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7.1 Inleiding

De laatste decennia wordt in toenemende mate van artsen verwacht dat zij hun
handelen rationaliseren. Dit vereist voor veel artsen een ingrijpend verande-
ringsproces. In dit onderzoek is een methode voor een dergelijk veranderings-
proces opgezet en stapsgewijs uitgevoerd. Onderdeel van de veranderingsme-
thode was het samen met de artsen van de Kinderkliniek van het Academisch
Ziekenhuis Groningen ontwikkelen en invoeren van richtlijnen voor het ratio-
neel aanvragen van bloedgasanalyses (BGA). De artsen gaven zelf aan dat het
aanvragen van BGA bijstelling behoefde in de vorm van een grotere mate van
selectiviteit.
Dit onderdeel van het veranderingsproces was gericht op het bewerkstelligen
van een wijziging in het aanvragen van BGA, die wordt opgenomen in de alle-
daagse praktijkuitoefening. Dit betekent dat het effect van deze verandering op
de langere termijn aantoonbaar zou moeten zijn. Om het effect van de verande-
ring op het aanvragen van BGA te kunnen beoordelen, is op verschillende
momenten in de tijd het aantal aangevraagde BGA gemeten; voorafgaande aan
de verandering; vlak na het opstellen van de richtlijnen, maar voor de invoering
ervan; tijdens de invoering; vijf – zes maanden na invoering. De ernst van de toe-
stand van de patiënten tijdens deze metingen is vergelijkbaar gemaakt. Daar-
naast is tot twee jaar na de invoering van de richtlijnen het aantal BGA gevolgd.
Aan de hand van de aantallen BGA voor en na de invoering van de richtlijnen
zijn de mogelijke gevolgen hiervan voor de kosten van de Kinderkliniek bere-
kend.
Tevens is onderzocht of het veranderingsproces inzake BGA een spin-off effect
heeft gehad op het aanvragen van klinisch haematologische en klinisch chemi-
sche verrichtingen. Beide soorten verrichtingen zijn verwant aan BGA voor wat
betreft de wijze van aanvragen en de functie bij de besluitvorming.

7.2 Methode

Om het effect van de invoering van de richtlijnen op het aantal BGA te kunnen
bepalen, is een tweetal benaderingen gevolgd.
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A. Analyse op micro-niveau. Er is een viertal metingen uitgevoerd. Tijdens de
metingen werd het aantal BGA per patiënt per beademingsdag geregistreerd
(zie bijlage 6, waar de registratiemethode wordt toegelicht). In onderstaande
tabel is een overzicht van de meetperioden gepresenteerd.

De eerste (referentie) meting (01/09/1991-27/09/1991) vond plaats voordat
werd begonnen met het formuleren van de richtlijnen. De tweede meting
(18/05/1992 -17/06/1992) is uitgevoerd direct aansluitend op het formuleren
van de richtlijnen, maar nog voor de officiële invoering ervan. De derde
meting (06/07/1992 – 23/08/1992) is verricht tijdens de invoering van de
richtlijnen. Gedurende deze periode is het gebruik van de richtlijnen actief
ondersteund. Na deze periode werd de bemoeienis van de onderzoeker stop-
gezet. Vervolgens werd na een periode van vijf – zes maanden opnieuw geme-
ten (04/01/1993 –31/01/1993) om na te gaan of de verandering was gecon-
solideerd. Alle metingen zijn gelijktijdig op de afdelingen Neonatologie Inten-
sive Care (NICU) en Paediatrie Intensive Care (PICU) uitgevoerd.
Gedurende de meetperioden is van alle betrokken patiënten een score van
hun klinische toestand over 24 uur bepaald. Voor de NICU is een aangepas-
te KERO-score gebruikt, voor de PICU een aangepaste PRISM-score (voor een
beschrijving van deze methodieken zie bijlagen 2 en 3). Er is in de 
literatuur geen gedegen validering van de beide gebruikte methodieken te
vinden, maar het gaat om op intensive-care afdelingen gangbare methodie-
ken.

70 DE GEWOONTE DOORBROKEN

Meting Periode Relatie tot verandering

1 01/09/’91 Voorafgaande aan het veranderingsproces
-

27/09/’91

2 18/05/’92 Tijdens het veranderingsproces; het opstellen 
- van de richtlijnen

17/06/’92

3 06/07/’92 Tijdens het veranderingsproces; het invoeren 
- van de richtlijnen

23/08/’92

4 04/01/’93 Na de invoering van de richtlijnen; geen 
- bemoeienis meer van de onderzoeker

31/01/’93

Tabel 7.1 Overzicht van de meetperioden inzake de analyse op micro-niveau.



Verder is een schatting gemaakt van het mogelijke effect van de invoering van
de richtlijnen op de kosten van de Kinderkliniek. Hiertoe is het aandeel van
de BGA in de kosten van de Kinderkliniek van voor de verandering vergele-
ken met het kostenaandeel van BGA erna. De omrekening van het aantal BGA
naar kosten voor de Kinderkliniek is uitgevoerd met behulp van de in het Aca-
demisch Ziekenhuis Groningen (AZG) gangbare Spaandersystematiek.1

B. Analyse op macro-niveau. Over een periode van één jaar voor de invoering van
de richtlijnen tot twee jaar na die tijd (1991-1994) zijn het aantal BGA en
andere verrichtingen voor de gehele kliniek geregistreerd. Voor deze registra-
tie zijn de productiegegevens van de afdeling Kindergeneeskunde gebruikt.
Over de gehele periode van 1991 tot en met 1994 is, om praktische redenen,
de toestand van de patiënt niet in kaart gebracht. Vandaar dat de gegevens zijn
vergeleken met andere parameters. Zo is gekozen voor het aantal verpleegda-
gen, aantal Intensive Care-/High Care-dagen (twee verschillende vormen van
intensieve zorg) en het aantal artsen over dezelfde periode. Voor verpleegda-
gen is gekozen omdat verwacht mag worden dat het aantal BGA verband
houdt met het aantal verpleegdagen. Het aantal werkzame artsen is geregis-
treerd, omdat uit onderzoek is gebleken dat er een positief verband bestaat
tussen het aantal artsen en de omvang van het medisch handelen.2

Deze tweede benadering biedt ten eerste de mogelijkheid het aanvragen van
BGA over een langere tijd te volgen (in totaal vier jaar). Ten tweede kan zo
worden bekeken of de opzet en uitvoering van het veranderingsproces, in eer-
ste instantie gericht op BGA, tevens een effect heeft gesorteerd op andere
onderdelen van het medisch handelen.

Statistische bewerking
Met behulp van een covariantie-analyse is nagegaan of er een statistisch signifi-
cante relatie bestond tussen de toestand van de patiënt en het aanvragen van BGA.
Voor een aanwezig verband zou moeten worden gecorrigeerd.
Om de invloed van de richtlijnen op het aantal aanvragen na te gaan, is een varian-
tie-analyse (ANOVA) uitgevoerd.3,4 Aan de hand van de Student-Newman-Keuls-
test zijn de gemiddelden (aantal BGA-aanvragen) van iedere meetperiode met
elkaar vergeleken.5

Bij alle statistische bewerkingen wordt dubbelzijdig getoetst met een 95%-
betrouwbaarheidsinterval (α = 0,05).

7.3 Resultaten

In tabel 7.2 wordt per meetperiode voor NICU en PICU een overzicht gegeven
van de duur van de meetperiode, het aantal beademde patiënten waarop de
meting betrekking had en het aantal gerealiseerde beademingsdagen gedurende
die kalenderdagen.
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Meetperiode: 1. voor de verandering, 2. tijdens het opstellen van de richtlijnen, 
3. tijdens de invoering van de richtlijnen, 4. vijf – zes maanden na de
invoering van de richtlijnen.

Dagen: het aantal kalenderdagen binnen een meetperiode.

Per periode is op alle beademingsdagen het aantal aanvragen BGA geregistreerd.
Tabel 7.3 (NICU) en tabel 7.4 (PICU) geven per periode het totale aantal BGA-
aanvragen en het gemiddelde aantal BGA-aanvragen per beademingsdag weer.
Voor meer gedetailleerde informatie inzake het aantal BGA-aanvragen per
beademingsdag wordt de lezer verwezen naar bijlage 10.

Meetperiode: 1. voor de verandering, 2. tijdens het opstellen van de richtlijnen, 3.
tijdens de invoering van de richtlijnen, 4. vijf – zes maanden na de
invoering van de richtlijnen.

Totaal aantal BGA: totaal aantal BGA-aanvragen gemeten gedurende de meetperiode.
Gemiddelde: gemiddelde aantal BGA-aanvragen per patiënt per beademingsdag.
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Meetperiode Dagen Patiënten Beademingsdagen

NICU/PICU NICU/PICU NICU/PICU
1 27/27 16/6 123/48
2 31/31 14/4 65/40
3 49/49 17/7 140/62
4 31/31 16/10 90/68

Meetperiode Totaal aantal BGA Gemiddelde SD

1 659 5,4 2,2
2 240 3,7 2,2
3 545 3,9 2,2
4 294 3,3 1,8

Tabel 7.3 Het totaal aantal BGA-aanvragen, het gemiddelde aantal BGA-aanvragen per beademingsdag en de
standaarddeviatie (SD) voor de vier meetperioden voor de NICU.

Tabel 7.2 Het aantal kalenderdagen, patiënten en beademingsdagen per meetperiode (NICU/PICU).



Meetperiode: 1. voor de verandering, 2. tijdens het opstellen van de richtlijnen, 3. tij-
dens de invoering van de richtlijnen, 4. vijf – zes maanden na de invoering
van de richtlijnen.

Totaal aantal BGA: totaal aantal BGA-aanvragen gemeten gedurende de meetperiode.
Gemiddelde: gemiddelde aantal BGA-aanvragen per patiënt per beademingsdag.
Beademingsdagen: het aantal dagen waarop de patiënt is opgenomen en minstens 12

uren kunstmatig wordt beademd.

Eerst is bekeken wat het mogelijke effect is van de toestand van de patiënt op het
aantal BGA. Voor de afdeling NICU blijkt er een significant verband te bestaan
tussen de ernstscore en het aantal BGA per beademingsdag (t=4,93; P=0,000).
De voor dit verband aangebrachte correctie op het gemiddelde aantal BGA per
beademingsdag blijkt evenwel miniem (niet significant) te zijn. Vandaar dat de
uitwerking van deze correctie niet in deze tekst staat weergegeven. Ook voor
PICU geldt dat er wel een verband bestaat (t=4,84; P=0,000), maar dat de daar-
uit volgende correctie miniem is. Dit betekent dat in het vervolg met de onge-
corrigeerde gemiddelden is gerekend (de variantie-analyse is met en zonder cor-
rectie van de gemiddelden uitgevoerd; de resultaten waren identiek).
Uit tabel 7.3 blijkt dat bij NICU over de vier perioden een daling van het gemid-
delde aantal BGA per beademingsdag plaatsvindt. De daling is het grootste tus-
sen periode 1 en periode 2 (de richtlijnen waren reeds geformuleerd voor perio-
de 2). Het gemiddelde aantal BGA in periode 3 is nagenoeg gelijk aan dat in
periode 2. In periode 4 daalt het gemiddelde verder. De in tabel 7.4 gepresen-
teerde gemiddelden geven aan dat bij PICU sprake is van een lichte toename tus-
sen periode 1 en 2. Toen de richtlijnen werden ingevoerd (periode 3) bleef dit
aantal stabiel (NICU en PICU), waarna in periode 4 een daling van het gemid-
delde aantal BGA per beademingsdag optrad. Zowel bij NICU als bij PICU blijkt
dat de spreiding van het gemiddelde aantal BGA per beademingsdag voor alle
vier de perioden nagenoeg dezelfde is.
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Meetperiode Totaal aantal BGA Gemiddelde SD

1 140 2,9 1,6
2 127 3,2 1,6
3 191 3,1 1,5
4 158 2,3 1,8

Tabel 7.4 Het totaal aantal BGA-aanvragen, het gemiddelde aantal BGA-aanvragen per beademingsdag en de
standaarddeviatie (SD) voor de vier meetperioden voor de PICU.



Vervolgens is een variantie-analyse uitgevoerd om na te gaan of de geconsta-
teerde verschillen in aantallen BGA per periode significant zijn. Voor NICU
(F(3,409)=15,58; P=0,000) en voor PICU (F(3,209)=5,14; P=0,002) is in z’n
algemeenheid sprake van een statistisch significante relatie tussen de periode en
het gemiddelde aantal BGA. Dit houdt in dat het gemiddelde aantal BGA per
meetperiode verandert. Hoe deze invloed eruit ziet is nader onderzocht met
behulp van de Student-Newman-Keuls-test. Voor NICU blijkt dat de daling tus-
sen periode 1 en 2 significant is (α= 0,05). Het verschil tussen het gemiddelde
aantal BGA van periode 1 en de gemiddelden gevonden in de andere meetpe-
rioden is eveneens significant. Andere verschillen zijn niet significant. Dat bete-
kent dat de verandering in feite is bereikt tussen de perioden 1 en 2, en gehand-
haafd blijft.
Voor PICU blijkt dat de geconstateerde daling van het gemiddelde tussen perio-
de 3 en periode 4 significant is (α=0,05). Dit geldt niet voor het verschil tussen
de gemiddelden van periode 1 en periode 4. Niettemin is sprake van een behoor-
lijke daling van het gemiddelde aantal BGA tussen de perioden 1 tot en met 3
enerzijds en periode 4 anderzijds. Deze daling is echter niet statistisch signifi-
cant, mede vanwege de kleine aantallen.

Berekende kosteneffect
Het effect van het toepassen van de nieuwe richtlijnen BGA op de kosten van de
beide afdelingen is als volgt berekend. Bij de berekening is gebruik gemaakt van
de gegevens die betrekking hebben op het jaar 19936 (zie het navolgende sche-
ma).

NICU:
• aantal beademingsdagen in 1993: 1.930;
• gemiddeld aantal BGA’s per beademingsdag voor de verandering: 5,4;
• gemiddeld aantal BGA’s per beademingsdag na de verandering: 3,3;
• aantal Spaanderpunten per BGA: 30 (Dienst FMZ van het AZG);
• prijs per Spaanderpunt: ƒ 1,09 (Dienst FMZ van het AZG).

PICU:
• aantal beademingsdagen in 1993: 886;
• gemiddeld aantal BGA’s per beademingsdag voor de verandering: 2,9;
• gemiddeld aantal BGA’s per beademingsdag na de verandering: 2,3;
• aantal Spaanderpunten per BGA: 30 (Dienst FMZ van het AZG);
• prijs per Spaanderpunt: ƒ 1,09 (Dienst FMZ van het AZG).

Met gebruik van voornoemde gegevens is berekend wat de kosten van de Kin-
derkliniek voor BGA was voor de verandering. Daarna is hetzelfde berekend
voor de situatie na de verandering. Vervolgens is het verschil tussen beide uit-
komsten berekend. De volgende rekenmethode is gehanteerd:
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NICU
Aantal beademingsdagen NICU x Gemiddeld aantal BGA’s per beademingsdag x Aantal
Spaanderpunten per BGA x Prijs per punt
Berekende kosten voor de verandering:
1.930 x 5,4 x 30 x ƒ 1,09 = ƒ 340.799,40
Berekende kosten na de verandering:
1.930 x 3,3 x 30 x ƒ 1,09 = ƒ 208.266,30

_______________ -/-
ƒ 132.533,10 (39% daling)

PICU
Aantal beademingsdagen PICU x Gemiddeld aantal BGA’s per beademingsdag x Aantal
Spaanderpunten per BGA x Prijs per punt
Berekende kosten voor de verandering:
886 x 2,9 x 30 x ƒ 1,09 = ƒ 84.019,38
Berekende kosten na de verandering:
886 x 2,3 x 30 x ƒ 1,09 = ƒ 66.636,06

_______________ -/-
ƒ 17.383,32 (21% daling)

De uitkomst betekent dat conform de geschetste situatie de bereikte verandering
de kliniek een vermindering van de jaaruitgaven heeft opgeleverd van
ƒ132.533,10 + ƒ17.383,32 = ƒ149.916,42.

Langere termijn effect
Bij de vraag naar het effect van de verandering op de langere termijn en het effect
van uitstraling (spin-off) gaat het om de vraag of de verandering onderdeel is gaan
uitmaken van de geaccepteerde medische praktijk. Met het uitstralingseffect
wordt bedoeld, dat de gedragsverandering zoals die is bereikt bij het BGA-tra-
ject ook wordt waargenomen bij andere onderdelen van het medisch handelen.
Om een beoordeling te kunnen maken van beide effecten is ook op macroniveau
gekeken naar het medisch handelen. Het effect op langere termijn wordt beoor-
deeld aan de hand van het aantal BGA over de periode 1991 – 1994 (de richtlij-
nen BGA zijn halverwege 1992 ingevoerd).

Uit tabel 7.5 blijkt dat in de periode 1991 – 1994 het aantal verpleegdagen,
IC/HC-dagen NICU, IC-dagen PICU is gestegen. Ook het aantal artsen is geste-
gen. De toename van het aantal verpleegdagen en artsen doet verwachten dat het
aantal BGA-aanvragen stijgt. De tabel laat echter zien dat het aantal BGA aan-
zienlijk is gedaald over de periode 1991-1994. De grootste daling vond plaats in
1992, het jaar waarin de verandering is ingezet.

Mogelijke uitstraling (spin-off) van het BGA-traject
Het effect van het BGA-traject op andere onderdelen van het medisch handelen
wordt over dezelfde periode bekeken. Voor de beoordeling van dit effect is naar
de budgetgegevens van klinisch chemische en klinisch haematologische ver-
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richtingen gekeken. Beide verrichtingen vertonen een grote mate van overeen-
komst met BGA voor wat betreft de wijze van aanvragen en de functie bij de
besluitvorming. Omdat er in deze periode geen wijzigingen in de Spaandersys-
tematiek zijn doorgevoerd binnen het AZG was deze werkwijze mogelijk.
Eerder is aangegeven dat in genoemde periode het aantal verpleegdagen en
IC/HC-dagen is gestegen, evenals het aantal artsen. Hierbij kan tevens worden
opgemerkt dat het aantal levertransplantaties in deze periode met 50% is geste-
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1991 1992 1993 1994

Verpleegdagen 27.786 28.006 29.556 28.947
IC/HC-dagen NICU gg* 6.710 7.150 7.529
IC-dagen PICU gg* 1.634 1.759 1.862
Supervisoren/assistenten 23/41 24/43 24/43 24/48
BGA 51.078 37.300 30.603 31.807

Verpleegdagen: aantal verpleegdagen gerealiseerd door de Kinderkliniek.
IC/HC-dagen NICU: aantal gerealiseerde Intensive Care (IC) dagen en High Care (HC)

dagen op de afdeling NICU.
IC-dagen PICU: aantal gerealiseerde Intensive Care dagen op de afdeling PICU.
Supervisoren/assistenten: aantal supervisoren (specialisten) en arts-assistenten.
BGA: aantal BGA-aanvragen voor de gehele Kinderkliniek (worden met name aange-

vraagd door NICU en PICU wegens beademing van patiënten).
gg*): geen gegevens beschikbaar.

Tabel 7.5 De verpleegdagen, het aantal Intensive/High Care (IC/HC) dagen NICU, aantal Intensive Care (IC)
dagen PICU, het aantal artsen en het aantal aanvragen BGA in de periode 1991 – 1994. Tenzij anders
vermeld hebben de gegevens betrekking op de gehele Kinderkliniek.

1991 1992 1993 1994

Kosten CKCL 758.0 766.6 708.5 605.9
(x 1.000)
Kosten CKHL 260.7 250.9 194.8 166.1
(x 1.000)

Tabel 7.6 Kosten van klinische chemie (CKCL) en klinische haematologie (CKHL) in de periode 1991 – 1994. De
gegevens hebben betrekking op de gehele Kinderkliniek.

Kosten CKCL: gerealiseerde kosten van verrichtingen ingestuurd bij het Centraal 
Klinisch Chemisch Laboratorium.

Kosten CKHL: gerealiseerd kosten van verrichtingen ingestuurd bij het Centraal 
Klinisch Haematologisch Laboratorium.



gen en dat de kliniek het specialisme auto-immuunziekten heeft opgenomen.
Op basis van alle voornoemde ontwikkelingen zou een toename van CKCL en
CKHL bepalingen mogen worden verwacht. Niettemin dalen de gerealiseerde
kosten van CKCL en CKHL en daarmee de verrichtingen CKCL en CKHL in de
periode 1991-1994. De daling van het gebruik van CKCL en CKHL bepalingen
zou kunnen wijzen op een effect van het BGA-traject.

7.4 Discussie en conclusie

Doel van het veranderingsproces was het realiseren van een rationalisatie van het
medisch handelen. Dit veranderingsproces is in eerste instantie opgezet rond het
aanvragen van BGA op een tweetal afdelingen. Hiertoe zijn richtlijnen voor het
aanvragen van BGA ontwikkeld en ingevoerd. De gedurende het veranderings-
proces optredende significante wijzigingen van het gemiddelde aantal BGA-aan-
vragen per beademingsdag doen veronderstellen dat er inderdaad op beide afde-
lingen rationalisatie heeft plaatsgevonden. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de toe-
nemende ervaring van de arts-assistenten (aanvragers van BGA) tijdens het ver-
anderingsproces een rol speelde. De arts-assistenten wisselden om de vier maan-
den van afdeling. De arts-assistenten die tijdens de invoering van de richtlijnen
op beide afdelingen werkzaam waren, waren andere personen dan zij die er
gedurende de laatste periode werkten.
Een aantal andere factoren is eventueel van invloed op het veranderingsproces,
zoals bijvoorbeeld de rol van het afdelingshoofd, als advocaat van het rationeel
gebruik van diagnostiek.7 Tijdens het veranderingsproces bleek de invloed van
het afdelingshoofd weliswaar waardevol, maar niet doorslaggevend. Dit blijkt uit
het feit dat er pas tijdens de tweede periode een daling van het aantal aanvragen
was te zien. Het afdelingshoofd was op dat moment reeds enkele jaren als zoda-
nig werkzaam binnen de Kinderkliniek.
Opvallend is wel dat gedurende de tweede meetperiode het aantal BGA op NICU
daalt, terwijl de richtlijnen officieel nog niet zijn ingevoerd. Een mogelijke ver-
klaring voor dit ‘vroege’ optreden van de verandering zou een combinatie van
voorkennis en ’het goed willen doen’ kunnen zijn. Vlak voor de invoering van
de richtlijnen waren alle specialisten (en zodoende waarschijnlijk ook een deel
van de arts-assistenten) van beide afdelingen op de hoogte van de inhoud van
de richtlijnen. De Dombal e.a.8 hebben een dergelijk effect ook waargenomen.
Deze verklaring geeft aan dat in de praktijk verandering reeds kan beginnen
vanaf het moment dat over de aard van de verandering wordt nagedacht, met
name wanneer de te veranderen personen de aard van de verandering zelf bepa-
len. Gedurende de tweede meetperiode was sprake van discussie en besluitvor-
ming inzake het gebruik van BGA en daarmee van rationalisatie van het hande-
len. Meetperiode 1 is zodoende de enige echte nul-meting. Dit geeft aan dat het
bij soortgelijk onderzoek van groot belang is na te gaan op welk moment het ver-
anderingsproces daadwerkelijk start.
Op de afdeling PICU deed zich de sterke daling, zoals bij de NICU, niet voor.
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Een mogelijke verklaring hiervoor is dat binnen de afdeling PICU reeds sinds
een aantal jaren nadruk werd gelegd op zuinig gebruik van diagnostische mid-
delen. Tevens kan een rol spelen dat zowel de patiëntensamenstelling als het aan-
tal binnen de afdelingen werkende specialisten verschillen tussen de NICU en
de PICU. Zo waren ten tijde van het onderzoek binnen de NICU acht kinder-
artsen gespecialiseerd in de neonatologie werkzaam, terwijl gedurende dezelfde
periode slechts twee kinderartsen/intensivisten de verantwoordelijkheid voor
de PICU droegen.

De berekende kosten van BGA mogen niet worden verward met de werkelijke
kosten van deze bepalingen waarin personeel, materiaal, etc. zijn opgenomen.9

De berekening is gemaakt aan de hand van tarieven, om aan te geven wat de
financiële gevolgen van de verandering waren voor de Kinderkliniek. Uit dit
onderzoek blijkt dat rationalisatie van het medisch handelen een aanzienlijke
kostenbesparing voor dat handelen kan opleveren.

De daling van de BGA aantallen binnen de gehele kliniek over een periode van
vier jaar laat zien dat de rationalisatie op z’n minst is gehandhaafd. De verande-
ring hield stand ook nadat er geen expliciete aandacht aan dat onderwerp werd
besteed. Dit alles maakt het aannemelijk dat daadwerkelijk sprake is van een
geaccepteerde verandering in de dagelijkse praktijk binnen de Kinderkliniek.10

Op basis van de gegevens omtrent het gebruik van andere laboratorium-bepa-
lingen (CKCL en CKHL) zijn er zelfs aanwijzingen dat er een verbreding van de
invloed van het BGA-traject heeft plaatsgevonden. Naast een daling van het aan-
tal BGA, wordt immers een daling van de CKCL- en de CKHL-bepalingen
gezien, ondanks de toename van het aantal verpleegdagen en het aantal artsen.
Een toename van het aantal verpleegdagen en artsen betekent veelal eveneens
een toename van het aantal patiënten en/of van de aard en/of de omvang van
pathologie en/of het aantal verrichtingen. Toch wordt een daling in het gebruik
van de CKCL- en CKHL-bepalingen gezien. De kritische lezer zou kunnen
opmerken dat het hier gaat om een verandering die zich onafhankelijk van het
BGA-traject heeft voltrokken, maar voor een dergelijke redenatie waren geen
aanwijzingen. Juist de toegenomen aandacht voor rationeel gebruik van dia-
gnostische middelen, ingezet met het BGA-project, maakt het aannemelijk dat
het gaat om een effect van uitstraling van het BGA-project. De afwezigheid van
andere factoren, zoals verandering van organisatorische of inhoudelijke aard,
versterken dit beeld. De conclusie dat het BGA-project een uitstralingseffect
heeft, wordt ondersteund door het feit dat de artsen nu zelf soortgelijke analy-
ses hebben ingevoerd als welke zijn gebruikt in het BGA-traject.
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