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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
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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.

38 DE GEWOONTE DOORBROKEN


