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8.1 Inleiding

Rationalisatie van het medisch handelen betekent het maken van keuzen. Om
tot deze keuzen te kunnen komen, is het belangrijk stil te staan bij de achterlig-
gende motieven van dat handelen; ‘Waarom wordt bepaald handelen uitge-
voerd?’. Pas als deze motieven zijn geïnventariseerd, kan de afzonderlijke waar-
de ervan worden bepaald. Een dergelijke stapsgewijze aanpak bij het herover-
wegen van het uitvoeren van routinematige bacteriologische kweken is uitge-
voerd op de afdelingen Neonatologie Intensive Care Unit (NICU) en Paediatri-
sche Intensive Care Unit (PICU). Aan de artsen is gevraagd wat het informatie-
ve gehalte van deze kweken is en of ze daadwerkelijk allemaal nodig zijn (zie het
verslag van de inventariserende bijeenkomsten in paragraaf 6.5). Routinemati-
ge bacteriologische kweken worden uitgevoerd ter ondersteuning van de keuze
voor de juiste antibacteriële therapie. Het bestaande protocol was gericht op het
voor de afdelingen collectief aanvragen van routinematige bacteriologische kwe-
ken (BK). Het aanvragen ging buiten de individuele arts om. Bij de opzet van het
veranderingsproces gericht op het bacteriologisch protocol lag het zwaartepunt
bij de kritische reflectie op het oude protocol en de legitimatie van het nieuwe
protocol. Voor de legitimatie is bij de afdelingen NICU en PICU een onderzoek
uitgevoerd naar de informatieve waarde van de afzonderlijke kweken, die deel
uit maakten van het oude protocol. De kweken waarvan zou blijken dat zij de
meeste informatie opleverden, zouden deel uit gaan maken van het nieuwe pro-
tocol. Bij het proces inzake het opstellen van een nieuw protocol voor routine-
matige kweken gaat het niet alleen om de artsen van de afdeling, maar zijn ook
anderen, zoals bijvoorbeeld bacteriologen, betrokken.
De Oncologie wordt hier buiten beschouwing gelaten, omdat daar een geheel
andere benadering is gevolgd bij het veranderen van het kweekprotocol (zie
hoofdstuk 6).
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8.2 Methode

Bij opname en twee maal per week gedurende het volledige verblijf op de afde-
ling werd bij iedere patiënt een set van kweken afgenomen conform het toen-
malige protocol. De kweeksets van NICU bestonden uit de volgende materialen:
oorkweek, keelkweek, navelkweek, lieskweek en faeceskweek. Op PICU
bestonden de sets uit: keelkweek, neuskweek, okselkweek, urinekweek en fae-
ceskweek.
De werkgroep waaraan artsen van de beide afdelingen deelnamen, heeft zich kri-
tisch over het oude protocol gebogen. Bij de werkgroep bestond de overtuiging,
gebaseerd op ervaring en literatuur1-3, dat faeceskweken en keelkweken de mees-
te informatie opleveren. In lijn hiermee was de gedachte dat het nieuwe proto-
col alleen uit deze twee kweken zou bestaan. De werkgroep wilde deze vooron-
derstelling echter verifiëren. Vanuit deze vooronderstelling heeft de werkgroep
de volgende vraag voor dit onderzoek geformuleerd:
Wat is de minimale combinatie van kweken (kweekset) die nodig wordt geacht
ter ondersteuning van de antibacteriële therapie.

De uitslagen van de routinematige bacteriologische kweken zijn geïnventari-
seerd gedurende de maanden januari tot en met juni van 1993. Bij registratie van
de uitslagen is de patiëntenpopulatie niet in kaart gebracht. De reden hiervoor
is dat BK bij alle patiënten op de afdelingen NICU en PICU periodiek worden
uitgevoerd, ongeacht de aandoening of de toestand van de patiënt. De kweek-
uitslagen zijn steeds per patiënt binnen eenzelfde kweekset beschouwd.
Voor PICU is de meetperiode verlengd met twee maanden om voldoende waar-
nemingen te krijgen. Na de inventarisatie is door de werkgroep een soort van
correctie op de uitslagen aangebracht. Dit hield in dat bacteriën, die als ‘norma-
le’ flora mogen worden beschouwd uit het bestand zijn verwijderd. Uit onder-
zoek blijkt namelijk dat deze bacteriën bij veel patiënten worden aangetroffen,
terwijl het op dat moment bij die patiënten ontbreekt aan een manifeste relatie
met pathologie4. Hierdoor discrimineert het al dan niet aanwezig zijn ervan
onvoldoende bij de vergelijking van kweekuitslagen. Deze bacteriën leveren de
arts zodoende veelal onvoldoende informatie op omtrent de keuze van antibac-
teriële therapie. Het gaat hierbij om de volgende bacteriën, welke de neus-, de
keel- en de huidflora vormen, te weten: CNS, Enterococcen, vergroenende
Streptococcen, indifferente Streptococcen, Corynebacterium soorten en de
Bacillus species.
Om een antwoord op de hiervoor gestelde vraag te vinden, zijn de kweekuitsla-
gen van de materialen binnen één kweekset, paarsgewijs, met elkaar vergeleken.
Het doel van de vergelijking was na te gaan in welke mate de kweken elkaars
diversiteit aan bacteriën overlapten.
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8.3 Resultaten

In de meetperioden ging het bij NICU om 121 patiënten en bij PICU om 129
patiënten. Voor deze patiënten zijn respectievelijk 2140 en 1715 kweken uitge-
voerd. Aangezien iedere kweekset uit vijf materialen bestond, ging het om 428
kweeksets voor NICU en 343 kweeksets voor PICU.
In eerste instantie zijn de kweken van de afzonderlijke vijf materialen binnen
een kweekset onderling met elkaar vergeleken. Hierbij is gekeken in welk per-
centage van de kweeksets de kweekuitslag van het ene materiaal (A) precies
dezelfde of dezelfde en andere soorten bacteriën bevat dan de kweekuitslag van
ander materiaal (B). In tabel 8.1 (NICU) en tabel 8.2 (PICU) worden de uit-
komsten van de vergelijkingen gepresenteerd.

De genoemde getallen geven aan in welk percentage van de kweeksets de mate-
rialen A (linker kolom) dezelfde soorten of dezelfde en andere soorten bacteriën
bevatten als de materialen B (bovenste rij).

De genoemde getallen geven aan in welk percentage van de kweeksets de mate-
rialen A (linker kolom) dezelfde soorten of dezelfde en andere soorten bacteriën
bevatten als de materialen B (top rij).

Uit tabel 8.1 blijkt dat in de meeste kweeksets de faeces- en de keelkweek ieder
afzonderlijk dezelfde of dezelfde en andere soorten bacteriën bevatten dan de
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Tabel 8.2 Percentage kweeksets waarvoor geldt: materiaal A levert dezelfde/dezelfde en andere (�) soorten 
bacteriën op als/dan materiaal B (PICU).

Materiaal A/B Faeces Keel Oor Navel Lies
Faeces x 76,0 87,2 87,7 87,5
Keel 70,2 x 89,9 86,4 79,6
Oor 57,0 65,7 x 79,7 68,4
Navel 61,3 67,2 86,1 x 74,3
Lies 72,5 70,5 85,5 87,6 x

Tabel 8.1 Percentage kweeksets waarvoor geldt: materiaal A levert dezelfde/dezelfde en andere (�) soorten 
bacteriën op als/dan materiaal B (NICU).

Materiaal A/B Faeces Keel Oksel Neus Urine
Faeces x 31,9 89,5 55,7 88,1
Keel 38,1 x 93,1 74,0 74,3
Oksel 22,9 15,4 x 41,0 72,3
Neus 35,4 38,5 91,2 x 70,6
Urine 32,9 16,5 86,6 39,6 x



afzonderlijke andere kweken. Weliswaar laat de navelkweek veelal de-
zelfde/dezelfde en andere soorten bacteriën zien dan de oorkweek (86,1%) en
toont de lieskweek vaak dezelfde/dezelfde en andere soorten bacteriën dan de
navelkweek (87,6%) en de oorkweek (85,5%), over de gehele linie domineren
de faeceskweek en de keelkweek qua diversiteit aan bacteriën in de sets.

Voor PICU blijkt uit tabel 8.2 dat ook de faeces- en de keelkweek in de meeste
sets domineren voor wat betreft de diversiteit aan bacteriën.

Om het effect van een protocol bestaande uit de faeces- en de keelkweek na te
kunnen gaan, is de combinatie van de faeceskweek en de keelkweek vergeleken
met de overige afzonderlijke kweken.
In onderstaande tabellen 8.3 en 8.4 staat aangegeven in hoeveel procent van de
sets de combinatie van de faeces- en keelkweek dezelfde diversiteit aan bacteriën
heeft of daarenboven een grotere diversiteit heeft als respectievelijk de oor-, navel-
en lieskweek.

Percentage van de kweeksets waarin de faeces- en keelkweek tezamen dezelfde
en meer soorten bacteriën bevatten dan de afzonderlijke andere materialen.

Percentage van de kweeksets waarin de faeces- en keelkweek tezamen dezelfde
of dezelfde en andere soorten bacteriën bevatten dan de afzonderlijke andere
materialen.

Uit de tabel 8.3 blijkt voor NICU dat in meer dan 90% van de sets de faeces- en
keelkweek samen dezelfde en andere informatie (informatie = soorten bacteriën)
opleveren dan de afzonderlijke overige kweken c.q. materialen. Zoals tabel 8.4
aangeeft, is dit percentage voor PICU wat lager en varieert het tussen de 82,9%
(neuskweek) en 93,5% (okselkweek).

De resultaten van dit onderzoek liggen in lijn met de ervaring van de leden van
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Materialen A/B Oksel Neus Urine
Faeces/Keel 93,5% 82,9% 89,5%

Materialen A/B Oor Navel Lies
Faeces/Keel 92,4% 92,9% 92,1%

Tabel 8.3 Percentage kweeksets waarvoor geldt: de combinatie faeces- en keelkweek levert dezelfde/dezelfde
en andere (�) soorten bacteriën op als/dan respectievelijk de oor-, navel- en lieskweek (NICU).

Tabel 8.4 Percentage kweeksets waarvoor geldt: de combinatie faeces- en keelkweek levert dezelfde/dezelfde
en andere (�) soorten bacteriën op als/dan respectievelijk de oksel-, neus- en urinekweek (PICU).



de werkgroep en literatuur1-3. Ook deze resultaten geven aan dat alleen de fae-
ces- en keelkweek voldoende informatie bieden. Op basis van dit onderzoek
heeft de werkgroep besloten het oude protocol te verlaten. Het nieuwe protocol
voor BK zal voor beide afdelingen bestaan uit alleen de faeces- en keelkweken.

Berekende kosteneffect
Deze wijziging in het protocol heeft een effect op de kosten van de Kinderkli-
niek. Dit effect is berekend mede aan de hand van jaargegevens van de kliniek5.

NICU PICU
• aantal opnamen: 531 239
• gemiddelde opnameduur: 12,3 dagen 6,7 dagen
• aantal kweeksets per opname: 3 1

(NICU/PICU tweemaal per week routine
kweken)

• aantal kweken per set voor de verandering: 5
• aantal kweken per set na de verandering: 2
• aantal Spaanderpunten per kweek: 15 (dienst FMZ*)
• prijs per Spaanderpunt: ƒ 0,60 (dienst FMZ*)

FMZ*): Dienst Financieel Materiële Zaken van het Academisch Ziekenhuis Groningen.

De volgende rekenregel is gehanteerd voor NICU en PICU voor respectievelijk
de situatie voor en na de verandering van het kweekprotocol. De uitkomsten van
NICU en PICU voor de verandering zijn gesommeerd. Dit is ook gedaan voor de
uitkomsten in de situatie na de verandering van het kweekprotocol. Vervolgens
is het verschil berekend van de gesommeerde uitkomsten van voor en na de ver-
andering van het kweekprotocol.

Aantal opnamen x Aantal kweeksets per gemiddelde opnameduur x Kweken per set x
Aantal Spaanderpunten x Prijs per punt

Berekende kosten voor de verandering:
NICU: 531 x 3 x 5 x 15 x ƒ 0,60 = ƒ 71.685,--
PICU: 239 x 1 x 5 x 15 x ƒ 0,60 = ƒ 10.755,--

_____________ +/+
ƒ 82.440,--

Berekende kosten na de verandering:
NICU: 531 x 3 x 2 x 15 x ƒ 0,60 = ƒ 28.674,--
PICU: 239 x 1 x 2 x 15 x ƒ 0,60 = ƒ 4.302,--

____________ +/+
ƒ 32.976,--

Verschil berekende kosten voor en na de verandering: ƒ 82.440,--
ƒ 32.976,--
____________ -/-
ƒ 49.464,-- (60% daling)
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8.4 Discussie en conclusie

In dit onderzoek stond het nagaan van welke materialen in de kweeksets de
meeste informatie opleverden centraal. Dit bleken voor zowel NICU als PICU de
faeces- en de keelkweek te zijn. Voor de werkgroep waren de uitkomsten van dit
onderzoek, in combinatie met hun ervaring en de literatuur1-3 voldoende aan-
leiding om het protocol te reduceren. Met dit onderzoek is zodoende een evi-
dence based beperking van gegevens bereikt. Desalniettemin realiseren de onder-
zoeker en de werkgroep zich dat de reductie van het protocol verlies van infor-
matie betekent.
Het ‘oude’ protocol werd niet zonder meer verlaten. Om de routine van het
‘oude’ protocol bespreekbaar te maken is onderzocht in welke mate de infor-
matie van het ‘oude’ protocol door de artsen werd gebruikt (zie paragraaf 6.7.2
‘Inventariserende bijeenkomsten’). Het bleek dat bij een beperkt aantal van de
besluiten inzake antibiotica-gebruik de informatie afkomstig van de protocol-
laire kweken werd gebruikt. Dit gegeven bood de betrokkenen zekerheid dat het
‘oude’ protocol moest worden herzien. Hierdoor was de opening voor de dialoog
omtrent de mate van zinvol zijn van het ‘oude’ protocol gecreëerd. Tijdens deze
dialoog gaf een aantal artsen aan dat zij deze kweken al geruime tijd helemaal
niet gebruikten, maar dat ze wel werden afgenomen. Andere artsen binnen de
kliniek zeiden dat ze ook twijfels hadden omtrent het nut van de routinematige
kweken. De medici in de kliniek waren er echter niet toe gekomen het ‘oude’
protocol te herzien. Kennelijk was deze extra stimulans, het presenteren van
informatie over het gebruik, nodig om de motieven en ervaringen expliciet te
maken en er een vervolg aan te geven. Vervolgens was het onderzoek noodza-
kelijk om evidence based de verandering door te kunnen voeren.6 Belangrijk hier-
bij was het aan de artsen tonen dat meer onderzoek niet altijd meer zinvolle
informatie oplevert.7-9

Naast de kwalitatief positieve effecten van deze rationalisatie voor de Kinderkli-
niek, heeft de rationalisatie van het kweekprotocol ook implicaties van geheel
andere aard voor de Dienst Ziekenhuis Epidemiologie. Door een sterke vermin-
dering van het aantal verrichtingen zou de Dienst Ziekenhuis Epidemiologie
worden geconfronteerd met personele problemen. Deze problemen speelden
een rol bij de acceptatie van het ‘nieuwe’ protocol. Hier lag een belangrijke sleu-
tel voor het succes van de verandering (zie paragraaf 6.5). Belemmeringen voor
verandering zijn dus niet alleen van ‘gedrags’ aard, maar kunnen ook van finan-
ciële aard zijn.
Op basis van dit onderzoek blijkt dat rationalisatie van het medisch handelen,
waarbij de kwaliteit van dat handelen voorop staat, mogelijk is. Daarnaast blijkt
ook dat rationalisatie aanleiding kan zijn voor aanzienlijke besparingen met
mogelijkheden voor herallocatie van middelen.
Samenvattend kan worden opgemerkt dat bij een veranderingsproces inzake
medisch handelen rekening moet worden gehouden met aspecten van verschil-
lende aard: motieven voor dat handelen, wetenschappelijke basis voor de ver-
andering, sociale aspecten en economische aspecten.
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