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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.
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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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