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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-
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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

19STILSTAAN BIJ VERANDERINGSPROCESSEN



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.
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