uitgevoerd.

Fase 8 en fase 9. Opstellen plan voor invoer van de ontwikkelde norm en invoeren van
de norm
De invoer van de ontwikkelde norm, het protocol, was redelijk eenvoudig, zodat
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daarvoor geen uitgebreid plan opgesteld hoefde te worden. Het ging bij de
invoer van het protocol om het uitvaardigen van het besluit, hetgeen geen direc-
te gevolgen heeft voor het handelen van de individuele clinicus. De verpleging
en het afdelingssecretariaat dragen zorg voor het uitvoeren van het protocol.
Deze uitvoer bleek simpelweg te realiseren door hoofdverpleegkundigen van de
betrokken afdelingen te informeren en uit te leggen waarom het protocol was
gewijzigd. Voorts heeft de voorzitter van de werkgroep een exemplaar van de
nieuwe protocollen naar het dagelijks bestuur van de Kinderkliniek gestuurd
voor definitieve besluitvorming. Tevens werden de protocollen verspreid onder
alle artsen die werkzaam waren binnen de Kinderkliniek en onder alle mede-
werkers van de Medische Microbiologie en de Dienst Ziekenhuis Epidemiolo-
gie.

Fase 10 en fase 11. Terugkoppeling resultaat invoertraject aan werkgroep en evaluatie
De fasen 10 en 11 hebben bij deze toepassing een marginaal karakter. Het
invoertraject kende geen problemen; de protocollen werden conform het besluit
uitgevoerd. Of het nieuwe protocol gevolgen heeft voor de klinische toestand
van de patiënten valt zoals eerder aangegeven buiten het bestek van dit proef-
schrift. De verwachting is dat deze verandering niet ten nadele van de patiënt
uitpakt.
Ten eerste omdat er geen aanwijzingen zijn dat de morbiditeit en de mortaliteit
zijn gestegen na invoering van het nieuwe protocol binnen de betrokken afde-
lingen en het subspecialisme.14

Ten tweede omdat selectiever kweken onnodig medisch handelen reduceert.
Ten derde kunnen de gerealiseerde besparingen worden ingezet ten behoeve van
zorgverbeteringen.

Fase 12. Starten van een nieuw traject
Het einde van de toepassing routinematige bacteriologische kweken betekende
voor het onderzoek het einde van de veranderingsmethode. Dit betekent dat in
het kader van het onderzoeksproject geen nieuwe toepassingen zijn gekozen om
een veranderingsproces mee te starten. Binnen de Kinderkliniek is men echter
zelf verder gegaan met het kritisch reflecteren van het eigen handelen. Verschil-
lende projecten zijn gestart, waaronder een project dat betrekking heeft op het
zinvol toedienen van antibiotica. Dit betekent dat er sprake is van een zoge-
naamd spread out effect van het onderzoek binnen de Kinderkliniek. Dit effect
wordt in hoofdstuk 7 nader besproken aan de hand van productiegegevens.
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7.1 Inleiding

De laatste decennia wordt in toenemende mate van artsen verwacht dat zij hun
handelen rationaliseren. Dit vereist voor veel artsen een ingrijpend verande-
ringsproces. In dit onderzoek is een methode voor een dergelijk veranderings-
proces opgezet en stapsgewijs uitgevoerd. Onderdeel van de veranderingsme-
thode was het samen met de artsen van de Kinderkliniek van het Academisch
Ziekenhuis Groningen ontwikkelen en invoeren van richtlijnen voor het ratio-
neel aanvragen van bloedgasanalyses (BGA). De artsen gaven zelf aan dat het
aanvragen van BGA bijstelling behoefde in de vorm van een grotere mate van
selectiviteit.
Dit onderdeel van het veranderingsproces was gericht op het bewerkstelligen
van een wijziging in het aanvragen van BGA, die wordt opgenomen in de alle-
daagse praktijkuitoefening. Dit betekent dat het effect van deze verandering op
de langere termijn aantoonbaar zou moeten zijn. Om het effect van de verande-
ring op het aanvragen van BGA te kunnen beoordelen, is op verschillende
momenten in de tijd het aantal aangevraagde BGA gemeten; voorafgaande aan
de verandering; vlak na het opstellen van de richtlijnen, maar voor de invoering
ervan; tijdens de invoering; vijf – zes maanden na invoering. De ernst van de toe-
stand van de patiënten tijdens deze metingen is vergelijkbaar gemaakt. Daar-
naast is tot twee jaar na de invoering van de richtlijnen het aantal BGA gevolgd.
Aan de hand van de aantallen BGA voor en na de invoering van de richtlijnen
zijn de mogelijke gevolgen hiervan voor de kosten van de Kinderkliniek bere-
kend.
Tevens is onderzocht of het veranderingsproces inzake BGA een spin-off effect
heeft gehad op het aanvragen van klinisch haematologische en klinisch chemi-
sche verrichtingen. Beide soorten verrichtingen zijn verwant aan BGA voor wat
betreft de wijze van aanvragen en de functie bij de besluitvorming.

7.2 Methode

Om het effect van de invoering van de richtlijnen op het aantal BGA te kunnen
bepalen, is een tweetal benaderingen gevolgd.

7
Bloedgasanalyses (BGA): 
het kwantitatieve effect van de 
verandering op het aanvragen



A. Analyse op micro-niveau. Er is een viertal metingen uitgevoerd. Tijdens de
metingen werd het aantal BGA per patiënt per beademingsdag geregistreerd
(zie bijlage 6, waar de registratiemethode wordt toegelicht). In onderstaande
tabel is een overzicht van de meetperioden gepresenteerd.

De eerste (referentie) meting (01/09/1991-27/09/1991) vond plaats voordat
werd begonnen met het formuleren van de richtlijnen. De tweede meting
(18/05/1992 -17/06/1992) is uitgevoerd direct aansluitend op het formuleren
van de richtlijnen, maar nog voor de officiële invoering ervan. De derde
meting (06/07/1992 – 23/08/1992) is verricht tijdens de invoering van de
richtlijnen. Gedurende deze periode is het gebruik van de richtlijnen actief
ondersteund. Na deze periode werd de bemoeienis van de onderzoeker stop-
gezet. Vervolgens werd na een periode van vijf – zes maanden opnieuw geme-
ten (04/01/1993 –31/01/1993) om na te gaan of de verandering was gecon-
solideerd. Alle metingen zijn gelijktijdig op de afdelingen Neonatologie Inten-
sive Care (NICU) en Paediatrie Intensive Care (PICU) uitgevoerd.
Gedurende de meetperioden is van alle betrokken patiënten een score van
hun klinische toestand over 24 uur bepaald. Voor de NICU is een aangepas-
te KERO-score gebruikt, voor de PICU een aangepaste PRISM-score (voor een
beschrijving van deze methodieken zie bijlagen 2 en 3). Er is in de 
literatuur geen gedegen validering van de beide gebruikte methodieken te
vinden, maar het gaat om op intensive-care afdelingen gangbare methodie-
ken.
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Meting Periode Relatie tot verandering

1 01/09/’91 Voorafgaande aan het veranderingsproces
-

27/09/’91

2 18/05/’92 Tijdens het veranderingsproces; het opstellen 
- van de richtlijnen

17/06/’92

3 06/07/’92 Tijdens het veranderingsproces; het invoeren 
- van de richtlijnen

23/08/’92

4 04/01/’93 Na de invoering van de richtlijnen; geen 
- bemoeienis meer van de onderzoeker

31/01/’93

Tabel 7.1 Overzicht van de meetperioden inzake de analyse op micro-niveau.



Verder is een schatting gemaakt van het mogelijke effect van de invoering van
de richtlijnen op de kosten van de Kinderkliniek. Hiertoe is het aandeel van
de BGA in de kosten van de Kinderkliniek van voor de verandering vergele-
ken met het kostenaandeel van BGA erna. De omrekening van het aantal BGA
naar kosten voor de Kinderkliniek is uitgevoerd met behulp van de in het Aca-
demisch Ziekenhuis Groningen (AZG) gangbare Spaandersystematiek.1

B. Analyse op macro-niveau. Over een periode van één jaar voor de invoering van
de richtlijnen tot twee jaar na die tijd (1991-1994) zijn het aantal BGA en
andere verrichtingen voor de gehele kliniek geregistreerd. Voor deze registra-
tie zijn de productiegegevens van de afdeling Kindergeneeskunde gebruikt.
Over de gehele periode van 1991 tot en met 1994 is, om praktische redenen,
de toestand van de patiënt niet in kaart gebracht. Vandaar dat de gegevens zijn
vergeleken met andere parameters. Zo is gekozen voor het aantal verpleegda-
gen, aantal Intensive Care-/High Care-dagen (twee verschillende vormen van
intensieve zorg) en het aantal artsen over dezelfde periode. Voor verpleegda-
gen is gekozen omdat verwacht mag worden dat het aantal BGA verband
houdt met het aantal verpleegdagen. Het aantal werkzame artsen is geregis-
treerd, omdat uit onderzoek is gebleken dat er een positief verband bestaat
tussen het aantal artsen en de omvang van het medisch handelen.2

Deze tweede benadering biedt ten eerste de mogelijkheid het aanvragen van
BGA over een langere tijd te volgen (in totaal vier jaar). Ten tweede kan zo
worden bekeken of de opzet en uitvoering van het veranderingsproces, in eer-
ste instantie gericht op BGA, tevens een effect heeft gesorteerd op andere
onderdelen van het medisch handelen.

Statistische bewerking
Met behulp van een covariantie-analyse is nagegaan of er een statistisch signifi-
cante relatie bestond tussen de toestand van de patiënt en het aanvragen van BGA.
Voor een aanwezig verband zou moeten worden gecorrigeerd.
Om de invloed van de richtlijnen op het aantal aanvragen na te gaan, is een varian-
tie-analyse (ANOVA) uitgevoerd.3,4 Aan de hand van de Student-Newman-Keuls-
test zijn de gemiddelden (aantal BGA-aanvragen) van iedere meetperiode met
elkaar vergeleken.5

Bij alle statistische bewerkingen wordt dubbelzijdig getoetst met een 95%-
betrouwbaarheidsinterval (α = 0,05).

7.3 Resultaten

In tabel 7.2 wordt per meetperiode voor NICU en PICU een overzicht gegeven
van de duur van de meetperiode, het aantal beademde patiënten waarop de
meting betrekking had en het aantal gerealiseerde beademingsdagen gedurende
die kalenderdagen.
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Meetperiode: 1. voor de verandering, 2. tijdens het opstellen van de richtlijnen, 
3. tijdens de invoering van de richtlijnen, 4. vijf – zes maanden na de
invoering van de richtlijnen.

Dagen: het aantal kalenderdagen binnen een meetperiode.

Per periode is op alle beademingsdagen het aantal aanvragen BGA geregistreerd.
Tabel 7.3 (NICU) en tabel 7.4 (PICU) geven per periode het totale aantal BGA-
aanvragen en het gemiddelde aantal BGA-aanvragen per beademingsdag weer.
Voor meer gedetailleerde informatie inzake het aantal BGA-aanvragen per
beademingsdag wordt de lezer verwezen naar bijlage 10.

Meetperiode: 1. voor de verandering, 2. tijdens het opstellen van de richtlijnen, 3.
tijdens de invoering van de richtlijnen, 4. vijf – zes maanden na de
invoering van de richtlijnen.

Totaal aantal BGA: totaal aantal BGA-aanvragen gemeten gedurende de meetperiode.
Gemiddelde: gemiddelde aantal BGA-aanvragen per patiënt per beademingsdag.
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Meetperiode Dagen Patiënten Beademingsdagen

NICU/PICU NICU/PICU NICU/PICU
1 27/27 16/6 123/48
2 31/31 14/4 65/40
3 49/49 17/7 140/62
4 31/31 16/10 90/68

Meetperiode Totaal aantal BGA Gemiddelde SD

1 659 5,4 2,2
2 240 3,7 2,2
3 545 3,9 2,2
4 294 3,3 1,8

Tabel 7.3 Het totaal aantal BGA-aanvragen, het gemiddelde aantal BGA-aanvragen per beademingsdag en de
standaarddeviatie (SD) voor de vier meetperioden voor de NICU.

Tabel 7.2 Het aantal kalenderdagen, patiënten en beademingsdagen per meetperiode (NICU/PICU).



Meetperiode: 1. voor de verandering, 2. tijdens het opstellen van de richtlijnen, 3. tij-
dens de invoering van de richtlijnen, 4. vijf – zes maanden na de invoering
van de richtlijnen.

Totaal aantal BGA: totaal aantal BGA-aanvragen gemeten gedurende de meetperiode.
Gemiddelde: gemiddelde aantal BGA-aanvragen per patiënt per beademingsdag.
Beademingsdagen: het aantal dagen waarop de patiënt is opgenomen en minstens 12

uren kunstmatig wordt beademd.

Eerst is bekeken wat het mogelijke effect is van de toestand van de patiënt op het
aantal BGA. Voor de afdeling NICU blijkt er een significant verband te bestaan
tussen de ernstscore en het aantal BGA per beademingsdag (t=4,93; P=0,000).
De voor dit verband aangebrachte correctie op het gemiddelde aantal BGA per
beademingsdag blijkt evenwel miniem (niet significant) te zijn. Vandaar dat de
uitwerking van deze correctie niet in deze tekst staat weergegeven. Ook voor
PICU geldt dat er wel een verband bestaat (t=4,84; P=0,000), maar dat de daar-
uit volgende correctie miniem is. Dit betekent dat in het vervolg met de onge-
corrigeerde gemiddelden is gerekend (de variantie-analyse is met en zonder cor-
rectie van de gemiddelden uitgevoerd; de resultaten waren identiek).
Uit tabel 7.3 blijkt dat bij NICU over de vier perioden een daling van het gemid-
delde aantal BGA per beademingsdag plaatsvindt. De daling is het grootste tus-
sen periode 1 en periode 2 (de richtlijnen waren reeds geformuleerd voor perio-
de 2). Het gemiddelde aantal BGA in periode 3 is nagenoeg gelijk aan dat in
periode 2. In periode 4 daalt het gemiddelde verder. De in tabel 7.4 gepresen-
teerde gemiddelden geven aan dat bij PICU sprake is van een lichte toename tus-
sen periode 1 en 2. Toen de richtlijnen werden ingevoerd (periode 3) bleef dit
aantal stabiel (NICU en PICU), waarna in periode 4 een daling van het gemid-
delde aantal BGA per beademingsdag optrad. Zowel bij NICU als bij PICU blijkt
dat de spreiding van het gemiddelde aantal BGA per beademingsdag voor alle
vier de perioden nagenoeg dezelfde is.
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Meetperiode Totaal aantal BGA Gemiddelde SD

1 140 2,9 1,6
2 127 3,2 1,6
3 191 3,1 1,5
4 158 2,3 1,8

Tabel 7.4 Het totaal aantal BGA-aanvragen, het gemiddelde aantal BGA-aanvragen per beademingsdag en de
standaarddeviatie (SD) voor de vier meetperioden voor de PICU.



Vervolgens is een variantie-analyse uitgevoerd om na te gaan of de geconsta-
teerde verschillen in aantallen BGA per periode significant zijn. Voor NICU
(F(3,409)=15,58; P=0,000) en voor PICU (F(3,209)=5,14; P=0,002) is in z’n
algemeenheid sprake van een statistisch significante relatie tussen de periode en
het gemiddelde aantal BGA. Dit houdt in dat het gemiddelde aantal BGA per
meetperiode verandert. Hoe deze invloed eruit ziet is nader onderzocht met
behulp van de Student-Newman-Keuls-test. Voor NICU blijkt dat de daling tus-
sen periode 1 en 2 significant is (α= 0,05). Het verschil tussen het gemiddelde
aantal BGA van periode 1 en de gemiddelden gevonden in de andere meetpe-
rioden is eveneens significant. Andere verschillen zijn niet significant. Dat bete-
kent dat de verandering in feite is bereikt tussen de perioden 1 en 2, en gehand-
haafd blijft.
Voor PICU blijkt dat de geconstateerde daling van het gemiddelde tussen perio-
de 3 en periode 4 significant is (α=0,05). Dit geldt niet voor het verschil tussen
de gemiddelden van periode 1 en periode 4. Niettemin is sprake van een behoor-
lijke daling van het gemiddelde aantal BGA tussen de perioden 1 tot en met 3
enerzijds en periode 4 anderzijds. Deze daling is echter niet statistisch signifi-
cant, mede vanwege de kleine aantallen.

Berekende kosteneffect
Het effect van het toepassen van de nieuwe richtlijnen BGA op de kosten van de
beide afdelingen is als volgt berekend. Bij de berekening is gebruik gemaakt van
de gegevens die betrekking hebben op het jaar 19936 (zie het navolgende sche-
ma).

NICU:
• aantal beademingsdagen in 1993: 1.930;
• gemiddeld aantal BGA’s per beademingsdag voor de verandering: 5,4;
• gemiddeld aantal BGA’s per beademingsdag na de verandering: 3,3;
• aantal Spaanderpunten per BGA: 30 (Dienst FMZ van het AZG);
• prijs per Spaanderpunt: ƒ 1,09 (Dienst FMZ van het AZG).

PICU:
• aantal beademingsdagen in 1993: 886;
• gemiddeld aantal BGA’s per beademingsdag voor de verandering: 2,9;
• gemiddeld aantal BGA’s per beademingsdag na de verandering: 2,3;
• aantal Spaanderpunten per BGA: 30 (Dienst FMZ van het AZG);
• prijs per Spaanderpunt: ƒ 1,09 (Dienst FMZ van het AZG).

Met gebruik van voornoemde gegevens is berekend wat de kosten van de Kin-
derkliniek voor BGA was voor de verandering. Daarna is hetzelfde berekend
voor de situatie na de verandering. Vervolgens is het verschil tussen beide uit-
komsten berekend. De volgende rekenmethode is gehanteerd:
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NICU
Aantal beademingsdagen NICU x Gemiddeld aantal BGA’s per beademingsdag x Aantal
Spaanderpunten per BGA x Prijs per punt
Berekende kosten voor de verandering:
1.930 x 5,4 x 30 x ƒ 1,09 = ƒ 340.799,40
Berekende kosten na de verandering:
1.930 x 3,3 x 30 x ƒ 1,09 = ƒ 208.266,30

_______________ -/-
ƒ 132.533,10 (39% daling)

PICU
Aantal beademingsdagen PICU x Gemiddeld aantal BGA’s per beademingsdag x Aantal
Spaanderpunten per BGA x Prijs per punt
Berekende kosten voor de verandering:
886 x 2,9 x 30 x ƒ 1,09 = ƒ 84.019,38
Berekende kosten na de verandering:
886 x 2,3 x 30 x ƒ 1,09 = ƒ 66.636,06

_______________ -/-
ƒ 17.383,32 (21% daling)

De uitkomst betekent dat conform de geschetste situatie de bereikte verandering
de kliniek een vermindering van de jaaruitgaven heeft opgeleverd van
ƒ132.533,10 + ƒ17.383,32 = ƒ149.916,42.

Langere termijn effect
Bij de vraag naar het effect van de verandering op de langere termijn en het effect
van uitstraling (spin-off) gaat het om de vraag of de verandering onderdeel is gaan
uitmaken van de geaccepteerde medische praktijk. Met het uitstralingseffect
wordt bedoeld, dat de gedragsverandering zoals die is bereikt bij het BGA-tra-
ject ook wordt waargenomen bij andere onderdelen van het medisch handelen.
Om een beoordeling te kunnen maken van beide effecten is ook op macroniveau
gekeken naar het medisch handelen. Het effect op langere termijn wordt beoor-
deeld aan de hand van het aantal BGA over de periode 1991 – 1994 (de richtlij-
nen BGA zijn halverwege 1992 ingevoerd).

Uit tabel 7.5 blijkt dat in de periode 1991 – 1994 het aantal verpleegdagen,
IC/HC-dagen NICU, IC-dagen PICU is gestegen. Ook het aantal artsen is geste-
gen. De toename van het aantal verpleegdagen en artsen doet verwachten dat het
aantal BGA-aanvragen stijgt. De tabel laat echter zien dat het aantal BGA aan-
zienlijk is gedaald over de periode 1991-1994. De grootste daling vond plaats in
1992, het jaar waarin de verandering is ingezet.

Mogelijke uitstraling (spin-off) van het BGA-traject
Het effect van het BGA-traject op andere onderdelen van het medisch handelen
wordt over dezelfde periode bekeken. Voor de beoordeling van dit effect is naar
de budgetgegevens van klinisch chemische en klinisch haematologische ver-

75BLOEDGASANALYSES 



richtingen gekeken. Beide verrichtingen vertonen een grote mate van overeen-
komst met BGA voor wat betreft de wijze van aanvragen en de functie bij de
besluitvorming. Omdat er in deze periode geen wijzigingen in de Spaandersys-
tematiek zijn doorgevoerd binnen het AZG was deze werkwijze mogelijk.
Eerder is aangegeven dat in genoemde periode het aantal verpleegdagen en
IC/HC-dagen is gestegen, evenals het aantal artsen. Hierbij kan tevens worden
opgemerkt dat het aantal levertransplantaties in deze periode met 50% is geste-
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1991 1992 1993 1994

Verpleegdagen 27.786 28.006 29.556 28.947
IC/HC-dagen NICU gg* 6.710 7.150 7.529
IC-dagen PICU gg* 1.634 1.759 1.862
Supervisoren/assistenten 23/41 24/43 24/43 24/48
BGA 51.078 37.300 30.603 31.807

Verpleegdagen: aantal verpleegdagen gerealiseerd door de Kinderkliniek.
IC/HC-dagen NICU: aantal gerealiseerde Intensive Care (IC) dagen en High Care (HC)

dagen op de afdeling NICU.
IC-dagen PICU: aantal gerealiseerde Intensive Care dagen op de afdeling PICU.
Supervisoren/assistenten: aantal supervisoren (specialisten) en arts-assistenten.
BGA: aantal BGA-aanvragen voor de gehele Kinderkliniek (worden met name aange-

vraagd door NICU en PICU wegens beademing van patiënten).
gg*): geen gegevens beschikbaar.

Tabel 7.5 De verpleegdagen, het aantal Intensive/High Care (IC/HC) dagen NICU, aantal Intensive Care (IC)
dagen PICU, het aantal artsen en het aantal aanvragen BGA in de periode 1991 – 1994. Tenzij anders
vermeld hebben de gegevens betrekking op de gehele Kinderkliniek.

1991 1992 1993 1994

Kosten CKCL 758.0 766.6 708.5 605.9
(x 1.000)
Kosten CKHL 260.7 250.9 194.8 166.1
(x 1.000)

Tabel 7.6 Kosten van klinische chemie (CKCL) en klinische haematologie (CKHL) in de periode 1991 – 1994. De
gegevens hebben betrekking op de gehele Kinderkliniek.

Kosten CKCL: gerealiseerde kosten van verrichtingen ingestuurd bij het Centraal 
Klinisch Chemisch Laboratorium.

Kosten CKHL: gerealiseerd kosten van verrichtingen ingestuurd bij het Centraal 
Klinisch Haematologisch Laboratorium.



gen en dat de kliniek het specialisme auto-immuunziekten heeft opgenomen.
Op basis van alle voornoemde ontwikkelingen zou een toename van CKCL en
CKHL bepalingen mogen worden verwacht. Niettemin dalen de gerealiseerde
kosten van CKCL en CKHL en daarmee de verrichtingen CKCL en CKHL in de
periode 1991-1994. De daling van het gebruik van CKCL en CKHL bepalingen
zou kunnen wijzen op een effect van het BGA-traject.

7.4 Discussie en conclusie

Doel van het veranderingsproces was het realiseren van een rationalisatie van het
medisch handelen. Dit veranderingsproces is in eerste instantie opgezet rond het
aanvragen van BGA op een tweetal afdelingen. Hiertoe zijn richtlijnen voor het
aanvragen van BGA ontwikkeld en ingevoerd. De gedurende het veranderings-
proces optredende significante wijzigingen van het gemiddelde aantal BGA-aan-
vragen per beademingsdag doen veronderstellen dat er inderdaad op beide afde-
lingen rationalisatie heeft plaatsgevonden. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de toe-
nemende ervaring van de arts-assistenten (aanvragers van BGA) tijdens het ver-
anderingsproces een rol speelde. De arts-assistenten wisselden om de vier maan-
den van afdeling. De arts-assistenten die tijdens de invoering van de richtlijnen
op beide afdelingen werkzaam waren, waren andere personen dan zij die er
gedurende de laatste periode werkten.
Een aantal andere factoren is eventueel van invloed op het veranderingsproces,
zoals bijvoorbeeld de rol van het afdelingshoofd, als advocaat van het rationeel
gebruik van diagnostiek.7 Tijdens het veranderingsproces bleek de invloed van
het afdelingshoofd weliswaar waardevol, maar niet doorslaggevend. Dit blijkt uit
het feit dat er pas tijdens de tweede periode een daling van het aantal aanvragen
was te zien. Het afdelingshoofd was op dat moment reeds enkele jaren als zoda-
nig werkzaam binnen de Kinderkliniek.
Opvallend is wel dat gedurende de tweede meetperiode het aantal BGA op NICU
daalt, terwijl de richtlijnen officieel nog niet zijn ingevoerd. Een mogelijke ver-
klaring voor dit ‘vroege’ optreden van de verandering zou een combinatie van
voorkennis en ’het goed willen doen’ kunnen zijn. Vlak voor de invoering van
de richtlijnen waren alle specialisten (en zodoende waarschijnlijk ook een deel
van de arts-assistenten) van beide afdelingen op de hoogte van de inhoud van
de richtlijnen. De Dombal e.a.8 hebben een dergelijk effect ook waargenomen.
Deze verklaring geeft aan dat in de praktijk verandering reeds kan beginnen
vanaf het moment dat over de aard van de verandering wordt nagedacht, met
name wanneer de te veranderen personen de aard van de verandering zelf bepa-
len. Gedurende de tweede meetperiode was sprake van discussie en besluitvor-
ming inzake het gebruik van BGA en daarmee van rationalisatie van het hande-
len. Meetperiode 1 is zodoende de enige echte nul-meting. Dit geeft aan dat het
bij soortgelijk onderzoek van groot belang is na te gaan op welk moment het ver-
anderingsproces daadwerkelijk start.
Op de afdeling PICU deed zich de sterke daling, zoals bij de NICU, niet voor.
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Een mogelijke verklaring hiervoor is dat binnen de afdeling PICU reeds sinds
een aantal jaren nadruk werd gelegd op zuinig gebruik van diagnostische mid-
delen. Tevens kan een rol spelen dat zowel de patiëntensamenstelling als het aan-
tal binnen de afdelingen werkende specialisten verschillen tussen de NICU en
de PICU. Zo waren ten tijde van het onderzoek binnen de NICU acht kinder-
artsen gespecialiseerd in de neonatologie werkzaam, terwijl gedurende dezelfde
periode slechts twee kinderartsen/intensivisten de verantwoordelijkheid voor
de PICU droegen.

De berekende kosten van BGA mogen niet worden verward met de werkelijke
kosten van deze bepalingen waarin personeel, materiaal, etc. zijn opgenomen.9

De berekening is gemaakt aan de hand van tarieven, om aan te geven wat de
financiële gevolgen van de verandering waren voor de Kinderkliniek. Uit dit
onderzoek blijkt dat rationalisatie van het medisch handelen een aanzienlijke
kostenbesparing voor dat handelen kan opleveren.

De daling van de BGA aantallen binnen de gehele kliniek over een periode van
vier jaar laat zien dat de rationalisatie op z’n minst is gehandhaafd. De verande-
ring hield stand ook nadat er geen expliciete aandacht aan dat onderwerp werd
besteed. Dit alles maakt het aannemelijk dat daadwerkelijk sprake is van een
geaccepteerde verandering in de dagelijkse praktijk binnen de Kinderkliniek.10

Op basis van de gegevens omtrent het gebruik van andere laboratorium-bepa-
lingen (CKCL en CKHL) zijn er zelfs aanwijzingen dat er een verbreding van de
invloed van het BGA-traject heeft plaatsgevonden. Naast een daling van het aan-
tal BGA, wordt immers een daling van de CKCL- en de CKHL-bepalingen
gezien, ondanks de toename van het aantal verpleegdagen en het aantal artsen.
Een toename van het aantal verpleegdagen en artsen betekent veelal eveneens
een toename van het aantal patiënten en/of van de aard en/of de omvang van
pathologie en/of het aantal verrichtingen. Toch wordt een daling in het gebruik
van de CKCL- en CKHL-bepalingen gezien. De kritische lezer zou kunnen
opmerken dat het hier gaat om een verandering die zich onafhankelijk van het
BGA-traject heeft voltrokken, maar voor een dergelijke redenatie waren geen
aanwijzingen. Juist de toegenomen aandacht voor rationeel gebruik van dia-
gnostische middelen, ingezet met het BGA-project, maakt het aannemelijk dat
het gaat om een effect van uitstraling van het BGA-project. De afwezigheid van
andere factoren, zoals verandering van organisatorische of inhoudelijke aard,
versterken dit beeld. De conclusie dat het BGA-project een uitstralingseffect
heeft, wordt ondersteund door het feit dat de artsen nu zelf soortgelijke analy-
ses hebben ingevoerd als welke zijn gebruikt in het BGA-traject.
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8.1 Inleiding

Rationalisatie van het medisch handelen betekent het maken van keuzen. Om
tot deze keuzen te kunnen komen, is het belangrijk stil te staan bij de achterlig-
gende motieven van dat handelen; ‘Waarom wordt bepaald handelen uitge-
voerd?’. Pas als deze motieven zijn geïnventariseerd, kan de afzonderlijke waar-
de ervan worden bepaald. Een dergelijke stapsgewijze aanpak bij het herover-
wegen van het uitvoeren van routinematige bacteriologische kweken is uitge-
voerd op de afdelingen Neonatologie Intensive Care Unit (NICU) en Paediatri-
sche Intensive Care Unit (PICU). Aan de artsen is gevraagd wat het informatie-
ve gehalte van deze kweken is en of ze daadwerkelijk allemaal nodig zijn (zie het
verslag van de inventariserende bijeenkomsten in paragraaf 6.5). Routinemati-
ge bacteriologische kweken worden uitgevoerd ter ondersteuning van de keuze
voor de juiste antibacteriële therapie. Het bestaande protocol was gericht op het
voor de afdelingen collectief aanvragen van routinematige bacteriologische kwe-
ken (BK). Het aanvragen ging buiten de individuele arts om. Bij de opzet van het
veranderingsproces gericht op het bacteriologisch protocol lag het zwaartepunt
bij de kritische reflectie op het oude protocol en de legitimatie van het nieuwe
protocol. Voor de legitimatie is bij de afdelingen NICU en PICU een onderzoek
uitgevoerd naar de informatieve waarde van de afzonderlijke kweken, die deel
uit maakten van het oude protocol. De kweken waarvan zou blijken dat zij de
meeste informatie opleverden, zouden deel uit gaan maken van het nieuwe pro-
tocol. Bij het proces inzake het opstellen van een nieuw protocol voor routine-
matige kweken gaat het niet alleen om de artsen van de afdeling, maar zijn ook
anderen, zoals bijvoorbeeld bacteriologen, betrokken.
De Oncologie wordt hier buiten beschouwing gelaten, omdat daar een geheel
andere benadering is gevolgd bij het veranderen van het kweekprotocol (zie
hoofdstuk 6).

8
Kweekprotocollen: de kwantitatieve
benadering bij de verandering 
en het kwantitatieve effect van de
verandering



8.2 Methode

Bij opname en twee maal per week gedurende het volledige verblijf op de afde-
ling werd bij iedere patiënt een set van kweken afgenomen conform het toen-
malige protocol. De kweeksets van NICU bestonden uit de volgende materialen:
oorkweek, keelkweek, navelkweek, lieskweek en faeceskweek. Op PICU
bestonden de sets uit: keelkweek, neuskweek, okselkweek, urinekweek en fae-
ceskweek.
De werkgroep waaraan artsen van de beide afdelingen deelnamen, heeft zich kri-
tisch over het oude protocol gebogen. Bij de werkgroep bestond de overtuiging,
gebaseerd op ervaring en literatuur1-3, dat faeceskweken en keelkweken de mees-
te informatie opleveren. In lijn hiermee was de gedachte dat het nieuwe proto-
col alleen uit deze twee kweken zou bestaan. De werkgroep wilde deze vooron-
derstelling echter verifiëren. Vanuit deze vooronderstelling heeft de werkgroep
de volgende vraag voor dit onderzoek geformuleerd:
Wat is de minimale combinatie van kweken (kweekset) die nodig wordt geacht
ter ondersteuning van de antibacteriële therapie.

De uitslagen van de routinematige bacteriologische kweken zijn geïnventari-
seerd gedurende de maanden januari tot en met juni van 1993. Bij registratie van
de uitslagen is de patiëntenpopulatie niet in kaart gebracht. De reden hiervoor
is dat BK bij alle patiënten op de afdelingen NICU en PICU periodiek worden
uitgevoerd, ongeacht de aandoening of de toestand van de patiënt. De kweek-
uitslagen zijn steeds per patiënt binnen eenzelfde kweekset beschouwd.
Voor PICU is de meetperiode verlengd met twee maanden om voldoende waar-
nemingen te krijgen. Na de inventarisatie is door de werkgroep een soort van
correctie op de uitslagen aangebracht. Dit hield in dat bacteriën, die als ‘norma-
le’ flora mogen worden beschouwd uit het bestand zijn verwijderd. Uit onder-
zoek blijkt namelijk dat deze bacteriën bij veel patiënten worden aangetroffen,
terwijl het op dat moment bij die patiënten ontbreekt aan een manifeste relatie
met pathologie4. Hierdoor discrimineert het al dan niet aanwezig zijn ervan
onvoldoende bij de vergelijking van kweekuitslagen. Deze bacteriën leveren de
arts zodoende veelal onvoldoende informatie op omtrent de keuze van antibac-
teriële therapie. Het gaat hierbij om de volgende bacteriën, welke de neus-, de
keel- en de huidflora vormen, te weten: CNS, Enterococcen, vergroenende
Streptococcen, indifferente Streptococcen, Corynebacterium soorten en de
Bacillus species.
Om een antwoord op de hiervoor gestelde vraag te vinden, zijn de kweekuitsla-
gen van de materialen binnen één kweekset, paarsgewijs, met elkaar vergeleken.
Het doel van de vergelijking was na te gaan in welke mate de kweken elkaars
diversiteit aan bacteriën overlapten.
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8.3 Resultaten

In de meetperioden ging het bij NICU om 121 patiënten en bij PICU om 129
patiënten. Voor deze patiënten zijn respectievelijk 2140 en 1715 kweken uitge-
voerd. Aangezien iedere kweekset uit vijf materialen bestond, ging het om 428
kweeksets voor NICU en 343 kweeksets voor PICU.
In eerste instantie zijn de kweken van de afzonderlijke vijf materialen binnen
een kweekset onderling met elkaar vergeleken. Hierbij is gekeken in welk per-
centage van de kweeksets de kweekuitslag van het ene materiaal (A) precies
dezelfde of dezelfde en andere soorten bacteriën bevat dan de kweekuitslag van
ander materiaal (B). In tabel 8.1 (NICU) en tabel 8.2 (PICU) worden de uit-
komsten van de vergelijkingen gepresenteerd.

De genoemde getallen geven aan in welk percentage van de kweeksets de mate-
rialen A (linker kolom) dezelfde soorten of dezelfde en andere soorten bacteriën
bevatten als de materialen B (bovenste rij).

De genoemde getallen geven aan in welk percentage van de kweeksets de mate-
rialen A (linker kolom) dezelfde soorten of dezelfde en andere soorten bacteriën
bevatten als de materialen B (top rij).

Uit tabel 8.1 blijkt dat in de meeste kweeksets de faeces- en de keelkweek ieder
afzonderlijk dezelfde of dezelfde en andere soorten bacteriën bevatten dan de
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Tabel 8.2 Percentage kweeksets waarvoor geldt: materiaal A levert dezelfde/dezelfde en andere (�) soorten 
bacteriën op als/dan materiaal B (PICU).

Materiaal A/B Faeces Keel Oor Navel Lies
Faeces x 76,0 87,2 87,7 87,5
Keel 70,2 x 89,9 86,4 79,6
Oor 57,0 65,7 x 79,7 68,4
Navel 61,3 67,2 86,1 x 74,3
Lies 72,5 70,5 85,5 87,6 x

Tabel 8.1 Percentage kweeksets waarvoor geldt: materiaal A levert dezelfde/dezelfde en andere (�) soorten 
bacteriën op als/dan materiaal B (NICU).

Materiaal A/B Faeces Keel Oksel Neus Urine
Faeces x 31,9 89,5 55,7 88,1
Keel 38,1 x 93,1 74,0 74,3
Oksel 22,9 15,4 x 41,0 72,3
Neus 35,4 38,5 91,2 x 70,6
Urine 32,9 16,5 86,6 39,6 x



afzonderlijke andere kweken. Weliswaar laat de navelkweek veelal de-
zelfde/dezelfde en andere soorten bacteriën zien dan de oorkweek (86,1%) en
toont de lieskweek vaak dezelfde/dezelfde en andere soorten bacteriën dan de
navelkweek (87,6%) en de oorkweek (85,5%), over de gehele linie domineren
de faeceskweek en de keelkweek qua diversiteit aan bacteriën in de sets.

Voor PICU blijkt uit tabel 8.2 dat ook de faeces- en de keelkweek in de meeste
sets domineren voor wat betreft de diversiteit aan bacteriën.

Om het effect van een protocol bestaande uit de faeces- en de keelkweek na te
kunnen gaan, is de combinatie van de faeceskweek en de keelkweek vergeleken
met de overige afzonderlijke kweken.
In onderstaande tabellen 8.3 en 8.4 staat aangegeven in hoeveel procent van de
sets de combinatie van de faeces- en keelkweek dezelfde diversiteit aan bacteriën
heeft of daarenboven een grotere diversiteit heeft als respectievelijk de oor-, navel-
en lieskweek.

Percentage van de kweeksets waarin de faeces- en keelkweek tezamen dezelfde
en meer soorten bacteriën bevatten dan de afzonderlijke andere materialen.

Percentage van de kweeksets waarin de faeces- en keelkweek tezamen dezelfde
of dezelfde en andere soorten bacteriën bevatten dan de afzonderlijke andere
materialen.

Uit de tabel 8.3 blijkt voor NICU dat in meer dan 90% van de sets de faeces- en
keelkweek samen dezelfde en andere informatie (informatie = soorten bacteriën)
opleveren dan de afzonderlijke overige kweken c.q. materialen. Zoals tabel 8.4
aangeeft, is dit percentage voor PICU wat lager en varieert het tussen de 82,9%
(neuskweek) en 93,5% (okselkweek).

De resultaten van dit onderzoek liggen in lijn met de ervaring van de leden van
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Materialen A/B Oksel Neus Urine
Faeces/Keel 93,5% 82,9% 89,5%

Materialen A/B Oor Navel Lies
Faeces/Keel 92,4% 92,9% 92,1%

Tabel 8.3 Percentage kweeksets waarvoor geldt: de combinatie faeces- en keelkweek levert dezelfde/dezelfde
en andere (�) soorten bacteriën op als/dan respectievelijk de oor-, navel- en lieskweek (NICU).

Tabel 8.4 Percentage kweeksets waarvoor geldt: de combinatie faeces- en keelkweek levert dezelfde/dezelfde
en andere (�) soorten bacteriën op als/dan respectievelijk de oksel-, neus- en urinekweek (PICU).



de werkgroep en literatuur1-3. Ook deze resultaten geven aan dat alleen de fae-
ces- en keelkweek voldoende informatie bieden. Op basis van dit onderzoek
heeft de werkgroep besloten het oude protocol te verlaten. Het nieuwe protocol
voor BK zal voor beide afdelingen bestaan uit alleen de faeces- en keelkweken.

Berekende kosteneffect
Deze wijziging in het protocol heeft een effect op de kosten van de Kinderkli-
niek. Dit effect is berekend mede aan de hand van jaargegevens van de kliniek5.

NICU PICU
• aantal opnamen: 531 239
• gemiddelde opnameduur: 12,3 dagen 6,7 dagen
• aantal kweeksets per opname: 3 1

(NICU/PICU tweemaal per week routine
kweken)

• aantal kweken per set voor de verandering: 5
• aantal kweken per set na de verandering: 2
• aantal Spaanderpunten per kweek: 15 (dienst FMZ*)
• prijs per Spaanderpunt: ƒ 0,60 (dienst FMZ*)

FMZ*): Dienst Financieel Materiële Zaken van het Academisch Ziekenhuis Groningen.

De volgende rekenregel is gehanteerd voor NICU en PICU voor respectievelijk
de situatie voor en na de verandering van het kweekprotocol. De uitkomsten van
NICU en PICU voor de verandering zijn gesommeerd. Dit is ook gedaan voor de
uitkomsten in de situatie na de verandering van het kweekprotocol. Vervolgens
is het verschil berekend van de gesommeerde uitkomsten van voor en na de ver-
andering van het kweekprotocol.

Aantal opnamen x Aantal kweeksets per gemiddelde opnameduur x Kweken per set x
Aantal Spaanderpunten x Prijs per punt

Berekende kosten voor de verandering:
NICU: 531 x 3 x 5 x 15 x ƒ 0,60 = ƒ 71.685,--
PICU: 239 x 1 x 5 x 15 x ƒ 0,60 = ƒ 10.755,--

_____________ +/+
ƒ 82.440,--

Berekende kosten na de verandering:
NICU: 531 x 3 x 2 x 15 x ƒ 0,60 = ƒ 28.674,--
PICU: 239 x 1 x 2 x 15 x ƒ 0,60 = ƒ 4.302,--

____________ +/+
ƒ 32.976,--

Verschil berekende kosten voor en na de verandering: ƒ 82.440,--
ƒ 32.976,--
____________ -/-
ƒ 49.464,-- (60% daling)
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8.4 Discussie en conclusie

In dit onderzoek stond het nagaan van welke materialen in de kweeksets de
meeste informatie opleverden centraal. Dit bleken voor zowel NICU als PICU de
faeces- en de keelkweek te zijn. Voor de werkgroep waren de uitkomsten van dit
onderzoek, in combinatie met hun ervaring en de literatuur1-3 voldoende aan-
leiding om het protocol te reduceren. Met dit onderzoek is zodoende een evi-
dence based beperking van gegevens bereikt. Desalniettemin realiseren de onder-
zoeker en de werkgroep zich dat de reductie van het protocol verlies van infor-
matie betekent.
Het ‘oude’ protocol werd niet zonder meer verlaten. Om de routine van het
‘oude’ protocol bespreekbaar te maken is onderzocht in welke mate de infor-
matie van het ‘oude’ protocol door de artsen werd gebruikt (zie paragraaf 6.7.2
‘Inventariserende bijeenkomsten’). Het bleek dat bij een beperkt aantal van de
besluiten inzake antibiotica-gebruik de informatie afkomstig van de protocol-
laire kweken werd gebruikt. Dit gegeven bood de betrokkenen zekerheid dat het
‘oude’ protocol moest worden herzien. Hierdoor was de opening voor de dialoog
omtrent de mate van zinvol zijn van het ‘oude’ protocol gecreëerd. Tijdens deze
dialoog gaf een aantal artsen aan dat zij deze kweken al geruime tijd helemaal
niet gebruikten, maar dat ze wel werden afgenomen. Andere artsen binnen de
kliniek zeiden dat ze ook twijfels hadden omtrent het nut van de routinematige
kweken. De medici in de kliniek waren er echter niet toe gekomen het ‘oude’
protocol te herzien. Kennelijk was deze extra stimulans, het presenteren van
informatie over het gebruik, nodig om de motieven en ervaringen expliciet te
maken en er een vervolg aan te geven. Vervolgens was het onderzoek noodza-
kelijk om evidence based de verandering door te kunnen voeren.6 Belangrijk hier-
bij was het aan de artsen tonen dat meer onderzoek niet altijd meer zinvolle
informatie oplevert.7-9

Naast de kwalitatief positieve effecten van deze rationalisatie voor de Kinderkli-
niek, heeft de rationalisatie van het kweekprotocol ook implicaties van geheel
andere aard voor de Dienst Ziekenhuis Epidemiologie. Door een sterke vermin-
dering van het aantal verrichtingen zou de Dienst Ziekenhuis Epidemiologie
worden geconfronteerd met personele problemen. Deze problemen speelden
een rol bij de acceptatie van het ‘nieuwe’ protocol. Hier lag een belangrijke sleu-
tel voor het succes van de verandering (zie paragraaf 6.5). Belemmeringen voor
verandering zijn dus niet alleen van ‘gedrags’ aard, maar kunnen ook van finan-
ciële aard zijn.
Op basis van dit onderzoek blijkt dat rationalisatie van het medisch handelen,
waarbij de kwaliteit van dat handelen voorop staat, mogelijk is. Daarnaast blijkt
ook dat rationalisatie aanleiding kan zijn voor aanzienlijke besparingen met
mogelijkheden voor herallocatie van middelen.
Samenvattend kan worden opgemerkt dat bij een veranderingsproces inzake
medisch handelen rekening moet worden gehouden met aspecten van verschil-
lende aard: motieven voor dat handelen, wetenschappelijke basis voor de ver-
andering, sociale aspecten en economische aspecten.
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Clinical practice guidelines may be meticulously
developed, sound in content, clearly presented, and
widely known, but they are without value if they are
not successfully applied (Field en Lohr, 1992)1.

9.1 Inleiding

Zoals in de inleiding van dit proefschrift is aangegeven, wordt vanuit de maat-
schappij, waaronder de overheid, kritisch naar de geneeskunde gekeken. Eén
van de kernbegrippen vormt daarbij: rationalisatie van het medisch handelen.
Het is bekend dat artsen (routinematige) handelingen uitvoeren, waarvan de
ratio niet altijd even duidelijk is2,3. Rationalisatie van medisch handelen als exer-
citie hoeft echter niet vanzelf te leiden tot een daadwerkelijke bijstelling van dat
handelen4. De conclusies c.q. resultaten, hoe helder of overtuigend ook, zijn op
zich niet altijd voldoende voor verandering van de dagelijkse praktijk2,4-6. Zoals
uit dit onderzoek blijkt, kunnen hierbij lokaal en individueel gebonden zaken
als gewoonte, onzekerheid, werkorganisatie en sociale motieven een belangrij-
ke rol spelen. Daadwerkelijke rationalisatie van het medisch handelen in de
praktijk van alledag vereist zodoende naast inhoudelijke onderbouwing een pro-
ces van verandering van gedrag en een zorgvuldig opgezet proces van implementatie7.
Ten aanzien van het medisch handelen zijn zowel het veranderingsproces als de
implementatie slechts in beperkte mate onderzocht, terwijl juist grote behoefte
bestaat aan praktische handvatten ten behoeve van deze processen. Om een bij-
drage aan het opvullen van deze lacune te leveren, is dit onderzoek uitgevoerd,
waarbij de volgende vraag centraal staat:
Op welke wijze kan een proces van gedragsverandering worden geïmplementeerd,
zodanig dat het nieuwe gedrag wordt opgenomen in de geaccepteerde medische prak-
tijk?

9.2 Rationaliseren is veranderen en leren

Voornoemde veranderings- en implementatieprocessen inzake rationalisatie
grijpen aan op het eigen handelen van de individuele arts. Deze processen zul-
len van artsen een andere benadering van het eigen handelen verlangen dan de
eigen, vertrouwde benadering8. Hiermee kunnen deze processen door de arts als
bedreigend worden ervaren. Om een idee te krijgen van de wijze waarop deze
mogelijke bedreiging kan worden voorkomen en recht kan worden gedaan aan
de verantwoordelijkheid en de deskundigheid van de arts tijdens het bedoelde
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veranderingsproces, is literatuur-onderzoek verricht. De literatuur heeft inzicht
geleverd in de elementen c.q. ingrediënten, die van belang zijn bij veranderings-
en implementatieprocessen. Het blijkt dat participatie van de betrokken artsen,
met inbreng van hun deskundigheid, een bepalend element is voor het succes
van de verandering. Participatie houdt in dat de artsen zelf mede bepalen wat de
aard en de omvang van de verandering van hun handelen zal zijn. Deze inbreng
is niet slechts noodzakelijk uit inhoudelijk oogpunt4, maar vooral ook vanwege
de acceptatie van de verandering. Artsen die geacht worden rationeel te hande-
len, zullen aandeelhouder of mede-eigenaar moeten zijn van de achter dat han-
delen liggende ratio9. Naast inhoudelijke inbreng is participatie ook van belang
ten behoeve van het doorbreken van routines (‘zo doen wij dat nu eenmaal’10) en
om zicht te krijgen op motieven voor bestaand handelen en het onderkennen
van belangen die meespelen bij het in stand houden van het handelen. De vraag
is op welke wijze deze motieven in de richting van de verandering kunnen wor-
den gebogen. Motivatie voor handelen bijvoorbeeld ontstaat door de betekenis
die mensen toekennen aan dat handelen en het belang van die betekenis voor
hen11. De verandering moet zodoende een toegevoegde waarde hebben voor de
betrokkenen om deze tot veranderen te motiveren. Een van de reden waarom
het handelen in de Kinderkliniek veranderd kon worden, was dan ook dat de
verandering voor de artsen toegevoegde waarde bleek te hebben. Uitlatingen als,
‘dit is wat we nodig hebben’ en ‘richtlijnen zouden we ook moeten formuleren
voor andere handelingen’, zijn meer dan eens gedaan. De artsen gaven aan dat
rationalisatie van het eigen handelen voordeel biedt bij lastige besluitvorming
‘aan het bed’. Deze ervaren voordelen resulteerden zelfs in nieuwe, door de art-
sen zelf gestarte projecten.

Het laten deelnemen van de artsen aan het veranderings- en implementatiepro-
ces heeft naast voordelen ook nadelen. Participatie zou ertoe kunnen leiden dat
het voor de onderzoeker lastig wordt het veranderingsproces te beheersen. De
procesbeheersing doet dan ook voortdurend een beroep op de vaardigheden van
de onderzoeker en op steun vanuit de organisatie (change agent, sponsor).

Ervaringsleren als basis voor veranderen, is belangrijk voor artsen. Binnen de
geneeskunde speelt de ervaring een essentiële rol bij het leren toepassen van
theorie en het verkrijgen van praktische vaardigheden3,12-14. Eerder in dit proef-
schrift (hoofdstuk 4) is verwezen naar het model van Kolb, waarin de eigen erva-
ring ook als belangrijke bron voor leren en tegelijkertijd als een wezenlijk ele-
ment bij veranderingsprocessen wordt beschouwd. Dat een veranderingsproces
elementen van ervaringsleren moet bevatten, was met de door ons gekozen stra-
tegie goed te realiseren. Het ervaringsleren, zoals dat in dit onderzoek werd toe-
gepast, is wezenlijk anders dan het gebruikelijke ervaringsleren in de genees-
kunde7. Binnen dit onderzoek vormde het belangrijkste element van het erva-
ringsleren, het gezamenlijk met collega artsen kritisch reflecteren op het eigen
individuele handelen. Het ging hierbij om het bespreekbaar maken van (inge-
slepen) routines en het nagaan of deze, gezien de actuele inzichten en ervarin-
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gen, gehandhaafd moesten blijven. Een groepsbenadering maakt het daarbij
mogelijk om een zo groot mogelijk aantal clinici bij het proces te betrekken.
Hiertoe werd een groep artsen uitgenodigd samen met elkaar ervaringen en indi-
viduele impliciete overwegingen te expliciteren. Een dergelijke exercitie zou
door de artsen als bedreigend kunnen worden ervaren, want het vergt een kwets-
bare opstelling van de betrokkenen14. Tevens vereist het een open bejegening van
elkaar en het afstand durven nemen van vaste denkkaders, terwijl juist vaste
denkkaders zo’n grote rol spelen bij het handelen van artsen15. Ervaringsleren,
zoals dat in dit onderzoek is gehanteerd, zal zodoende voor artsen veelal lastig
en geen vanzelfsprekendheid zijn. Daarom zal een methodiek moeten worden
toegepast, waarbij de artsen op een voor hen zo aanvaardbaar mogelijke wijze
met ervaringsleren kunnen omgaan.

9.3 Consolidatie van verandering

Van belang voor de consolidatie van verandering is de verankering ervan in de
cultuur van de organisatie16-18. Hiertoe is meer nodig dan alleen het toepassen c.q.
samenbrengen van de ingrediënten of elementen. De sociale context binnen de
organisatie waar de verandering moet worden gerealiseerd, moet bekend zijn en
gebruikt worden. Een voorbeeld hiervan is het gebruiken van een invloedrijke
persoon als change agent. Mogelijk dat het in enkele gevallen ontbreken van een
blijvend effect van verandering bij huisartsen5 veroorzaakt wordt door een rela-
tief beperkte sociale context waar het gaat om collega’s. Doordat een belangrijk
deel van de huisartsen als een soort Einzelgänger werkt, en dus vaker van facto-
ren als een change agent, peercontrol en groepsleren verstoken is, zou de imple-
mentatie van verandering op grotere schaal moeilijker kunnen zijn. Naast de
organisatie speelt ook de maatschappelijke context een rol bij de consolidatie
van verandering6. Binnen de huidige maatschappij wordt het medisch handelen
kritisch bekeken. Het is mogelijk dat de artsen van de afdeling Kindergenees-
kunde, als leden van deze maatschappij, hierdoor zijn beïnvloed. De maat-
schappelijke context zou het veranderingstraject een externe positieve stimulans
hebben kunnen gegeven. Volgens de A VICTORY-benadering betekent het dat
bij het veranderingstraject aan de factoren Circumstances en Timing is voldaan.
Voor het bereiken van consolidatie moet gebruikmakende van de context het kli-
maat zodanig worden geschapen dat de verandering een onderdeel wordt van
het dagelijkse denken en doen. Hiertoe is het in dit proefschrift beschreven ver-
anderingsmethode een eerste aanzet. Immers zowel op korte als langere termijn
blijkt dat de gedragsverandering voor wat betreft het aanvragen van BGA en han-
teren van kweken onderdeel is geworden van de dagelijkse cultuur. Daarnaast
blijkt dat de kritische reflectie op het medisch handelen en de implementatie van
de consequenties van die reflectie eveneens (meer) onderdeel zijn geworden van
de cultuur, hetgeen uitmondt in door artsen zelf opgezette nieuwe projecten.
Immers voordat het onderzoek plaatsvond, bestond er in de kliniek geen initia-
tief tot het kritisch reflecteren op het eigen handelen om er als kliniek van te leren
en het handelen bij te stellen. De blijvende aard van de wijzigingen in het aan-
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vragen van BGA, het toepassen van kweken en de initiatieven voor kritische
reflectie geven aan dat met de gekozen benadering een bepaalde mate van con-
solidatie van de gedragsverandering is gerealiseerd.

9.4 Onderzoeksmethode

Een belangrijke vraag bij dit soort onderzoek is: ‘Is de hier gehanteerde metho-
de eveneens toepasbaar op andere lokaties en zijn de verkregen ervaringen ook
van waarde buiten de muren van de Kinderkliniek te Groningen?’.
Op basis van de (geneeskundige) literatuur omtrent verandering en leren zijn de
ingrediënten voor veranderings- en implementatieprocessen verzameld. Met
behulp van deze ingrediënten is een experiment opgezet binnen de Kinderkli-
niek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen. Vervolgens is het verloop
van het experiment beschreven op een wijze, zoals gangbaar is bij actie-onder-
zoek en programma-evaluatie20-23 en zijn de resultaten gemeten. De keuze voor
een dergelijke beschrijving is gelegen in de behoefte inzicht te krijgen in de ver-
schillende aspecten of karakteristieken van zo’n veranderingsproces.
Een experiment zoals dit laat zich vooraf moeilijk voorspellen. De reden hier-
voor is dat binnen zo’n experiment niet alle factoren zijn te controleren, zoals de
motieven voor gedrag en de belangen van betrokkenen. Het zorgvuldig bij elkaar
voegen van dezelfde essentiële ingrediënten op verschillende lokaties kan dan
ook gemakkelijk leiden tot onvoorspelbare en uiteenlopende uitkomsten; dit in
tegenstelling tot chemische en natuurkundige experimenten. Daarom is het bij
experimenten inzake verandering van gedrag, voor het begrip van het verloop
en de uitkomsten, van groot belang nauwkeurig te beschrijven wat er in de prak-
tijk van de verandering is gebeurd24. Een beschrijving stelt anderen in staat op
de voet te volgen op welke wijze de ingrediënten zijn gehanteerd, waar bijstel-
lingen zijn gepleegd en wat daarvan de gevolgen waren voor het veranderings-
en implementatieproces25. De generaliseerbaarheid heeft dan ook betrekking op
de principes die zijn toegepast in het veranderingsproces26. Deze principes zijn
elders als leidraad te hanteren, maar zullen per lokatie nader en specifiek moe-
ten worden ingevuld.

9.5 Managementinstrument

Zoals in paragraaf 9.4 is aangegeven, zijn de principes van de hier gebruikte
methodiek algemeen toepasbaar. Als het gaat om het inzichtelijk en evalueer-
baar maken van het medisch handelen, teneinde het medisch handelen te ratio-
naliseren, zijn de principes als managementinstument of management tool in de
kliniek te gebruiken. De wijze waarop het instrument vervolgens wordt inge-
vuld, de uitwerking, wordt bepaald door de lokale situatie. In onderstaande
figuur 9.1 is op schematische wijze weergegeven uit welke fasen een dergelijk
veranderingsproces moet bestaan en wat men zou moeten ondernemen om zo’n
proces binnen de eigen afdeling of kliniek uit te kunnen voeren.
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1 Voorbereiden:
• vinden van (een sponsor en) middelen;
• vinden van een change agent;
• verzamelen en bewerken van informatie omtrent het medisch handelen.

2 Informeren:
• presenteren van informatie omtrent medisch handelen;
• informeren inzake het veranderingsproces;
• inzicht bieden in de wenselijkheid van het veranderingsproces;
• geven van vertrouwen (geen beslissingen buiten de artsen om);
• kiezen van onderwerpen ter verandering;
• formeren van werkgroep.

3 Reflecteren: (activiteiten binnen de werkgroep)
• verzamelen van additionele informatie (zo nodig);
• expliciteren van motieven voor huidige handelen;
• inventariseren van voor- en nadelen van het huidige handelen;
• komen tot afspraken omtrent toekomstig handelen (normeren);
• voorleggen van deze inzichten aan de collega’s;
• opstellen van plan voor implementatie van nieuwe inzichten.
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4 Implementeren: (door werkgroep)
• presenteren van de nieuwe inzichten aan de collega’s;
• uitleggen van implementatieproces;
• toepassen van implementatieplan, daarbij gebruik maken van opinion

leaders en change agent;
• bijsturen van implementatie aan de hand van de praktijk.

5 Evalueren: (door werkgroep met de kliniek)
• navragen bij de collega’s omtrent de ervaringen met het toepassen van

de nieuwe inzichten;
• navragen bij de collega’s omtrent de ervaringen met de

implementatiewijze;
• informeren van de kliniek over de voorgestelde bijstellingen;
• bijstellen waar nodig.

Het beschreven instrument is een gestructureerde aanpak voor veranderings-
processen binnen de kliniek, maar geen panacee. Veranderingsprocessen zijn en
blijven mensenwerk. De kunst is mensen op zo’n wijze te stimuleren dat men
bereid is voortdurend te leren en het geleerde op te nemen in het eigen hande-
len. Dit vereist iedere keer een situatie specifieke benadering27-28. Hiermee is
tevens gezegd dat veranderingen in verschillende situaties een verschillende
aanpak vergen, er is geen sprake van een kant en klare succes-aanpak. Voor zo’n
aanpak zijn echter wel een aantal vuistregels te geven, zoals beschreven in dit
proefschrift en geresumeerd in dit hoofdstuk. Met het hier genoemde instru-
ment bestaat de hoop en de verwachting een bijdrage te hebben geleverd aan de
zoektocht naar de wijze waarop veranderingsprocessen binnen de kliniek kun-
nen worden ingericht ten behoeve van het bewaken van de kwaliteit van het
medisch handelen.

The consequence of scarcity is that choices have to be made, and efficient choises seem to be the
most desirable: they maximise benefits from a given budget. If doctors do not evaluate their prac-
tices and strive for this goal, their practices may be inefficient. Inefficiency means that costs are
not minimised and benefits are not maximised: in other words, there is waste of scarce resour-
ces. Waste, or inefficiency, means that potential patients (in the queue of care) are deprived of
health care from which they could benefit. Inefficiency in one hospital department may mean that
resources are not available for orthopaedics and that patients are left in avoidable disability and
distress. (Maynard, 1981)29
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Gedurende de welvaartsstijging na de Tweede Wereldoorlog hebben zich poli-
tieke, maatschappelijke en economische veranderingen voor gedaan, waardoor
de vraag en aanbod van medische voorzieningen geweldig zijn toegenomen. De
financiering hiervan legde een steeds groter beslag op het nationaal inkomen.
Wil de gezondheidszorg voor iedereen in gelijke mate toegankelijk blijven, dan
zal er een financieringsstructuur geschapen moeten worden met instrumenten
om de kosten te beheersen en prioriteiten te stellen. Dat is niet alleen een taak
van de overheid, maar voor allen die werkzaam zijn binnen de gezondheidszorg,
zoals artsen.
Kostenbeheersing mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van het
medisch handelen. Hetgeen betekent dat het beheersen van de kosten voor de
geneeskunde gepaard moet gaan met het handhaven en waar mogelijk verbete-
ren van de kwaliteit van het medisch handelen. De vraag is dan, op welke wijze
de kwaliteit van het medisch handelen kan worden gegarandeerd als de kosten
in het geding zijn. Dit vergt onder meer een kritische houding van de artsen ten
opzichte van hun eigen (routinematig) handelen, maar vooral ook bereidheid
tot verandering.

Voor de begripsbepaling en om de achtergrond van het onderzoek nader te dui-
den wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de volgende begrippen en concepties:
optimaliseren van het medisch handelen, interdoktervariatie, ‘kwaliteit van het
medisch handelen’ en het bewaken van die kwaliteit in relatie het beheersen van
de kosten.
Optimalisering van het medisch handelen (gepast gebruik) houdt in dat er onder
meer een weging plaatsvindt van de mate van zinvol zijn van het medisch han-
delen ten opzichte van de eraan verbonden kosten. Dit betekent dat er bij opti-
malisering een relatie tussen kwaliteit en doelmatigheid wordt onderkend. Van-
wege de huidige kostenontwikkeling voor de geneeskunde staat optimalisering
van het medisch handelen momenteel sterk in de belangstelling. Deze belang-
stelling heeft ertoe geleid dat doeltreffendheid en doelmatigheid als kernbegrip-
pen van kwaliteit worden beschouwd. Dat in de medische praktijk de opvattin-
gen over doeltreffendheid en doelmatigheid met betrekking tot het dagelijks
handelen sterk uiteen lopen, blijkt onder meer uit de in veel onderzoeken aan-
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getoonde interdoktervariatie. Bij variatie in medisch handelen, in overigens ver-
gelijkbare situaties, is de kwaliteit van dat handelen in het geding. Variatie in
werkstijl c.q. interdoktervariatie zou bijvoorbeeld overbodig medisch handelen
impliceren, dat gepaard gaat met onnodige kosten. Interdoktervariatie en kos-
tenoverwegingen hebben er mede toe geleid dat optimalisering van het medisch
handelen in de belangstelling staat.

In hoofdstuk 3 zijn de doelstellingen en de vraagstelling, die in dit proefschrift
centraal staan, verwoord en wordt tevens in het kort beschreven op welke wijze
is gezocht naar het antwoord op de vraagstelling. De doelstellingen zoals die
voorafgaande aan het onderzoek zijn geformuleerd, zijn:
• Beïnvloeden van het handelen van artsen in de richting van rationeel

medisch handelen (gepast gebruik).
• Ontwikkelen van beleidsinstrumenten voor het medisch handelen

waarmee de gebudgetteerde kostenposten beheersbaar gemaakt kunnen
worden.

• Bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het medisch handelen bij een
budgettering van de kosten.

Het accent bij de doelstellingen ligt op het realiseren van verbetering/verande-
ring van het medisch handelen. In dit geval gaat het om verandering van het han-
delen van kinderartsen in het Academisch Ziekenhuis te Groningen. Om veran-
dering te kunnen realiseren is het noodzakelijk inzicht te hebben in zaken die
van belang zijn bij een veranderingsproces en in de methode(n) waarmee de
gewenste verandering gerealiseerd zou kunnen worden. De geformuleerde
vraagstelling omvat dan ook een analyse van het veranderingsproces alsmede
van de veranderingsmethode. De vraagstelling luidt als volgt: Op welke wijze kan
een proces van gedragsverandering van medici worden geïmplementeerd, zodanig dat
het nieuwe gedrag wordt opgenomen in de geaccepteerde medische praktijk?. Om een
antwoord op deze vraag te kunnen geven, zijn drie deelvragen geformuleerd:
1 Wat zijn belangrijke elementen bij een dergelijk proces van gedragsverande-

ring?
2 Op welke wijze is het veranderingsproces, waarbij gebruik is gemaakt van

deze elementen, binnen de afdeling verlopen?
3 Hoe is de verandering opgenomen in de medische praktijk?

De eerste deelvraag heeft betrekking op het detecteren van de belangrijke eigen-
schappen die het veranderingsproces zou moeten bezitten om succesvol te zijn.
Om overeenkomstig de tweede deelvraag het verloop van het veranderingspro-
ces inzichtelijk te maken is het proces op gedetailleerde wijze beschreven. Bij de
derde deelvraag gaat het om het kwantificeren van het effect van veranderings-
proces op het medisch handelen. Deze deelvraag is te beschouwen als een kwan-
titatieve monitoring van het proces.

Het implementeren van gedragsveranderingen in de medische praktijk is een
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moeizaam proces. Vandaar dat in hoofdstuk 4 aandacht wordt besteed aan het
doorvoeren van veranderingsprocessen. Binnen de geneeskunde is relatief wei-
nig ervaring op het gebied van gestructureerde evaluatie van veranderingspro-
cessen betreffende het handelen van artsen. Wel is veel onderzoek gedaan naar
het gebruik van zogenaamde (waardevolle) instrumenten bij het invoeren van
richtlijnen, protocollen etc.; het proces van de verandering bleef echter een black
box. Het bedrijfsleven wordt eveneens voortdurend geconfronteerd met veran-
deringsprocessen. Omtrent de ervaringen die zijn opgedaan tijdens die proces-
sen is veel gepubliceerd. Uit deze informatie zijn elementen te lichten die bruik-
baar zijn voor het veranderen van het medisch handelen. In dit proefschrift is
onder meer gekozen voor de A VICTORY-benadering. De reden hiervoor is dat
deze benadering bij een vergelijkbare beroepsgroep succesvol is gebleken. De
letters van het woord A VICTORY staan voor respectievelijk: Ability, Values, Idea,
Circumstances, Timing, Obligation, Resistance en Yield. Volgens deze benade-
ring zijn deze acht begrippen van groot belang bij het succesvol realiseren van
veranderingsprocessen. Een begrip dat in de A VICTORY-benadering niet expli-
ciet wordt genoemd, is participatie. Participatie van degenen op wie het veran-
deringsproces betrekking heeft, komt in de literatuur veelvuldig naar voren als
een belangrijk element voor het verkrijgen van een draagvlak bij het uitvoeren
van veranderingen.
Bij veranderingsprocessen is het van belang inzicht te hebben in de motieven
voor het bestaan van de situatie van vóór de verandering. Wat het medisch han-
delen betreft bestaat onvoldoende kennis en inzicht in de aan de werkstijlen ten
grondslag liggende motieven. Dit houdt in dat voor een succesvolle invoering
van richtlijnen aandacht moet worden besteed aan het samen met de betrokke-
nen opsporen en bespreekbaar maken van die motieven. In het concept van de
lerende organisatie spelen het expliciteren van motieven en de dialoog daarom-
trent een belangrijke rol bij het veranderen c.q. verbeteren. Vandaar dat ele-
menten uit het concept van de lerende organisatie in de hier gehanteerde metho-
de zijn opgenomen. In het concept van de lerende organisatie wordt de situatie
geschapen waarin mensen wordt gevraagd de eigen motieven te benoemen en
vervolgens afstand te nemen van de eigen motieven om open te kunnen staan
voor andere ziens- en handelwijzen. De volgende stap is dat men komt tot een
gezamenlijke ziens- en handelwijze. Een belangrijk onderdeel van dit leerpro-
ces is dat het gezamenlijke standpunt (richtlijn) ook door de individuen afzon-
derlijk wordt aanvaard. Het veronderstelt dat artsen de eigen werkwijze waar
nodig veranderen en aanpassen aan hetgeen in de richtlijnen wordt omschreven
als good medical practice, ofwel gepast gebruik. Een waardevol instrument ter
ondersteuning van het veranderingsproces in de medische praktijk blijkt voor-
al een combinatie van educatie en feedback te zijn.

In hoofdstuk 5 worden de hoofdlijnen van de op de literatuur gebaseerde ver-
anderingsmethode beschreven. De veranderingsmethode die binnen de afdeling
Kindergeneeskunde van het Academisch Ziekenhuis Groningen is gekozen,
bestaat uit een achttal fasen:



1 Informatie verzamelen omtrent het medisch handelen.
2 Aan de hand van deze informatie stellen van prioriteiten: het kiezen van te

veranderen onderdelen van het medisch handelen.
3 Het in kaart brengen van de huidige werkwijze betreffende de gekozen

onderdelen.
4 Het kritisch reflecteren van de eigen werkwijze.
5 Het ontwikkelen van criteria voor good medical practice.
6 Invoeren van de criteria.
7 Feedback verschaffen aan de artsen omtrent het effect van de verandering;
8 Evaluatie van de gevolgde werkwijze.

Bij het opzetten en uitvoeren van het veranderingsproces hebben het afdelings-
hoofd en de twee werkgroepen een nadrukkelijke rol gespeeld. Het afdelings-
hoofd functioneerde als change agent, deze stuurde het proces en bewaakte de
doelen. De werkgroepen bestonden uit opinion leaders binnen de kliniek. Zij for-
muleerden, vanuit een kritische reflectie op het eigen handelen, concept normen
voor onderdelen van het medisch handelen binnen de kliniek. Daarnaast heb-
ben de werkgroepen een nadrukkelijke rol gespeeld bij de invulling van het ver-
anderingsproces. De bijeenkomsten van de werkgroepen zijn te verdelen in een
viertal soorten van bijeenkomsten: inventariserende, normerende, implementa-
tie voorbereidende en evaluerende bijeenkomsten. De onderzoeker werkte
gedurende het gehele traject nauw samen met het afdelingshoofd en de twee
werkgroepen. De rol van de onderzoeker bestond uit het opzetten en uitvoeren
van een veranderingsexperiment.

Het praktische verloop van de veranderingsmethode, het veranderingsproces,
staat in hoofdstuk 6 beschreven. Van dit proces is, overeenkomstig de tweede
deelvraag, op gedetailleerde wijze verslag gedaan. Het veranderingsproces had
betrekking op het bewust maken van de noodzaak van verandering en het kie-
zen van te veranderen onderdelen van het medisch handelen. De artsen van de
kliniek hebben zelf twee onderdelen van hun handelen uitgekozen. De keuzen
zijn gemaakt tijdens zogenaamde prioriteitensessies. De gekozen onderdelen
zijn: het aanvragen van bloedgasanalyses op de Neonatologie Intensive Care
(NICU) en de Paediatrische Intensive Care (PICU) en het gebruik van routine-
matige bacteriologische kweken op eveneens de NICU en de PICU en de Kin-
deroncologie. Het veranderingsproces had tevens betrekking op het kritisch eva-
lueren van het huidige gebruik van bloedgasanalyses en routinematige bacterio-
logische kweken, om van daaruit respectievelijk richtlijnen en protocollen op te
stellen en in te voeren. De kritische reflectie en het formuleren van criteria vond
plaats binnen de werkgroepen. Op basis van een inventarisatie van de werkwij-
ze, de motieven daarvoor en ook de literatuur hebben de werkgroepen criteria
ontwikkeld voor hetgeen zij als good medical practice beschouwen. Tijdens het
gehele veranderingsproces bleek dat het duidelijk ondersteunen ervan door de
Raad van Bestuur (sponsor), de invloed van een change agent en de participatie
van de betrokken artsen bij het proces belangrijke elementen waren voor het sla-
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gen van de verandering. De factoren uit de A VICTORY-benadering bleken even-
eens kernelementen voor de verandering van het medisch handelen binnen de
afdeling Kindergeneeskunde. Vooral de factor YIELD (opbrengst) speelde een
doorslaggevende rol. De opbrengst die bij beide onderdelen een belangrijke rol
speelde, was het realiseren van kwaliteitsverbetering en het hebben van eendui-
dige en praktische richtlijnen en protocollen voor de kliniek. Voor het onder-
deel kweken gold dat verandering van het kweekprotocol geen negatieve con-
sequenties voor de Dienst Ziekenhuis Epidemiologie mocht hebben. Verande-
ring (lees reductie) van het aantal kweken op basis van een verandering van de
protocollen zou een vermindering van de werklast van de Dienst Ziekenhuis
Epidemiologie kunnen betekenen. Minder kweken betekent immers minder
werk voor het laboratorium van de Dienst. Een ander belangrijk element tijdens
het veranderingsproces bleek het de artsen in staat stellen gezamenlijk te leren
aan de hand van de eigen ervaringen. Dit hield in dat een zodanige situatie werd
geschapen dat sprake was van een dialoog waarin de zienswijze van een ieder
van de werkgroep werd gerespecteerd. In een dergelijke situatie waren de artsen
in staat en bereid ervaringen, onzekerheden en meningen met elkaar te delen
om ervan te leren voor toekomstig handelen. Naar de mening van de onderzoe-
ker was dit kunnen leren op basis van de eigen ervaringen een wezenlijk onder-
deel van het veranderingsproces. Wat eveneens werd gewaardeerd en naar de
mening van de onderzoeker de acceptatie van de verandering positief beïnvloed
heeft, was het consulteren van alle kinderartsen inzake de conceptrichtlijnen en
protocollen. Een ieder kreeg zodoende de gelegenheid tot het leveren van een
eigen inbreng. Hierdoor zijn de uiteindelijke richtlijnen en protocollen het pro-
duct van alle artsen geworden.

In hoofdstuk 7 is het kwantitatieve effect van de verandering op het aanvragen
van bloedgasanalyses (BGA) weergegeven. Hiertoe zijn twee benaderingen
gekozen. Een benadering op micro-niveau en een benadering op macro-niveau.
De benadering op micro-niveau beslaat een periode van bijna anderhalf jaar. De
benadering op macro-niveau bestrijkt een periode van vier jaar. Om het kwan-
titatieve effect van het veranderingsproces op micro-niveau te kunnen beoorde-
len is gedurende een viertal perioden het aantal BGA per patiënt per dag geme-
ten. Het ging hierbij om patiënten die werden beademd, omdat BGA vooral voor
deze patiënten wordt aangevraagd. Periode 1: voorafgaande aan het verande-
ringsproces, periode 2: tijdens het opstellen van de richtlijnen, periode 3: tijdens
het invoeren van de richtlijnen en periode 4: vijf maanden na de invoering van
de richtlijnen. Tevens is het onderliggend lijden van de patiënt in kaart gebracht
om voor de invloed hiervan op het aanvraaggedrag zo nodig te kunnen corrige-
ren. Voor de NICU is hierbij gebruik gemaakt van de KERO-scoremethodiek en
voor de PICU van de PRISM-scoremethodiek. Het bleek dat het onderliggend
lijden van de patiënt geen invloed had op het aanvraaggedrag. Voor zowel NICU
als PICU werd een daling van het aantal aanvragen waargenomen, hetgeen zich
laat vertalen in een aanzienlijke kostenbesparing. De daling heeft zich doorge-
zet tot en met de laatste periode. Ook de analyse op macro-niveau (een periode
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van vier jaar) laat zien dat reductie van het aantal aanvragen BGA is gehandhaafd.
Dit ondanks het aanwezig zijn van invloeden die mogelijk een toename zouden
doen verwachten als toename van het aantal verpleegdagen en het aantal artsen.
Daarenboven lijkt er tevens sprake te zijn van een soort van uitstralingseffect,
omdat ook voor andere verrichtingen een daling van het aantal aanvragen is
waargenomen.

In hoofdstuk 8 worden de kwantitatieve benadering bij de verandering van het
kweekprotocol en het effect van de verandering van dat protocol beschreven. Op
basis van informatie omtrent het gebruik van de kweekuitslagen bij de klinische
besluitvorming, de ervaringen van de werkgroepleden (en hun afdelingen) en
de literatuur was de werkgroep sterk geneigd het aantal kweken van het oude
protocol te reduceren. Voordat de werkgroep hiertoe overging, wilde zij inzicht
hebben in de informatieve waarde van de afzonderlijke kweken uit het oude pro-
tocol. Hiertoe zijn de diverse uitslagen van de kweken per kweekset met elkaar
vergeleken. De oude protocollen voor NICU en PICU bestonden uit kweeksets
van elk vijf kweken: oor-, keel-, lies-, navel- en faeceskweek (NICU) en oksel-,
neus-, keel-, urine- en faeceskweek (PICU). Deze kweeksets werden periodiek
bij de patiënten afgenomen. De vergelijking van de uitslagen gaf tenslotte de
doorslag om het protocol te reduceren tot een kweekset bestaande uit een tweet-
al kweken: de faeceskweek en de keelkweek. De financiële baten als gevolg van
de nieuwe protocollen waren ook hier aanzienlijk. Beide veranderingstrajecten
tezamen resulteren in een bate van bijna twee ton op jaarbasis.

In hoofdstuk 9, de slotbeschouwing, worden de diverse keuzemomenten tijdens
het veranderingsproces en het onderzoek belicht. De keuze voor nadrukkelijke
participatie van de betrokken artsen tijdens het gehele traject bleek juist en
noodzakelijk te zijn. Enerzijds omdat medische deskundigheid essentieel was
om de inhoud van de verandering vast te stellen. Anderzijds omdat, uit de lite-
ratuur blijkt, dat veranderen van gedrag een leerproces betekent.
Bij beide veranderingen (bloedgasanalyses en kweken) is sprake van een conso-
lidatie van de verandering. Dit houdt in dat de verandering onderdeel is gewor-
den van de cultuur van de organisatie. Dit heeft zich onder meer geuit in het feit
dat de artsen zelf het initiatief hebben opgepakt voor het opzetten van nieuwe
projecten.

De mate waarin een methode zoals hier gehanteerd ook elders tot verandering en
consolidatie van de verandering kan leiden, wordt bepaald door de wijze waarop
de kernelementen van de methode worden toegepast. Deze kernelementen zijn:
• Het onderkennen dat waarden en normen van de betrokkenen,

informatievoorziening aan de betrokkenen, weerstand bij de betrokkenen,
het aantonen van de toegevoegde waarde van de verandering voor de
betrokkenen en het proces van verandering onomkeerbaar is (samengevat
in de A VICTORY-benadering) een belangrijke rol kunnen spelen tijdens
het veranderingsproces.



• Het participeren van de betrokkenen tijdens het gehele
veranderingsproces bij het opzetten en uitvoeren van dat proces.

• Het creëren van een veilig klimaat, zodanig dat eigen onzekerheid
bespreekbaar kan worden.

• Het onderkennen dat sociale invloeden een belangrijke rol kunnen spelen
bij veranderingsprocessen en vervolgens het gebruiken van deze
invloeden.

• Het toepassen van interventiemethoden als educatie en feedback.

Op het toepassen van deze kernelementen tijdens een veranderingsproces zul-
len per lokatie c.q. organisatie echter situatie specifieke aanpassingen moeten
worden gepleegd om de hier beschreven veranderingsmethode als manage-
mentinstrument effectief te doen zijn.

Het in dit boek beschreven onderzoek toont aan dat de hier gekozen benadering
succesvol kan zijn bij het realiseren van gedragsveranderingen die kostenbe-
sparend zijn en een ‘consoliderend’ karakter hebben. Hierbij kan worden opge-
merkt dat het realiseren van gedragsverandering mogelijk is als de aanleiding
voor de verandering door iedereen als het probleem wordt ervaren en de oplos-
sing ervan in brede kring wordt gedragen.
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The rising prosperity after the Second World War goes hand in hand with poli-
tical, social and economic changes that brought about a dramatic increase in the
demand and supply of medical services. Financing medical services has taken a
growing share of the national income. To ensure equitable access to health care
for everybody, a financing structure needs to be developed that encompasses in-
struments for cost containment and priority setting. This is not only a task of the
government, but also of all people working in health care, including doctors.
However, cost containment should not be allowed to affect the quality of medi-
cal practice. By implication cost containment in health care should allow for
maintaining and, where possible, improving the quality of medical practice. The
question then arises how to guarantee the quality of medical practice when costs
are at issue. It requires among other things a critical attitude of doctors towards
their own (routine) practice, and even more importantly a willingness to chan-
ge.

To define concepts and to provide the study with a more detailed background,
chapter 2 elaborates on the following notions and concepts: optimizing medical
practice, inter-doctor variation, ‘quality of medical practice’, and quality control
in relation to cost containment.
Optimizing medical practice (appropriate utilization) includes weighing the
usefulness of medical activities against their costs. Thus, optimizing implies the
recognition of a relationship between quality and efficiency. Because of the cost
development in health care, optimizing medical performance is presently a
major focus of attention. This has led to efficiency and effectiveness being con-
sidered key notions/aspects of quality. However, in everyday medical practice
the interpretations of efficiency and effectiveness differ widely, which shows
among other things in the inter-doctor variation that has been demonstrated in
many studies. Variation in medical practice in otherwise similar situations imp-
lies that the quality of medical practice is at stake. Thus, variation in style of prac-
tice, i.e. inter-doctor variation, may involve superfluous medical activities, with
concomitant unnecessary costs.

Chapter 3 presents the main objectives and central question of the thesis as well
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as a brief description of how an answer to that question was sought. The objec-
tives, as formulated prior to the study, are:
• to influence the practice of doctors in the direction of a more rational

medical practice (appropriate utilization);
• to develop policy instruments for medical practice that enable to control

budgeted costs;
• to monitor and improve the quality of medical practice while budgeting

the costs.

The overall aim is to effect improvement/change in medical practice. In this case
it concerns changing medical practice of paediatricians in the Academic Hospi-
tal in Groningen. To be able to bring about change requires insight in the factors
that are important in a process of change and in the method(s) with which to
achieve the desired change. Hence the central question of this thesis involves an
analysis of the process of change and of the method of change. The question is:
‘In what way could a process of behavioural change of physicians be implemen-
ted if the changed behaviour is to be incorporated in accepted medical practi-
ce?’ To answer this question, three separate questions were formulated:
1 What are important elements in such a process of behavioural change?
2 In what way did the process of change, in which these elements were employ-

ed, proceed at the department?
3 How was the change incorporated in medical practice?

The first question pertains to the identification of those elements that are essen-
tial for a process of change to be successful. In accordance with the second
question, in order to provide insight in how the process proceeded, it has been
described in detail. The third question involves the quantification of the effect
of the change process on medical practice. This question can be seen as a quan-
titative monitoring of the process.

Implementing behavioural changes in medical practice is a difficult process.
Hence chapter 4 addresses the implementation of processes of change. Health
care has little experience with the structured evaluation of processes of change
pertaining to the behaviour of doctors. Much research has been done, though,
into the use of so-called (valuable) instruments for the implementation of gui-
delines, protocols, etc.; the process of change itself however remained a black
box. Industry is continually being confronted with processes of change. There
is a large body of literature documenting the experience gained with these pro-
cesses. This literature is likely to yield elements that can be useful in changing
medical practice. One such element selected in this thesis is the A VICTORY-
approach. The reason for the selection is that this approach was found to be suc-
cessful with a comparable professional group. ‘A VICTORY’ stands for Ability,
Values, Idea, Circumstances, Timing, Obligation, Resistance and Yield. This
approach assumes these eight concepts to be of major importance for a succes-
sful conclusion of processes of change. A concept the A VICTORY-approach fails

102 DE GEWOONTE DOORBROKEN



to mention explicitly is participation. In the literature, the participation of those
directly involved in the process of change is frequently referred to as an impor-
tant factor in obtaining a basis for the implementation of change.
In processes of change it is important to have insight in the motivation for the
existence of the situation prior to the change. As to medical practice, there is
insufficient insight in and knowledge of the motivation underlying different sty-
les of practice. Hence, a successful implementation of guidelines requires that
attention must be paid to, together with the people involved, identifying and dis-
cussing the motivation. In the concept of the learning organisation, the explici-
tation of motives and the concomitant dialogue play an important part in pro-
cesses of change or improvement. Elements of the concept of the learning orga-
nisation are therefore included in the method employed in this study. Within the
conceptual framework of the learning organisation, a situation is created in
which people are invited to articulate their motives, and subsequently to dis-
tance themselves from these motives thus to open their minds to different views
and practices. The next step is to achieve consensus of views and practices. An
important part of this learning process is that the consensus views (guidelines)
are also adopted by the individual people involved. It supposes that doctors
change their behaviour where necessary and adapt it to what in the guidelines is
referred to as good medical practice or appropriate utilization. A particularly
valuable instrument to further the process of change in medical practice proved
to be a combination of education and feedback.

Chapter 5 presents a broad outline of the method of change which is based on
the literature. The method of change used at the Paediatric Department of the
Academic Hospital in Groningen, comprises eight stages:
1 collecting information on medical practice;
2 on the basis of this information setting priorities: selecting elements of medi-

cal practice to be changed;
3 outlining current practice regarding the elements selected;
4 reflecting critically on one’s own behaviour;
5 developing criteria for good medical practice;
6 implementing the criteria;
7 providing feedback on the effect of the change to the doctors;
8 evaluating the procedure followed.

The head of the Paediatrics Department and two workgroups featured promi-
nently in the design and implementation of the process of change. The head of
the department acted as a change agent; he steered the process in the right direc-
tion and guarded the objectives. The workgroups consisted of opinion leaders
in the clinic. On the basis of a critical reflection of their own behaviour, they for-
mulated draft criteria for elements of medical practice within the clinic. In addi-
tion, the workgroups played a significant role in steering the process of change.
The meetings of the workgroups can be divided into four kinds of meetings, i.e.
surveying, developing criteria, preparing the implementation, and evaluating
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meetings. The researcher worked in close cooperation with the head of the
department and the workgroups during the entire trajectory. The role of the
researcher consisted of designing and executing the change experiment.

The actual progress of the method of change, the process of change, is described
in chapter 6. Consistent with the second question, this process is reported in
detail. The change process pertained to making people aware of the need for
change, and choosing elements of medical practice to be changed. The doctors
themselves chose two elements from their own practice. The choice was made
during so-called priority sessions. The selected elements are: requests for blood
gas analyses (BGAs) at the Departments of Neonatal Intensive Care (NICU) and
Paediatric Intensive Care (PICU), and the utilization of routine bacteriological
cultures (RBCs) at both departments and Paediatric Oncology. The change pro-
cess included a critical evaluation of current practices as to BGAs and RBCs,
which served as a basis for the formulation and implementation of guidelines
and protocols respectively. The critical reflection and formulation of criteria was
performed within the workgroup setting. Based on a survey of current practices,
the motivation underlying these practices, and the literature, the workgroups
developed criteria for what they considered good medical practice. During the
entire change process, the overt support of the Board of Directors (sponsor), the
influence of the change agent, and the participation of the doctors involved in
the process appeared to be important elements for the change to be effected. The
factors of the A VICTORY-approach were also found to be key elements in chan-
ging medical practice at the Paediatric Department. In particular the factor Yield
played a crucial role. The Yield that played an important role with both elements
of clinical practice was effecting quality improvement and having univocal and
practical guidelines and protocols for the clinic. As to the element ‘cultures’ the
change was not allowed to have negative consequences for the Department of
Clinical Epidemiology. A change (viz. reduction) in the number of cultures on
the basis of a change in protocols is likely to result in a reduction in the work
load of the Department of Clinical Epidemiology. For less cultures means less
work for the laboratory of the Department. Enabling the doctors to learn
together on the basis of their own experience was found to be another impor-
tant factor in the change process. Thereto a situation was created that allowed
for a dialogue in which the views of each member of the workgroup were respec-
ted. In such a situation the doctors were able and willing to share experiences,
uncertainties and opinions in order to learn from one another for future practi-
ce. According to the researcher it was precisely this situation in which people
were enabled to learn on the basis of their own experience, that played an essen-
tial part in the change process. It was also appreciated, and in the opinion of the
researcher with a positive effect on the acceptance of the change, that the pae-
diatricians were consulted regarding the draft guidelines and protocols. Thus
everybody was given the opportunity to make his/her own contribution. In this
way the eventual guidelines and protocols were the product of all doctors.



Chapter 7 deals with the quantitative effect of the change on the requests for
BGAs. Two approaches were chosen, at a micro level and at a macro level respec-
tively. The micro level approach involves a period of almost one and a half years,
while the macro level approach involves a period of four years. To be able to
judge the quantitative effect of the change at a micro level, the number of BGAs
per patient per day were measured during four periods. All of the patients were
artificially respirated, as BGAs are in particular requested for these patients. The
four periods are: 1, prior to the change process; 2, during the formulation of the
guidelines; 3, during the implementation of the guidelines; and 4, five months
after the implementation. In addition the patients condition was included to be
able to correct for its effect on the doctors’ request behaviour. For the NICU the
KERO-score method was used and for the PICU the PRISM-score method. The
patients’ condition was found to have no effect on the request behaviour. Both
NICU and PICU showed a marked decrease in the number of requests, which
implies a considerable reduction in costs. The decrease was sustained until and
during the last period. Likewise, the analysis at macro level (a period of four
years) revealed a sustained reduction in the number of BGA requests. This despi-
te the presence of influences that may have been expected to have an adverse
effect, such as the increase in the number of hospital days and in the number of
physicians. Moreover, there is some indication of a positive side effect, in that
other medical activities also showed a decrease in the number of requests.

Chapter 8 describes the quantitative approach of the change in the culture pro-
tocol and the effect of the change of that protocol. On the basis of information
on the use of the culture results in clinical decision making, the experience of
members of the workgroups (and their departments), and the literature, the
workgroup was strongly inclined to reduce the number of cultures in the old
protocol. Before actually doing so, the workgroup wanted to have insight in the
informative value of the individual cultures in the old protocol. To this end the
various results of the cultures per culture set were compared. The old protocols
of the NICU and PICU consisted of culture sets of five cultures each, i.e. ear, thro-
at, inguinal, umbilicus and faeces cultures (NICU), and armpit, nose, throat,
urine and faeces cultures (PICU). These cultures were regularly collected from
patients. The comparison of the results was the decisive factor in reducing the
protocol to a set of two cultures: faeces and throat cultures. The financial bene-
fits due to the new protocols were again considerable. In all, the two change tra-
jectories result in a reduction in costs of almost 200,000 Dutch guilders on an
annual basis.

Chapter 9 highlights the various moments of choice that presented themselves
during the process of change and the study. The choice to have the doctors invol-
ved participate during the entire trajectory proved right and necessary. On the
one hand because medical expertise is essential to determine the contents of the
change, and on the other hand, because, as the literature shows, changing beha-
viour is a learning process.
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Both changes (BGA and cultures) proved to be sustained changes. They have
been integrated in the culture of the organization. This showed among other
things in doctors themselves initiating new projects.

The level to which a method such as used here can lead elsewhere to change and
sustainability of that change, is determined by the way in which the key elements
of the method are used. These key elements are:
• the recognition that the values and norms of the people involved, the

dissemination of information to those involved, the opposition of those
involved, showing the people involved the added value of the change,
and the irreversibility of the change process (summarized in the A
VICTORY approach) can play an important role in the change process;

• the participation of the people involved in the entire process of change, in
its design and implementation;

• the creation of a safe atmosphere, thus allowing uncertainty to become a
subject of discussion;

• the recognition that social influences can play an important role in
change processes, and subsequently the use of these influences;

• the use of intervention methods like education and feedback.

However, during the change process location or organisation specific adapta-
tions have to be made to these key elements for the method of change described
above to be an effective management tool.

The present study shows that the A VICTORY approach can be successful in
effecting behavioural changes that are cost effective and sustained. It must be
remembered, however, that behavioural changes can be effected only if every-
body experiences the reason for the change as a problem, and the solution to the
problem enjoys wide support.
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Bijlage 1  Invulformulier prioriteitensessie

PRIORITEITENSESSIE 12-11-‘90

TARGET O* 1. Diagnosegroep levertransplantatie
O 2. Bloedgasanalyse
O 3. Routine CKCL-bepalingen
O 4. Parenterale voeding

* Aankruisen welke van toepassing is.

KRITERIA

Score**

Beschikbaarheid van patiëntengegevens 1 2 3 4 5
(exclusief geautomatiseerde gegevens)

Haalbaarheid 1 2 3 4 5

Beïnvloedbaarheid 1 2 3 4 5

Kwaliteitscriteria:

Ruimte voor verbetering van:
- doeltreffendheid van diagnostiek 1 2 3 4 5

en/of behandeling

- doelmatigheid 1 2 3 4 5

- veiligheid 1 2 3 4 5

............ 1 2 3 4 5

............ 1 2 3 4 5

............ 1 2 3 4 5

............ 1 2 3 4 5

12
Bijlagen

**Gekozen waarde
omcirkelen.

Score: schaal waarbij
1 = zeer slecht
2 = slecht
3 = matig
4 = goed
5 = zeer goed
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Bijlage 2  KERO-score methode

Items1 score score patiënt

1. Ventilatie therapie niet geïntubeerd; 1
kreunen > 6 uur; onrust, apnoes;
intubatie; CPAP; piekdrukken 2 .....
< 20, SIMV < 15; 
beademingsfrequentie < 15 (neon)
beademing; piekdrukken > 20 3

2. Bloedgassen5 pH: 7,21-7,30 1
pCO2: 6,0-7,0 kPa
pO2: 7,1-10,0 kPa

pH: 7,10-7,20 2 .....
pCO2: 7,10-10,0 kPa
pO2: 5,0-7,0 kPa

pH < 7,10 3
pCO2 > 10,0 kPa
pO2 < 5,0 kPa

3. FiO2 0,30-0,40 1 ....
0,41-0,60 2
> 0,60 3

4. Klinische beeld - licht perifere cyanose; 
lichte intrekkingen, 
ausc. bdz goed 1
blijvende matige cyanose; 
matige intrekkingen; 
ausc: ronchi 2 .....

- ernstige cyanose, 
ook bij beademing, 
ausc: 
afwezig ademgeruis 3

1. Als een item op het tijdstip van scoren niet bepaald is wordt als waarde het
gemiddelde van de vorige en de eerstvolgende bepaling genomen.

2. Bij afwijkingen van één of meer van de 4 items wordt 2 pt gescoord.
3. Urineproduktie wordt berekend over de laatste 6 uur.
4. Zie tabel.
5. De slechtste waarde wordt gescoord.

Deze legenda heeft ook betrekking op bijlage 3.
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Bijlage 3  PRISM-score methode

Scoresysteem voor het bepalen van de ernst van ziekte bij beademde pasgeborenen en jonge kinderen met nadruk op de
functie van het respiratoire systeem, samengesteld uit het PRISM-score systeem en het Kero classificatie systeem voor H.M.Z.

Items prematuur à terme 1 mnd-1 jr 1 jr-2 jr 2 jr-7 jr > 7 jr score score 
< 37 wkn < 1 mnd patiënt

1 Syst.bl.dr 80-100 130-160 idem 130-160 idem 150-200 2.
(mm Hg) > 100 > 160 > 160 >200 6

40-45 55-65 60-70 65-75 2
30-39 40-54 45-59 50-64 6

< 30 < 40 < 45 < 50 7 .........
46-79+ 66-129+ 71-129+ 76-149+

card. ton. card. ton. card. ton. card. ton. 2
40-45+ 55-65+ 60-70+ 65-75+

card. ton. card. ton. card. ton. card. ton. 6
30-39+ 40-54+ 45-59+ 50-64+

card. ton. card. ton. card. ton. card. ton. 7

2 Hartfrequentie > 190 > 190 > 160 > 150 > 120 > 100 4 .........
(sl/min) < 70 < 70 < 70 < 60 < 50 < 50 4

3 Stolling2: PT(sec) > 23 > 17 > 16 idem idem idem 2
APTT(sec) > 100 > 70 > 39 ..........
fibrinogeen(g/l) < 1,2 < 1,5 < 1,7
thrombo’s(x109/1) < 100 < 150 < 150

4 Totaal bilirubine > 300 > 200 > 60 idem idem idem 6 ...........
(umol/1)

5 K (mmol/1) 3,5-4,0 idem 30,0-3,5 idem idem idem 1 ...........
< 3,5 < 3,0 5 ...........

7,5-8,5 6,5-7,5 1 ...........
> 8,5 > 7,5 5 ...........

6 Ca (mmol/1) 1,60-1,85 idem 1,75 – 2,0 idem idem idem 2
< 1,60 < 1,75 6

3,0-3,75 3,0-3,75 2 ...........
> 3,75 > 3,75 6 ...........

7 Glucose 
(mmol/1) 1,7-2,2 2,2-3,3 idem idem idem idem 4

< 1,7 < 2,2 8
13,9-22,2 13,9-22,2 4 ...........

> 22,2 > 22,2 8 ...........

8 Bicarbonaat Alle leeftijden: < 16 3 ...........
(mmol/1) > 32 3

9 Urine- Alle leeftijden: < 1ml/kg/uur 5 ...........
productie3

10 Creatine4 > x+3sd idem > 100 idem idem idem 4
(umol/1) > x+6sd > 300 8 ...........

11 Adem-
frequentie 81-100 81-100 61-90 51-90 41-80 31-60 1 ...........
(/min) > 100 > 100 > 90 > 90 > 80 > 60 5

Alle leeftijden: beademd 5

* PaOz/FiOz, PaCo2 zie Kero-score methode
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Bijlage 4 Functie bloedgasanalyses (BGA)

Functie BGA
De functie van BGA is het leveren van informatie over de zuurgraad, de kool-
zuurspanning, de zuurstofspanning, de zuurstofsaturatie en de bicarbonaat-
concentratie van het bloed van de patiënt. Deze informatie dient het inzicht in
de klinische toestand van de patiënt en ondersteunt de besluitvorming omtrent
het medisch beleid. Door middel van de resultaten van de BGA wordt de arts
geïnformeerd omtrent de werking van de verschillende deelsystemen in het
menselijk lichaam als het respiratoire systeem, het circulatoire systeem en het
metabole systeem. Zo ondersteunt de BGA-informatie de besluitvorming
omtrent wel/niet beademen, bijstellen van beademing en beëindigen van de
beademing. Informatie over de zuurgraad en het bicarbonaat spelen een belang-
rijke rol bij het vaststellen van de ernst van circulatoire c.q. renale en metabole
problemen. Genoemde informatie werd zowel op de NICU als op de PICU op
vaste tijden verzameld; om de vier uren werd een BGA aangevraagd. De BGA
werd zodoende gebruikt voor de monitoring van zogenaamde ‘stabiele patiënten’.
Bij zogenaamde ‘instabiele patiënten’ werden daarnaast BGA uitgevoerd op
geleide van het klinische beeld van de patiënt. De tijdsduur die verliep tussen
het door de arts insturen van de aanvraag en het door de inzender ontvangen
van de uitslag bedroeg maximaal 15 minuten.

Alternatieven
Een overzicht van de alternatieven voor het verzamelen van informatie over de
verschillende deelsystemen diende ertoe inzicht te krijgen in de waarde van de
BGA voor de kliniek. Indien er namelijk geschikte alternatieven (voor BGA)
bestonden, kwam het gebruik van BGA in een ander daglicht te staan dan wan-
neer dit niet zo was. De alternatieven werden per deelsysteem aangegeven. Hier-
bij ging het om een willekeurige opsomming. Vervolgens werd bepaald wat de
praktische waarde was van de alternatieven. Als alternatieven werden onder
meer genoemd:

Ademhaling: • Arteriële BGA.
• Transcutane meting.
• Capnografie.
• Veneuze BGA.
• Capillaire BGA.
• Klinisch beeld (huidskleur, adem- en hartfrequentie,

bloeddruk, thorax-excursies).
Circulatie: • Arteriële BGA.

• Transcutane meting.
• Bloedige intra-arteriële/veneuze drukmeting.
• Veneuze BGA.
• Capillaire BGA.



• Klinisch beeld (bloeddruk, huidskleur, hartfrequentie,
capillaire refill, arteriële pulsaties, diurese,
temperatuurverschil centraal-perifeer).

Metabool: • Arteriële BGA.
• Bloedbeeld.
• Electrolyten-bepaling.
• Metabolyten-bepaling (bv. bloedsuiker).
• Veneuze BGA.
• Capillaire BGA.
• Aminozuren-/lactaat-bepaling.
• Klinisch beeld (bewustzijnsniveau, huidskleur, geur,

convulsies, neurologische toestand).

De commissie was van mening dat de BGA (arterieel/veneus/capillair) en de
transcutane meting voor de NICU en PICU op dit moment de meest reële opties
waren voor het verkrijgen van de gewenste informatie omtrent de ademhaling,
de circulatie en metabole situatie van de patiënt. De andere alternatieven waren
weliswaar even waardevol, maar niet voorhanden of vielen af omdat ze de
gewenste informatie niet boden of behoorden tot het zogenaamde vervolgon-
derzoek na de BGA.

Baten en kosten
Ten aanzien van de arteriële, veneuze, capillaire en transcutane metingen werd
door de commissie nagegaan wat zij vonden dat de baten en de kosten van deze
vier afzonderlijke metingen waren. Het ging hierbij om het oordeel van de commis-
sieleden zelf, gebaseerd op kennis en ervaring. De nadruk bij de beoordeling lag op
de immateriële baten en kosten. Aandachtspunten bij de beoordeling waren:
• betrouwbaarheid van de informatie omtrent de deelsystemen;
• snelheid van beschikbaar zijn van de informatie;
• belasting voor de patiënt (pijn, angst);
• belasting voor de arts(-assistent);
• interpretatie van de resultaten;
• complicaties;
• bloedverlies;
• ‘kosten’.

In onderstaande wordt de uitkomst van de beoordeling door de commissie weer-
gegeven. De commissie was van mening dat de informatie afkomstig van de arte-
riële meting het meest betrouwbaar was. Dit gold voor alle genoemde deelsyste-
men. Ook de beschikbaarheid was goed. Daar stond tegenover dat er een kans
was op groter bloedverlies dan bij de andere metingen. Tevens bestond de moge-
lijkheid op min of meer ernstige complicaties met name vasculaire, zoals een
aneurysma, een verstopping, een haematoom en dergelijke. Voor patiënten
bleek de arterieprik veelal een pijnlijke en daardoor angstige gebeurtenis. Een
ander punt was dat arterieel prikken vooral bij de onervaren arts-assistenten
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problemen kon opleveren. Door het veelvuldig gebruik van centrale lijnen
deden arts-assistenten minder ervaring op met het arterieel prikken, wat tech-
niek, routine en zekerheid vereist. Gebrek aan oefening kon ertoe leiden dat de
onervaren arts-assistenten tegen het arterieel prikken op zagen. De veneuze
meting werd alleen geschikt geacht voor het leveren van informatie over het met-
abole systeem. Echter als gevolg van de onervarenheid van arts-assistenten werd
deze meting ook wel gebruikt om informatie over het respiratoire systeem te ver-
krijgen. Het veneuze prikken is zowel voor de patiënt (minder pijnlijk) als voor
de arts (makkelijker te prikken) minder belastend dan het arterieel prikken,
maar de resultaten zijn moeilijker te interpreteren. De complicaties kwamen in
belangrijke mate overeen met de arteriële meting. De betrouwbaarheid van de
capillaire meting lag bij kinderen (PICU) dicht bij die van de arteriële meting. Bij
neonaten (NICU) bleek de betrouwbaarheid sterk samen te hangen met de afna-
me-techniek. Zo deed persen de betrouwbaarheid afnemen. Bij een slechte cir-
culatietoestand van het kind werd de capillaire meting niet betrouwbaar geacht.
De capillaire meting werd weinig belastend gevonden voor de patiënt en de arts-
assistent. Tevens was het gunstig dat voor de capillaire meting minder bloed
nodig was dan voor de andere bloedige metingen, maar complicaties als osteo-
myelitis en vingertopbeschadigingen waren mogelijk. De resultaten van de drie
bloedige metingen (arterieel, veneus en capillair) waren snel beschikbaar (bin-
nen de 15 minuten) en de materiële kosten van de drie metingen bleken verge-
lijkbaar. De transcutane meting (Tc) is onbloedig en is gebaseerd op de licht-door-
laatbaarheid van het weefsel (bv. een vinger). De mate waarin het weefsel licht
(rood en infrarood) absorbeert, wordt omgezet in O2-saturatie-waarden. De
meting is niet belastend voor de patiënt (deze methode kent namelijk nauwe-
lijks complicaties) en de arts. De waarden waren continu en direct verkrijgbaar.
Het nadeel van deze meting was dat alleen de SaO2 betrouwbaar werd geacht en
dan nog alleen wanneer de huid niet is verkleurd (bv. icterus). Daarnaast leid-
den schommelingen in de gegevens, veroorzaakt door de hoge mate van gevoe-
ligheid van de apparatuur, ertoe dat men toch veelal een bloedige meting ter con-
trole wilde. De materiële kosten van de Tc-apparatuur waren relatief hoog,
temeer daar de informatie voor een deel als additioneel werd beschouwd. Wel
was reeds op beperkte schaal Tc-apparatuur voorhanden op beide afdelingen.
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Bijlage 5a  Richtlijnformulier voor beademde patiënt
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Bijlage  5b Richtlijnformulier voor niet-beademde patiënt



Bijlage 6  Registratie-methode bloedgasanalyses (BGA)

Patiëntenclassificatie
Op beide afdelingen NICU en PICU zijn de patiënten geclassificeerd. Aan de
hand van een scoremethodiek is de ernst van de toestand van de patiënt geme-
ten. Omdat de patiënten op beide afdelingen verschillende karakteristieken heb-
ben, zijn twee verschillende manieren ‘van ernst-classificatie’ gehanteerd.

Voor het classificeren van de patiënten op de afdeling NICU is in overleg met de
betrokken artsen de KERO-scoremethode gebruikt. De KERO-scoremethode is
een in Finland ontworpen methodiek om de klinische ernst van RDS (Respira-
tory Distress Syndrome) te scoren. De KERO-score bestaat uit een vijftal hoofd-
onderdelen:
• Ventilatietherapie;
• pO2, pCO2 en pH;
• FiO2;
• Radiologisch beeld;
• Klinisch beeld.

Per hoofdonderdeel bestaan er drie categorieën, opklimmend in ernst. Per cate-
gorie worden punten toegekend, een punt voor een waarde die valt binnen cate-
gorie 1, twee punten voor categorie 2 en drie punten voor categorie 3. Als voor-
beeld de FiO2; de categorieën voor FiO2 zijn: categorie 1 = 0.30 — 0.40; cate-
gorie 2 = 0.41 — 0.60; categorie 3 = > 0.60. Indien bij een patiënt een FiO2-
waarde wordt gevonden die in categorie 2 valt, krijgt die patiënt een score 2 voor
FiO2.
Aan de hand van de gevonden waarden/beelden bij de patiënt krijgt de patiënt
een score toegewezen op elk van de vijf hoofdonderdelen. Hoewel de KERO-
score onvoldoende gevalideerd is, werd hij in overleg met de artsen gebruikt
omdat het een methode is die recht doet aan de beademingssituatie van de
patiënt. Zoals eerder aangegeven, is de KERO-score ontworpen voor RDS-
patiënten. RDS wordt veroorzaakt door een tekort surfactant (Hyaline membra-
nen ziekte) en wordt mede gekenmerkt door een typisch radiologisch beeld. Ons
onderzoek beperkt zich echter niet tot die patiëntengroep, maar strekt zich uit
over alle neonaten met respiratoire problemen. Vandaar dat op het door Kero
gehanteerde scoresysteem een voor dit onderzoek noodzakelijke bijstelling werd
gepleegd. Zo is in overleg met de radiodiagnostiek de radiologische classificatie
geheel komen te vervallen. Tevens zijn, op aangeven van de medisch specialis-
ten die lid zijn van de werkgroep en die tevens werkzaam zijn binnen de NICU,
wijzigingen op het waarderen van het klinisch beeld gepleegd. Bij aanwezigheid
van zeer veel crepitatie (bepaald soort ademgeruis) werd een punt toegekend,
ook bij gelijktijdige afwezigheid van kenmerken van categorie 1. Eveneens werd
een punt toegekend bij weinig ronchi zonder cyanose, ook bij gelijktijdige afwe-
zigheid van kenmerken behorende bij categorie 1. Bij categorie 3 van het hoofd-
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onderdeel ‘Klinisch beeld’ werd afwezig ademgeruis bij auscultatie toegevoegd.

Op de afdeling PICU werd samen met de artsen besloten het Amerikaanse
PRISM-scoresysteem (Pediatric Risk Score of Mortality) te gebruiken. De PRISM-
score is een afgeleide van de Physiologic Stability Index (PSI). Beide scoresyste-
men PSI en PRISM zijn ontwikkeld om de klinische ernst van de toestand van
de patiënt te meten om aan de hand daarvan het risico van overlijden vast te kun-
nen stellen. Het PRISM scoresysteem is gevalideerd. Het PRISM-scoresysteem
bestaat uit de volgende te scoren items:
• Systolische bloeddruk, diastolische bloeddruk;
• Hartslagfrequentie, ademfrequentie;
• PaO2/FiO2, PaCO2;
• Glasgow Coma Scalescore (alleen bij vermoeden van centraal

neurologisch lijden), pupilreactie;
• PT/PTT;
• Totaal bilirubine, kalium, calcium, glucose en bicarbonaat.

Op basis van de bij de patiënt aangetroffen waarden of observaties wordt een
score toegekend. Het originele gevalideerde scoresysteem werd op een aantal
onderdelen aangepast naar inzicht van de leden van de werkgroep. Zo is bij het
item systolische bloeddruk in de door ons gehanteerde methode rekening
gehouden met de toediening van cardiotonica. Cardiotonica hebben een bevor-
derend effect op de werking van de hartspier. Een afwijkende systolische bloed-
druk kan worden gemaskeerd door cardiotonica. Dit betekent dat bij dezelfde
patiënt de systolische bloeddruk bij gebruik van cardiotonica anders kan wor-
den gescoord dan zonder gebruik cardiotonica. De diastolische bloeddruk is om
praktische redenen weggelaten. Hartfrequentie en ademfrequentie zijn in de uit-
eindelijk gehanteerde methode verder uitgesplitst naar leeftijd. De werkgroep
vond de PRISM-score op beide onderdelen te grof om de ernst mee te kunnen
laten wegen. De Glasgow Coma Scale en de pupilreactie werden wel gescoord,
maar de patiëntenpopulatie was van dien aard (niet-neurologisch) dat deze score
altijd nul was. De stolling is aangepast aan de in het AZG gebruikelijke bepalin-
gen en waarden. Het onderdeel totaal bilirubine werd verder uitgesplitst naar
leeftijd. K, Ca en glucose werden eveneens verder uitgesplitst naar leeftijd. Uri-
neproductie en creatinine werden aan het scoresysteem toegevoegd. Gezien het
onderwerp van studie, namelijk bloedgasanalyses, achtte de werkgroep het
noodzakelijk de nierfunctie op te nemen in de score. Per afzonderlijk item is de
maximale score verschillend.

Registratie
Het registreren van de patiënten, zowel met de KERO- als de PRISM-methode,
werd uitgevoerd door een onderzoeksmedewerker. Deze werd geïnstrueerd en
begeleid door de onderzoeker en de medisch specialisten uit de werkgroep die
werkzaam zijn binnen NICU en PICU. De gegevens zijn overgenomen uit het
medische dossier van de patiënt.
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Bij het scoren van de patiënten zijn de volgende criteria gehanteerd:
• Er is gescoord op het tijdstip van aanvraag van een BGA of, indien niet moge-

lijk, op het meest dichtbijgelegen tijdstip. Op basis van het totaal aantal vast-
gestelde scores over 24 uur is uiteindelijk een gemiddelde ernstscore voor 24
uur berekend: de dagscore.

• Er zijn alleen patiënten gescoord die volledige episoden van 24 uur op de
afdeling NICU of PICU hebben gelegen. Wanneer een patiënt gedurende een
dag minder dan 24 uur was opgenomen, dan werd die patiënt niet gescoord
en telde deze dag niet mee.

• Er zijn alleen patiënten gescoord die meer dan 12 uren per dag zijn beademd.
Deze grens is arbitrair. Patiënten die meer dan de helft van een etmaal wor-
den beademd en vervolgens worden losgekoppeld om zelfstandig te ademen,
kennen een periode van afwennen (weaning). Gedurende deze periode valt
de patiënt binnen de richtlijn voor het aanvragen van BGA bij de beademde
patiënt. Om inhoudelijke redenen werden door de werkgroep ook voor het
aanvragen van BGA bij niet-beademde kinderen richtlijnen ontwikkeld. Dus
mocht er al sprake zijn van een periode van compleet afgewend zijn binnen
12 uren, dan geldt de richtlijn voor niet-beademde kinderen. Ook op het
moment dat de kinderen niet meer worden beademd, is hun klinische toe-
stand gescoord gedurende de rest van de 24 uren.

• Als op een bepaald tijdstip de waarde van een item niet bekend was, is als
waarde het gemiddelde van de vorige en de eerstvolgende bepaling genomen.
Aan deze gemiddelde waarde is vervolgens een score toegekend. De gluco-
sewaarden en urineproductie vormen hierop een uitzondering. Een afwij-
kende glucosewaarde is alleen voor het tijdstip van de bepaling ervan
gebruikt, gezien de snelle verandering van het glucosegehalte na instelling
van therapie. De urineproductie is over de laatste zes uren bepaald.

• Items die maar eenmaal per dag zijn bepaald, zijn voor de gehele dag
gebruikt.

• Het klinische beeld is over een periode van 24 uur bepaald.



118 DE GEWOONTE DOORBROKEN

Bijlage 7  Infectie-registratie formulier Neonatologie
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Bijlage 8  Registratie-methode kweken

Registratie
De uitslagen van de diverse routinematige bacteriologische kweken zijn uit de
laboratorium-administratie van de Dienst Ziekenhuis Epidemiologie (DZE) ver-
kregen. Dit is uitgevoerd gedurende een periode van een half jaar (januari t/m
juni). Het gehanteerde criterium bij de registratie van de micro-organismen is
het al dan niet voorkomen van het micro-organisme in de genoteerde laborato-
rium-uitslag. Zodra door de registrator kon worden geconstateerd dat een
bepaald micro-organisme in de uitslag is aangetroffen, is de kweek als positief
gewaardeerd voor dat micro-organisme. Hierbij is rekening gehouden met de
mogelijkheid dat een kweek meer soorten bacteriën kan bevatten. Naast het
gevonden micro-organisme zijn ook de naam van de patiënt diens unieke zie-
kenhuisnummer, de verpleegafdeling en de datum waarop het te kweken mate-
riaal is afgenomen genoteerd. Door deze wijze van registreren is het mogelijk
geworden de eerder genoemde kweeksets te kunnen onderscheiden.
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Bijlage 9  Protocollen routinematige bacteriologische kweken

PROT.KWE

Protocollen surveillance-kweken voor:

• Paediatrische Intensive Care
• Neonatologie
• Kinderoncologie (zie bijlage).

A  Paediatrische Intensive Care

1 Bij opname
kweken: keel/sputum*, lies en faeces.

2 Tijdens opnameperiode
kweken; 2 x per week keel/sputum* en faeces

* bij beademing sputumkweek i.p.v. keelkweek.

B  Neonatologie (noord en zuid)

1 Bij opname
kweken bij kinderen jonger dan 3 dagen: oor, keel/spu-
tum*, lies faeces

kweken bij kinderen ouder dan 3 dagen: keel/sputum*
en faeces

2 Tijdens opnameperiode
kweken: 2 x per week keel/sputum* en faeces

* bij beademing sputumkweek i.p.v. keelkweek.

C  Oncologie

Betreft:
1 Staken routine bacteriologisch onderzoek bij kinderen

met kanker.
2 Invoering gerichte bacteriologische bewaking van kin-

deren met kanker, die ‘SDD’ krijgen.
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Tot op heden is het gebruikelijk dat bij kinderoncologische patiënten geduren-
de hun klinische periode 2 x per week zgn. surveillance (inventarisatie) bacte-
riologisch onderzoek wordt gedaan.
In het kader van een meer gerichte diagnostiek en therapie bij vermoeden op
infectie bij een kinderoncologische patiënt is onlangs een beslisschema geïntro-
duceerd met criteria voor start, bijstelling en staken van zgn. empirische antibi-
otische therapie. In dit schema wordt ook de noodzaak van adequate initiële dia-
gnostiek benadrukt.
Wij achten het daarom in het kader van patiëntenzorg, niet langer nodig de
bovengenoemde routine ‘surveillance’ kweken te handhaven.
Vanaf 1-12-’93 verzoeken wij wel om wekelijks een neuskeelwat- en faeces-
kweek in te zenden van kinderen die Selectieve Darm Decontaminatie (SDD)
krijgen.
Tevens zouden wij de verpleegafdelingen willen vragen om bij onslag van een
‘SDD-patiënt’ de (ouders van de) patiënt een faeceskweekpotje mee te geven dat
bij het eerstvolgende polikliniekbezoek kan worden ingeleverd.

Met dank voor medewerking,
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Bijlage 10  Frequentie-tabellen aantallen aanvragen bloedgasanalyses
(BGA)

Frequentie-tabel van het aantal BGA-aanvragen per beademingsdag voor NICU
en PICU in periode 1.

Aantal BGA per beademingsdag Gerealiseerd door NICU Gerealiseerd door PICU
0 0 1
1 2 5
2 7 17
3 14 12
4 22 6
5 25 3
6 22 3
7 17 0
8 3 1
9 4 0

10 3 0
11 2 0
12 1 0
13 1 0

Frequentie-tabel van het aantal BGA-aanvragen per beademingsdag voor NICU
en PICU in periode 2.

Aantal BGA per beademingsdag Gerealiseerd door NICU Gerealiseerd door PICU
0 3 1
1 6 7
2 15 5
3 9 9
4 11 12
5 6 3
6 7 1
7 6 2
8 1 0
9 0 0

10 0 0
11 1 0



Frequentie-tabel van het aantal BGA-aanvragen per beademingsdag voor NICU
en PICU in periode 3.

Aantal BGA per beademingsdag Gerealiseerd door NICU Gerealiseerd door PICU
0 8 0
1 19 8
2 13 14
3 19 21
4 22 10
5 21 4
6 22 3
7 11 2
8 4 0
9 1 0

Frequentie-tabel van het aantal BGA-aanvragen per beademingsdag voor NICU
en PICU in periode 4.

Aantal BGA per beademingsdag Gerealiseerd door NICU Gerealiseerd door PICU
0 2 7
1 10 15
2 25 22
3 13 13
4 21 6
5 11 1
6 5 1
7 1 1
8 1 1
9 0 0

10 0 1
11 1 0
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13
Dankwoord

Zoals uit de voorgaande hoofdstukken reeds is gebleken, hebben veel mensen
een bijdrage geleverd aan de uiteindelijke realisatie van dit proefschrift. Dit lag
besloten in de aard van het onderzoek. Echter het enthousiasme waarmee velen
dit deden, was niet vanzelfsprekend, wel hartverwarmend. De samenwerking
met een ieder van hen heb ik dan ook als zeer prettig en stimulerend ervaren.
Nu reflecterend op het gehele proces van voorstudie tot en met eindredactie wil
ik een ieder voor die bijdrage bedanken.
Leendert Krol en Hugo Heijmans zijn beiden de initiatiefnemers geweest tot dit
onderzoek. Zij hebben mij het zwemvest en voedsel gegeven en vervolgens
onder het uiten van stimulerende kreten in de zee gegooid. Steeds na drie weken
keken zij hoeveel kilometers ik gezwommen had. Was het resultaat niet bevre-
digend dan verbeterden zij mijn techniek of duwden mij een eindje, niet te ver
want ik moest het zelf doen. Een enkele keer hielden ze mij even kopje onder,
niet te lang, maar lang genoeg om mij een geheel frisse blik te geven. Leendert
en Hugo ik heb genoten van de samenwerking en veel van jullie wijsheden in
mijn oren geknoopt.
Johan Groothoff als ik dit zeg, ontken je het waarschijnlijk of zwak je het af, maar
zonder de gesprekken die wij met name in de eerste helft van het onderzoek heb-
ben gevoerd, was het onderzoek voor mij beduidend minder leuk geweest. Tij-
dens de gesprekken in de tweede helft van het onderzoek wist je steeds de vin-
ger op zere plekken te leggen, ook al voelde ik ze tot op dat moment nog niet.
Zo behoedde je mij voor chronische blessures.
Jannes van Everdingen en Henriëtte Oldhoff jullie enthousiasme en bereidheid
tot iedere vorm van medewerking waren groots, dank.
Nic. Veeger, jij hebt twee jaar lang gegevens verzameld en verwerkt. Je deed dit
immer met een onverwoestbare loyaliteit. Hoe ik je hiervoor kan bedanken weet
ik nog niet goed, maar dat dit onvoldoende is, is helder.
Wouter Wijker dank ik voor de ingenieuze wijze waarop hij mij heeft bijgestaan
in de statistiek.
Natuurlijk ben ik veel dank verschuldigd aan de leden van de twee werkgroe-
pen waar ik drie jaar intensief en met veel plezier mee heb samengewerkt. Zon-
der hen was dit proefschrift niet tot stand gekomen. Jan Strengers en Wim



Kamps, de beide werkgroep voorzitters, veel dank voor jullie inzet om er iets
moois van te maken.
Veel dank ben ik verschuldigd aan Henny Knoester, Jan Kimpen en Jan Arends.
Jullie onvoorwaardelijke inzet, zowel bij ‘handwerk’ als ‘meedenken’ betekende
veel voor mij, niet alleen inhoudelijk, het betekende voor mij ook de legitimatie
van dit onderzoek.
De medewerkers van het Academisch Ziekenhuis Groningen, in het bijzonder
de medewerkers van het Klinisch Hematologisch Laboratorium, de Dienst Zie-
kenhuis Epidemiologie en de afdeling Kindergeneeskunde, bedank ik voor hun
medewerking bij de registratie en het verzamelen van gegevens.
Marthe Cazemier en Wyn Limburg dank ik voor hun kritische blik op mijn taal-
gebruik. Nu heb ik bijna iedereen bedankt die er aan heeft bijgedragen dat er let-
ters op papier zijn gekomen. Dat deze letters uiteindelijk tot een toonbaar geheel
zijn verwerkt, lag niet aan mij. Corrie van de Vliet heeft met enorme souplesse,
snelheid en inzicht alle hindernissen genomen die de moderne apparatuur voor
mij opwierp. Corrie, heel veel dank.
Tot slot wil ik hier bekennen dat het onderzoek voor mijn partner Angèle
Loomans soms een loden last moet zijn geweest. Het beeld van iemand die
er fysiek wel is, maar een absoluut afwezige indruk maakt, kent u waar-
schijnlijk wel. Dit beeld moet zij veelvuldig hebben waargenomen, ondoor-
dringbaar en persisterend. Angèle, promoveren is iets moois, maar het inten-
se leven blijft veel mooier.
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Gezondheid is het hoogste goed. In Nederland ontstaat 
er evenwel de laatste jaren een steeds grotere kloof 
tussen de kosten van gezondheidszorg en de beschikbare 
budgetten. De druk op de uitgaven voor medische 
verrichtingen vraagt om maatregelen ter beheersing van 
kosten. Maar is kostenbeheersing niet strijdig met een 
maximale kwaliteit van het medisch handelen? 

Op grond van ervaringen met het project "kwaliteits
bewaking bij kostenbeheersing" laat Hemkes zien dat 
van een dergelijke tegenstrijdigheid geen sprake hoeft 
te zijn. Tijdens het project werd de nadruk gelegd op het 
inzichtelijk maken van de aard en de omvang van 
medisch handelen om van daaruit dat handelen zo nodig 
bij te sturen. 
Dit bijsturen vergt een zorgvuldig gestructureerd en 
gefaciliteerd veranderingsproces. Kernelementen van dit 
veranderingsproces zijn: participatie van de betrokken 
artsen, het bespreekbaar maken van motieven voor 
medisch handelen, het creëren van condities voor een 
leerproces en het herkenbaar maken van de toegevoegde 
waarde van de verandering voor de dagelijkse medische 
praktijkvoering. 

laat zien dat kostenbeheersing 
hand in hand kan gaan met de kwaliteit van medisch 
handelen. 
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