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Gedurende de welvaartsstijging na de Tweede Wereldoorlog hebben zich poli-
tieke, maatschappelijke en economische veranderingen voor gedaan, waardoor
de vraag en aanbod van medische voorzieningen geweldig zijn toegenomen. De
financiering hiervan legde een steeds groter beslag op het nationaal inkomen.
Wil de gezondheidszorg voor iedereen in gelijke mate toegankelijk blijven, dan
zal er een financieringsstructuur geschapen moeten worden met instrumenten
om de kosten te beheersen en prioriteiten te stellen. Dat is niet alleen een taak
van de overheid, maar voor allen die werkzaam zijn binnen de gezondheidszorg,
zoals artsen.
Kostenbeheersing mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van het
medisch handelen. Hetgeen betekent dat het beheersen van de kosten voor de
geneeskunde gepaard moet gaan met het handhaven en waar mogelijk verbete-
ren van de kwaliteit van het medisch handelen. De vraag is dan, op welke wijze
de kwaliteit van het medisch handelen kan worden gegarandeerd als de kosten
in het geding zijn. Dit vergt onder meer een kritische houding van de artsen ten
opzichte van hun eigen (routinematig) handelen, maar vooral ook bereidheid
tot verandering.

Voor de begripsbepaling en om de achtergrond van het onderzoek nader te dui-
den wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de volgende begrippen en concepties:
optimaliseren van het medisch handelen, interdoktervariatie, ‘kwaliteit van het
medisch handelen’ en het bewaken van die kwaliteit in relatie het beheersen van
de kosten.
Optimalisering van het medisch handelen (gepast gebruik) houdt in dat er onder
meer een weging plaatsvindt van de mate van zinvol zijn van het medisch han-
delen ten opzichte van de eraan verbonden kosten. Dit betekent dat er bij opti-
malisering een relatie tussen kwaliteit en doelmatigheid wordt onderkend. Van-
wege de huidige kostenontwikkeling voor de geneeskunde staat optimalisering
van het medisch handelen momenteel sterk in de belangstelling. Deze belang-
stelling heeft ertoe geleid dat doeltreffendheid en doelmatigheid als kernbegrip-
pen van kwaliteit worden beschouwd. Dat in de medische praktijk de opvattin-
gen over doeltreffendheid en doelmatigheid met betrekking tot het dagelijks
handelen sterk uiteen lopen, blijkt onder meer uit de in veel onderzoeken aan-
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getoonde interdoktervariatie. Bij variatie in medisch handelen, in overigens ver-
gelijkbare situaties, is de kwaliteit van dat handelen in het geding. Variatie in
werkstijl c.q. interdoktervariatie zou bijvoorbeeld overbodig medisch handelen
impliceren, dat gepaard gaat met onnodige kosten. Interdoktervariatie en kos-
tenoverwegingen hebben er mede toe geleid dat optimalisering van het medisch
handelen in de belangstelling staat.

In hoofdstuk 3 zijn de doelstellingen en de vraagstelling, die in dit proefschrift
centraal staan, verwoord en wordt tevens in het kort beschreven op welke wijze
is gezocht naar het antwoord op de vraagstelling. De doelstellingen zoals die
voorafgaande aan het onderzoek zijn geformuleerd, zijn:
• Beïnvloeden van het handelen van artsen in de richting van rationeel

medisch handelen (gepast gebruik).
• Ontwikkelen van beleidsinstrumenten voor het medisch handelen

waarmee de gebudgetteerde kostenposten beheersbaar gemaakt kunnen
worden.

• Bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het medisch handelen bij een
budgettering van de kosten.

Het accent bij de doelstellingen ligt op het realiseren van verbetering/verande-
ring van het medisch handelen. In dit geval gaat het om verandering van het han-
delen van kinderartsen in het Academisch Ziekenhuis te Groningen. Om veran-
dering te kunnen realiseren is het noodzakelijk inzicht te hebben in zaken die
van belang zijn bij een veranderingsproces en in de methode(n) waarmee de
gewenste verandering gerealiseerd zou kunnen worden. De geformuleerde
vraagstelling omvat dan ook een analyse van het veranderingsproces alsmede
van de veranderingsmethode. De vraagstelling luidt als volgt: Op welke wijze kan
een proces van gedragsverandering van medici worden geïmplementeerd, zodanig dat
het nieuwe gedrag wordt opgenomen in de geaccepteerde medische praktijk?. Om een
antwoord op deze vraag te kunnen geven, zijn drie deelvragen geformuleerd:
1 Wat zijn belangrijke elementen bij een dergelijk proces van gedragsverande-

ring?
2 Op welke wijze is het veranderingsproces, waarbij gebruik is gemaakt van

deze elementen, binnen de afdeling verlopen?
3 Hoe is de verandering opgenomen in de medische praktijk?

De eerste deelvraag heeft betrekking op het detecteren van de belangrijke eigen-
schappen die het veranderingsproces zou moeten bezitten om succesvol te zijn.
Om overeenkomstig de tweede deelvraag het verloop van het veranderingspro-
ces inzichtelijk te maken is het proces op gedetailleerde wijze beschreven. Bij de
derde deelvraag gaat het om het kwantificeren van het effect van veranderings-
proces op het medisch handelen. Deze deelvraag is te beschouwen als een kwan-
titatieve monitoring van het proces.

Het implementeren van gedragsveranderingen in de medische praktijk is een
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moeizaam proces. Vandaar dat in hoofdstuk 4 aandacht wordt besteed aan het
doorvoeren van veranderingsprocessen. Binnen de geneeskunde is relatief wei-
nig ervaring op het gebied van gestructureerde evaluatie van veranderingspro-
cessen betreffende het handelen van artsen. Wel is veel onderzoek gedaan naar
het gebruik van zogenaamde (waardevolle) instrumenten bij het invoeren van
richtlijnen, protocollen etc.; het proces van de verandering bleef echter een black
box. Het bedrijfsleven wordt eveneens voortdurend geconfronteerd met veran-
deringsprocessen. Omtrent de ervaringen die zijn opgedaan tijdens die proces-
sen is veel gepubliceerd. Uit deze informatie zijn elementen te lichten die bruik-
baar zijn voor het veranderen van het medisch handelen. In dit proefschrift is
onder meer gekozen voor de A VICTORY-benadering. De reden hiervoor is dat
deze benadering bij een vergelijkbare beroepsgroep succesvol is gebleken. De
letters van het woord A VICTORY staan voor respectievelijk: Ability, Values, Idea,
Circumstances, Timing, Obligation, Resistance en Yield. Volgens deze benade-
ring zijn deze acht begrippen van groot belang bij het succesvol realiseren van
veranderingsprocessen. Een begrip dat in de A VICTORY-benadering niet expli-
ciet wordt genoemd, is participatie. Participatie van degenen op wie het veran-
deringsproces betrekking heeft, komt in de literatuur veelvuldig naar voren als
een belangrijk element voor het verkrijgen van een draagvlak bij het uitvoeren
van veranderingen.
Bij veranderingsprocessen is het van belang inzicht te hebben in de motieven
voor het bestaan van de situatie van vóór de verandering. Wat het medisch han-
delen betreft bestaat onvoldoende kennis en inzicht in de aan de werkstijlen ten
grondslag liggende motieven. Dit houdt in dat voor een succesvolle invoering
van richtlijnen aandacht moet worden besteed aan het samen met de betrokke-
nen opsporen en bespreekbaar maken van die motieven. In het concept van de
lerende organisatie spelen het expliciteren van motieven en de dialoog daarom-
trent een belangrijke rol bij het veranderen c.q. verbeteren. Vandaar dat ele-
menten uit het concept van de lerende organisatie in de hier gehanteerde metho-
de zijn opgenomen. In het concept van de lerende organisatie wordt de situatie
geschapen waarin mensen wordt gevraagd de eigen motieven te benoemen en
vervolgens afstand te nemen van de eigen motieven om open te kunnen staan
voor andere ziens- en handelwijzen. De volgende stap is dat men komt tot een
gezamenlijke ziens- en handelwijze. Een belangrijk onderdeel van dit leerpro-
ces is dat het gezamenlijke standpunt (richtlijn) ook door de individuen afzon-
derlijk wordt aanvaard. Het veronderstelt dat artsen de eigen werkwijze waar
nodig veranderen en aanpassen aan hetgeen in de richtlijnen wordt omschreven
als good medical practice, ofwel gepast gebruik. Een waardevol instrument ter
ondersteuning van het veranderingsproces in de medische praktijk blijkt voor-
al een combinatie van educatie en feedback te zijn.

In hoofdstuk 5 worden de hoofdlijnen van de op de literatuur gebaseerde ver-
anderingsmethode beschreven. De veranderingsmethode die binnen de afdeling
Kindergeneeskunde van het Academisch Ziekenhuis Groningen is gekozen,
bestaat uit een achttal fasen:



1 Informatie verzamelen omtrent het medisch handelen.
2 Aan de hand van deze informatie stellen van prioriteiten: het kiezen van te

veranderen onderdelen van het medisch handelen.
3 Het in kaart brengen van de huidige werkwijze betreffende de gekozen

onderdelen.
4 Het kritisch reflecteren van de eigen werkwijze.
5 Het ontwikkelen van criteria voor good medical practice.
6 Invoeren van de criteria.
7 Feedback verschaffen aan de artsen omtrent het effect van de verandering;
8 Evaluatie van de gevolgde werkwijze.

Bij het opzetten en uitvoeren van het veranderingsproces hebben het afdelings-
hoofd en de twee werkgroepen een nadrukkelijke rol gespeeld. Het afdelings-
hoofd functioneerde als change agent, deze stuurde het proces en bewaakte de
doelen. De werkgroepen bestonden uit opinion leaders binnen de kliniek. Zij for-
muleerden, vanuit een kritische reflectie op het eigen handelen, concept normen
voor onderdelen van het medisch handelen binnen de kliniek. Daarnaast heb-
ben de werkgroepen een nadrukkelijke rol gespeeld bij de invulling van het ver-
anderingsproces. De bijeenkomsten van de werkgroepen zijn te verdelen in een
viertal soorten van bijeenkomsten: inventariserende, normerende, implementa-
tie voorbereidende en evaluerende bijeenkomsten. De onderzoeker werkte
gedurende het gehele traject nauw samen met het afdelingshoofd en de twee
werkgroepen. De rol van de onderzoeker bestond uit het opzetten en uitvoeren
van een veranderingsexperiment.

Het praktische verloop van de veranderingsmethode, het veranderingsproces,
staat in hoofdstuk 6 beschreven. Van dit proces is, overeenkomstig de tweede
deelvraag, op gedetailleerde wijze verslag gedaan. Het veranderingsproces had
betrekking op het bewust maken van de noodzaak van verandering en het kie-
zen van te veranderen onderdelen van het medisch handelen. De artsen van de
kliniek hebben zelf twee onderdelen van hun handelen uitgekozen. De keuzen
zijn gemaakt tijdens zogenaamde prioriteitensessies. De gekozen onderdelen
zijn: het aanvragen van bloedgasanalyses op de Neonatologie Intensive Care
(NICU) en de Paediatrische Intensive Care (PICU) en het gebruik van routine-
matige bacteriologische kweken op eveneens de NICU en de PICU en de Kin-
deroncologie. Het veranderingsproces had tevens betrekking op het kritisch eva-
lueren van het huidige gebruik van bloedgasanalyses en routinematige bacterio-
logische kweken, om van daaruit respectievelijk richtlijnen en protocollen op te
stellen en in te voeren. De kritische reflectie en het formuleren van criteria vond
plaats binnen de werkgroepen. Op basis van een inventarisatie van de werkwij-
ze, de motieven daarvoor en ook de literatuur hebben de werkgroepen criteria
ontwikkeld voor hetgeen zij als good medical practice beschouwen. Tijdens het
gehele veranderingsproces bleek dat het duidelijk ondersteunen ervan door de
Raad van Bestuur (sponsor), de invloed van een change agent en de participatie
van de betrokken artsen bij het proces belangrijke elementen waren voor het sla-
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gen van de verandering. De factoren uit de A VICTORY-benadering bleken even-
eens kernelementen voor de verandering van het medisch handelen binnen de
afdeling Kindergeneeskunde. Vooral de factor YIELD (opbrengst) speelde een
doorslaggevende rol. De opbrengst die bij beide onderdelen een belangrijke rol
speelde, was het realiseren van kwaliteitsverbetering en het hebben van eendui-
dige en praktische richtlijnen en protocollen voor de kliniek. Voor het onder-
deel kweken gold dat verandering van het kweekprotocol geen negatieve con-
sequenties voor de Dienst Ziekenhuis Epidemiologie mocht hebben. Verande-
ring (lees reductie) van het aantal kweken op basis van een verandering van de
protocollen zou een vermindering van de werklast van de Dienst Ziekenhuis
Epidemiologie kunnen betekenen. Minder kweken betekent immers minder
werk voor het laboratorium van de Dienst. Een ander belangrijk element tijdens
het veranderingsproces bleek het de artsen in staat stellen gezamenlijk te leren
aan de hand van de eigen ervaringen. Dit hield in dat een zodanige situatie werd
geschapen dat sprake was van een dialoog waarin de zienswijze van een ieder
van de werkgroep werd gerespecteerd. In een dergelijke situatie waren de artsen
in staat en bereid ervaringen, onzekerheden en meningen met elkaar te delen
om ervan te leren voor toekomstig handelen. Naar de mening van de onderzoe-
ker was dit kunnen leren op basis van de eigen ervaringen een wezenlijk onder-
deel van het veranderingsproces. Wat eveneens werd gewaardeerd en naar de
mening van de onderzoeker de acceptatie van de verandering positief beïnvloed
heeft, was het consulteren van alle kinderartsen inzake de conceptrichtlijnen en
protocollen. Een ieder kreeg zodoende de gelegenheid tot het leveren van een
eigen inbreng. Hierdoor zijn de uiteindelijke richtlijnen en protocollen het pro-
duct van alle artsen geworden.

In hoofdstuk 7 is het kwantitatieve effect van de verandering op het aanvragen
van bloedgasanalyses (BGA) weergegeven. Hiertoe zijn twee benaderingen
gekozen. Een benadering op micro-niveau en een benadering op macro-niveau.
De benadering op micro-niveau beslaat een periode van bijna anderhalf jaar. De
benadering op macro-niveau bestrijkt een periode van vier jaar. Om het kwan-
titatieve effect van het veranderingsproces op micro-niveau te kunnen beoorde-
len is gedurende een viertal perioden het aantal BGA per patiënt per dag geme-
ten. Het ging hierbij om patiënten die werden beademd, omdat BGA vooral voor
deze patiënten wordt aangevraagd. Periode 1: voorafgaande aan het verande-
ringsproces, periode 2: tijdens het opstellen van de richtlijnen, periode 3: tijdens
het invoeren van de richtlijnen en periode 4: vijf maanden na de invoering van
de richtlijnen. Tevens is het onderliggend lijden van de patiënt in kaart gebracht
om voor de invloed hiervan op het aanvraaggedrag zo nodig te kunnen corrige-
ren. Voor de NICU is hierbij gebruik gemaakt van de KERO-scoremethodiek en
voor de PICU van de PRISM-scoremethodiek. Het bleek dat het onderliggend
lijden van de patiënt geen invloed had op het aanvraaggedrag. Voor zowel NICU
als PICU werd een daling van het aantal aanvragen waargenomen, hetgeen zich
laat vertalen in een aanzienlijke kostenbesparing. De daling heeft zich doorge-
zet tot en met de laatste periode. Ook de analyse op macro-niveau (een periode
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van vier jaar) laat zien dat reductie van het aantal aanvragen BGA is gehandhaafd.
Dit ondanks het aanwezig zijn van invloeden die mogelijk een toename zouden
doen verwachten als toename van het aantal verpleegdagen en het aantal artsen.
Daarenboven lijkt er tevens sprake te zijn van een soort van uitstralingseffect,
omdat ook voor andere verrichtingen een daling van het aantal aanvragen is
waargenomen.

In hoofdstuk 8 worden de kwantitatieve benadering bij de verandering van het
kweekprotocol en het effect van de verandering van dat protocol beschreven. Op
basis van informatie omtrent het gebruik van de kweekuitslagen bij de klinische
besluitvorming, de ervaringen van de werkgroepleden (en hun afdelingen) en
de literatuur was de werkgroep sterk geneigd het aantal kweken van het oude
protocol te reduceren. Voordat de werkgroep hiertoe overging, wilde zij inzicht
hebben in de informatieve waarde van de afzonderlijke kweken uit het oude pro-
tocol. Hiertoe zijn de diverse uitslagen van de kweken per kweekset met elkaar
vergeleken. De oude protocollen voor NICU en PICU bestonden uit kweeksets
van elk vijf kweken: oor-, keel-, lies-, navel- en faeceskweek (NICU) en oksel-,
neus-, keel-, urine- en faeceskweek (PICU). Deze kweeksets werden periodiek
bij de patiënten afgenomen. De vergelijking van de uitslagen gaf tenslotte de
doorslag om het protocol te reduceren tot een kweekset bestaande uit een tweet-
al kweken: de faeceskweek en de keelkweek. De financiële baten als gevolg van
de nieuwe protocollen waren ook hier aanzienlijk. Beide veranderingstrajecten
tezamen resulteren in een bate van bijna twee ton op jaarbasis.

In hoofdstuk 9, de slotbeschouwing, worden de diverse keuzemomenten tijdens
het veranderingsproces en het onderzoek belicht. De keuze voor nadrukkelijke
participatie van de betrokken artsen tijdens het gehele traject bleek juist en
noodzakelijk te zijn. Enerzijds omdat medische deskundigheid essentieel was
om de inhoud van de verandering vast te stellen. Anderzijds omdat, uit de lite-
ratuur blijkt, dat veranderen van gedrag een leerproces betekent.
Bij beide veranderingen (bloedgasanalyses en kweken) is sprake van een conso-
lidatie van de verandering. Dit houdt in dat de verandering onderdeel is gewor-
den van de cultuur van de organisatie. Dit heeft zich onder meer geuit in het feit
dat de artsen zelf het initiatief hebben opgepakt voor het opzetten van nieuwe
projecten.

De mate waarin een methode zoals hier gehanteerd ook elders tot verandering en
consolidatie van de verandering kan leiden, wordt bepaald door de wijze waarop
de kernelementen van de methode worden toegepast. Deze kernelementen zijn:
• Het onderkennen dat waarden en normen van de betrokkenen,

informatievoorziening aan de betrokkenen, weerstand bij de betrokkenen,
het aantonen van de toegevoegde waarde van de verandering voor de
betrokkenen en het proces van verandering onomkeerbaar is (samengevat
in de A VICTORY-benadering) een belangrijke rol kunnen spelen tijdens
het veranderingsproces.



• Het participeren van de betrokkenen tijdens het gehele
veranderingsproces bij het opzetten en uitvoeren van dat proces.

• Het creëren van een veilig klimaat, zodanig dat eigen onzekerheid
bespreekbaar kan worden.

• Het onderkennen dat sociale invloeden een belangrijke rol kunnen spelen
bij veranderingsprocessen en vervolgens het gebruiken van deze
invloeden.

• Het toepassen van interventiemethoden als educatie en feedback.

Op het toepassen van deze kernelementen tijdens een veranderingsproces zul-
len per lokatie c.q. organisatie echter situatie specifieke aanpassingen moeten
worden gepleegd om de hier beschreven veranderingsmethode als manage-
mentinstrument effectief te doen zijn.

Het in dit boek beschreven onderzoek toont aan dat de hier gekozen benadering
succesvol kan zijn bij het realiseren van gedragsveranderingen die kostenbe-
sparend zijn en een ‘consoliderend’ karakter hebben. Hierbij kan worden opge-
merkt dat het realiseren van gedragsverandering mogelijk is als de aanleiding
voor de verandering door iedereen als het probleem wordt ervaren en de oplos-
sing ervan in brede kring wordt gedragen.
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