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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.
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