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Clinical practice guidelines may be meticulously
developed, sound in content, clearly presented, and
widely known, but they are without value if they are
not successfully applied (Field en Lohr, 1992)1.

9.1 Inleiding

Zoals in de inleiding van dit proefschrift is aangegeven, wordt vanuit de maat-
schappij, waaronder de overheid, kritisch naar de geneeskunde gekeken. Eén
van de kernbegrippen vormt daarbij: rationalisatie van het medisch handelen.
Het is bekend dat artsen (routinematige) handelingen uitvoeren, waarvan de
ratio niet altijd even duidelijk is2,3. Rationalisatie van medisch handelen als exer-
citie hoeft echter niet vanzelf te leiden tot een daadwerkelijke bijstelling van dat
handelen4. De conclusies c.q. resultaten, hoe helder of overtuigend ook, zijn op
zich niet altijd voldoende voor verandering van de dagelijkse praktijk2,4-6. Zoals
uit dit onderzoek blijkt, kunnen hierbij lokaal en individueel gebonden zaken
als gewoonte, onzekerheid, werkorganisatie en sociale motieven een belangrij-
ke rol spelen. Daadwerkelijke rationalisatie van het medisch handelen in de
praktijk van alledag vereist zodoende naast inhoudelijke onderbouwing een pro-
ces van verandering van gedrag en een zorgvuldig opgezet proces van implementatie7.
Ten aanzien van het medisch handelen zijn zowel het veranderingsproces als de
implementatie slechts in beperkte mate onderzocht, terwijl juist grote behoefte
bestaat aan praktische handvatten ten behoeve van deze processen. Om een bij-
drage aan het opvullen van deze lacune te leveren, is dit onderzoek uitgevoerd,
waarbij de volgende vraag centraal staat:
Op welke wijze kan een proces van gedragsverandering worden geïmplementeerd,
zodanig dat het nieuwe gedrag wordt opgenomen in de geaccepteerde medische prak-
tijk?

9.2 Rationaliseren is veranderen en leren

Voornoemde veranderings- en implementatieprocessen inzake rationalisatie
grijpen aan op het eigen handelen van de individuele arts. Deze processen zul-
len van artsen een andere benadering van het eigen handelen verlangen dan de
eigen, vertrouwde benadering8. Hiermee kunnen deze processen door de arts als
bedreigend worden ervaren. Om een idee te krijgen van de wijze waarop deze
mogelijke bedreiging kan worden voorkomen en recht kan worden gedaan aan
de verantwoordelijkheid en de deskundigheid van de arts tijdens het bedoelde
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veranderingsproces, is literatuur-onderzoek verricht. De literatuur heeft inzicht
geleverd in de elementen c.q. ingrediënten, die van belang zijn bij veranderings-
en implementatieprocessen. Het blijkt dat participatie van de betrokken artsen,
met inbreng van hun deskundigheid, een bepalend element is voor het succes
van de verandering. Participatie houdt in dat de artsen zelf mede bepalen wat de
aard en de omvang van de verandering van hun handelen zal zijn. Deze inbreng
is niet slechts noodzakelijk uit inhoudelijk oogpunt4, maar vooral ook vanwege
de acceptatie van de verandering. Artsen die geacht worden rationeel te hande-
len, zullen aandeelhouder of mede-eigenaar moeten zijn van de achter dat han-
delen liggende ratio9. Naast inhoudelijke inbreng is participatie ook van belang
ten behoeve van het doorbreken van routines (‘zo doen wij dat nu eenmaal’10) en
om zicht te krijgen op motieven voor bestaand handelen en het onderkennen
van belangen die meespelen bij het in stand houden van het handelen. De vraag
is op welke wijze deze motieven in de richting van de verandering kunnen wor-
den gebogen. Motivatie voor handelen bijvoorbeeld ontstaat door de betekenis
die mensen toekennen aan dat handelen en het belang van die betekenis voor
hen11. De verandering moet zodoende een toegevoegde waarde hebben voor de
betrokkenen om deze tot veranderen te motiveren. Een van de reden waarom
het handelen in de Kinderkliniek veranderd kon worden, was dan ook dat de
verandering voor de artsen toegevoegde waarde bleek te hebben. Uitlatingen als,
‘dit is wat we nodig hebben’ en ‘richtlijnen zouden we ook moeten formuleren
voor andere handelingen’, zijn meer dan eens gedaan. De artsen gaven aan dat
rationalisatie van het eigen handelen voordeel biedt bij lastige besluitvorming
‘aan het bed’. Deze ervaren voordelen resulteerden zelfs in nieuwe, door de art-
sen zelf gestarte projecten.

Het laten deelnemen van de artsen aan het veranderings- en implementatiepro-
ces heeft naast voordelen ook nadelen. Participatie zou ertoe kunnen leiden dat
het voor de onderzoeker lastig wordt het veranderingsproces te beheersen. De
procesbeheersing doet dan ook voortdurend een beroep op de vaardigheden van
de onderzoeker en op steun vanuit de organisatie (change agent, sponsor).

Ervaringsleren als basis voor veranderen, is belangrijk voor artsen. Binnen de
geneeskunde speelt de ervaring een essentiële rol bij het leren toepassen van
theorie en het verkrijgen van praktische vaardigheden3,12-14. Eerder in dit proef-
schrift (hoofdstuk 4) is verwezen naar het model van Kolb, waarin de eigen erva-
ring ook als belangrijke bron voor leren en tegelijkertijd als een wezenlijk ele-
ment bij veranderingsprocessen wordt beschouwd. Dat een veranderingsproces
elementen van ervaringsleren moet bevatten, was met de door ons gekozen stra-
tegie goed te realiseren. Het ervaringsleren, zoals dat in dit onderzoek werd toe-
gepast, is wezenlijk anders dan het gebruikelijke ervaringsleren in de genees-
kunde7. Binnen dit onderzoek vormde het belangrijkste element van het erva-
ringsleren, het gezamenlijk met collega artsen kritisch reflecteren op het eigen
individuele handelen. Het ging hierbij om het bespreekbaar maken van (inge-
slepen) routines en het nagaan of deze, gezien de actuele inzichten en ervarin-
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gen, gehandhaafd moesten blijven. Een groepsbenadering maakt het daarbij
mogelijk om een zo groot mogelijk aantal clinici bij het proces te betrekken.
Hiertoe werd een groep artsen uitgenodigd samen met elkaar ervaringen en indi-
viduele impliciete overwegingen te expliciteren. Een dergelijke exercitie zou
door de artsen als bedreigend kunnen worden ervaren, want het vergt een kwets-
bare opstelling van de betrokkenen14. Tevens vereist het een open bejegening van
elkaar en het afstand durven nemen van vaste denkkaders, terwijl juist vaste
denkkaders zo’n grote rol spelen bij het handelen van artsen15. Ervaringsleren,
zoals dat in dit onderzoek is gehanteerd, zal zodoende voor artsen veelal lastig
en geen vanzelfsprekendheid zijn. Daarom zal een methodiek moeten worden
toegepast, waarbij de artsen op een voor hen zo aanvaardbaar mogelijke wijze
met ervaringsleren kunnen omgaan.

9.3 Consolidatie van verandering

Van belang voor de consolidatie van verandering is de verankering ervan in de
cultuur van de organisatie16-18. Hiertoe is meer nodig dan alleen het toepassen c.q.
samenbrengen van de ingrediënten of elementen. De sociale context binnen de
organisatie waar de verandering moet worden gerealiseerd, moet bekend zijn en
gebruikt worden. Een voorbeeld hiervan is het gebruiken van een invloedrijke
persoon als change agent. Mogelijk dat het in enkele gevallen ontbreken van een
blijvend effect van verandering bij huisartsen5 veroorzaakt wordt door een rela-
tief beperkte sociale context waar het gaat om collega’s. Doordat een belangrijk
deel van de huisartsen als een soort Einzelgänger werkt, en dus vaker van facto-
ren als een change agent, peercontrol en groepsleren verstoken is, zou de imple-
mentatie van verandering op grotere schaal moeilijker kunnen zijn. Naast de
organisatie speelt ook de maatschappelijke context een rol bij de consolidatie
van verandering6. Binnen de huidige maatschappij wordt het medisch handelen
kritisch bekeken. Het is mogelijk dat de artsen van de afdeling Kindergenees-
kunde, als leden van deze maatschappij, hierdoor zijn beïnvloed. De maat-
schappelijke context zou het veranderingstraject een externe positieve stimulans
hebben kunnen gegeven. Volgens de A VICTORY-benadering betekent het dat
bij het veranderingstraject aan de factoren Circumstances en Timing is voldaan.
Voor het bereiken van consolidatie moet gebruikmakende van de context het kli-
maat zodanig worden geschapen dat de verandering een onderdeel wordt van
het dagelijkse denken en doen. Hiertoe is het in dit proefschrift beschreven ver-
anderingsmethode een eerste aanzet. Immers zowel op korte als langere termijn
blijkt dat de gedragsverandering voor wat betreft het aanvragen van BGA en han-
teren van kweken onderdeel is geworden van de dagelijkse cultuur. Daarnaast
blijkt dat de kritische reflectie op het medisch handelen en de implementatie van
de consequenties van die reflectie eveneens (meer) onderdeel zijn geworden van
de cultuur, hetgeen uitmondt in door artsen zelf opgezette nieuwe projecten.
Immers voordat het onderzoek plaatsvond, bestond er in de kliniek geen initia-
tief tot het kritisch reflecteren op het eigen handelen om er als kliniek van te leren
en het handelen bij te stellen. De blijvende aard van de wijzigingen in het aan-
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vragen van BGA, het toepassen van kweken en de initiatieven voor kritische
reflectie geven aan dat met de gekozen benadering een bepaalde mate van con-
solidatie van de gedragsverandering is gerealiseerd.

9.4 Onderzoeksmethode

Een belangrijke vraag bij dit soort onderzoek is: ‘Is de hier gehanteerde metho-
de eveneens toepasbaar op andere lokaties en zijn de verkregen ervaringen ook
van waarde buiten de muren van de Kinderkliniek te Groningen?’.
Op basis van de (geneeskundige) literatuur omtrent verandering en leren zijn de
ingrediënten voor veranderings- en implementatieprocessen verzameld. Met
behulp van deze ingrediënten is een experiment opgezet binnen de Kinderkli-
niek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen. Vervolgens is het verloop
van het experiment beschreven op een wijze, zoals gangbaar is bij actie-onder-
zoek en programma-evaluatie20-23 en zijn de resultaten gemeten. De keuze voor
een dergelijke beschrijving is gelegen in de behoefte inzicht te krijgen in de ver-
schillende aspecten of karakteristieken van zo’n veranderingsproces.
Een experiment zoals dit laat zich vooraf moeilijk voorspellen. De reden hier-
voor is dat binnen zo’n experiment niet alle factoren zijn te controleren, zoals de
motieven voor gedrag en de belangen van betrokkenen. Het zorgvuldig bij elkaar
voegen van dezelfde essentiële ingrediënten op verschillende lokaties kan dan
ook gemakkelijk leiden tot onvoorspelbare en uiteenlopende uitkomsten; dit in
tegenstelling tot chemische en natuurkundige experimenten. Daarom is het bij
experimenten inzake verandering van gedrag, voor het begrip van het verloop
en de uitkomsten, van groot belang nauwkeurig te beschrijven wat er in de prak-
tijk van de verandering is gebeurd24. Een beschrijving stelt anderen in staat op
de voet te volgen op welke wijze de ingrediënten zijn gehanteerd, waar bijstel-
lingen zijn gepleegd en wat daarvan de gevolgen waren voor het veranderings-
en implementatieproces25. De generaliseerbaarheid heeft dan ook betrekking op
de principes die zijn toegepast in het veranderingsproces26. Deze principes zijn
elders als leidraad te hanteren, maar zullen per lokatie nader en specifiek moe-
ten worden ingevuld.

9.5 Managementinstrument

Zoals in paragraaf 9.4 is aangegeven, zijn de principes van de hier gebruikte
methodiek algemeen toepasbaar. Als het gaat om het inzichtelijk en evalueer-
baar maken van het medisch handelen, teneinde het medisch handelen te ratio-
naliseren, zijn de principes als managementinstument of management tool in de
kliniek te gebruiken. De wijze waarop het instrument vervolgens wordt inge-
vuld, de uitwerking, wordt bepaald door de lokale situatie. In onderstaande
figuur 9.1 is op schematische wijze weergegeven uit welke fasen een dergelijk
veranderingsproces moet bestaan en wat men zou moeten ondernemen om zo’n
proces binnen de eigen afdeling of kliniek uit te kunnen voeren.
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1 Voorbereiden:
• vinden van (een sponsor en) middelen;
• vinden van een change agent;
• verzamelen en bewerken van informatie omtrent het medisch handelen.

2 Informeren:
• presenteren van informatie omtrent medisch handelen;
• informeren inzake het veranderingsproces;
• inzicht bieden in de wenselijkheid van het veranderingsproces;
• geven van vertrouwen (geen beslissingen buiten de artsen om);
• kiezen van onderwerpen ter verandering;
• formeren van werkgroep.

3 Reflecteren: (activiteiten binnen de werkgroep)
• verzamelen van additionele informatie (zo nodig);
• expliciteren van motieven voor huidige handelen;
• inventariseren van voor- en nadelen van het huidige handelen;
• komen tot afspraken omtrent toekomstig handelen (normeren);
• voorleggen van deze inzichten aan de collega’s;
• opstellen van plan voor implementatie van nieuwe inzichten.
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4 Implementeren: (door werkgroep)
• presenteren van de nieuwe inzichten aan de collega’s;
• uitleggen van implementatieproces;
• toepassen van implementatieplan, daarbij gebruik maken van opinion

leaders en change agent;
• bijsturen van implementatie aan de hand van de praktijk.

5 Evalueren: (door werkgroep met de kliniek)
• navragen bij de collega’s omtrent de ervaringen met het toepassen van

de nieuwe inzichten;
• navragen bij de collega’s omtrent de ervaringen met de

implementatiewijze;
• informeren van de kliniek over de voorgestelde bijstellingen;
• bijstellen waar nodig.

Het beschreven instrument is een gestructureerde aanpak voor veranderings-
processen binnen de kliniek, maar geen panacee. Veranderingsprocessen zijn en
blijven mensenwerk. De kunst is mensen op zo’n wijze te stimuleren dat men
bereid is voortdurend te leren en het geleerde op te nemen in het eigen hande-
len. Dit vereist iedere keer een situatie specifieke benadering27-28. Hiermee is
tevens gezegd dat veranderingen in verschillende situaties een verschillende
aanpak vergen, er is geen sprake van een kant en klare succes-aanpak. Voor zo’n
aanpak zijn echter wel een aantal vuistregels te geven, zoals beschreven in dit
proefschrift en geresumeerd in dit hoofdstuk. Met het hier genoemde instru-
ment bestaat de hoop en de verwachting een bijdrage te hebben geleverd aan de
zoektocht naar de wijze waarop veranderingsprocessen binnen de kliniek kun-
nen worden ingericht ten behoeve van het bewaken van de kwaliteit van het
medisch handelen.

The consequence of scarcity is that choices have to be made, and efficient choises seem to be the
most desirable: they maximise benefits from a given budget. If doctors do not evaluate their prac-
tices and strive for this goal, their practices may be inefficient. Inefficiency means that costs are
not minimised and benefits are not maximised: in other words, there is waste of scarce resour-
ces. Waste, or inefficiency, means that potential patients (in the queue of care) are deprived of
health care from which they could benefit. Inefficiency in one hospital department may mean that
resources are not available for orthopaedics and that patients are left in avoidable disability and
distress. (Maynard, 1981)29
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