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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.
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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.
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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
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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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