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Samenvatting 
 

Een  gezondheidssysteem  is  het  geheel  aan  organisaties,  betrokkenen,  bedrijven,  regels,  etc.  die  bijdragen  aan  de 
gezondheid  van  individuen  en  gemeenschappen.  In  toenemende  mate  staat  de  duurzaamheid  van 
gezondheidssystemen  ter  discussie;  de waarden  die  centraal  staan  in  gezondheidssystemen,  zoals  toegankelijkheid, 
betaalbaarheid, wenselijkheid en kwaliteit,  lijken niet  langer houdbaar of zelfs niet haalbaar.  In zowel hoge‐ als  lage‐
inkomens‐landen  zijn  tal  van  maatschappelijke  trends  die  de  korte  en  lange  termijn  duurzaamheid  van 
gezondheidssystemen in gevaar brengen. In hoge inkomens‐landen vormen de steeds toenemende kosten het grootste 
probleem;  deze  stijgen  al  decennia  sneller  dan  de  economische  groei.  Deze  toenemende  kosten waren  acceptabel 
zolang deze een duidelijk profijt  inhielden. Echter, het blijkt dat de grote extra investeringen niet leiden tot ‘veel meer 
gezondheid’.  Gezondheidssystemen  in  lage‐  en midden  inkomens‐landen  hebben  een  geheel  andere  problematiek, 
aangezien  deze  er  over  het  algemeen  niet  in  slagen  om  adequate  zorg  universeel  toegankelijk  te  maken.  Deze 
problematiek heeft momentum onder de noemer  ‘zwakke gezondheidssystemen’. Karakteristieken van  zulke  ‘zwakke 
gezondheidssystemen’  zijn  onder  andere  gebrek  aan  geschoold  personeel,  slechte medische  faciliteiten,  gebrek  aan 
(financiële) middelen en zwak bestuur. 

Conventionele oplossingen  voor de beschreven problematiek hebben niet  altijd het  gewenste  resultaat op  geleverd. 
Top‐down veranderingen om de kosten  te beperken hebben vaak niet geleid  tot kostenvermindering en  tegelijkertijd 
verbetering van de kwaliteit. Bottom‐up interventies slagen er vaak niet in om op te schalen en hebben daardoor weinig 
impact,  zelfs  al  zijn deze bewezen  effectief op  lokaal niveau. Wetenschappers, beleidsmakers en professionals  in de 
gezondheidszorg  opperen  steeds  vaker  dat  we  verkeerd  naar  problemen  kijken  en  dat  daardoor  het  huidige 
veranderingsbeleid  en  bijbehorende  heuristiek  geen  soelaas  biedt.  Zoals  in  de woorden  van  Flier,  “zonder  de  juiste 
diagnose is er geen goede behandeling”.  

In dit promotie‐onderzoek maken we gebruik  van  systeeminnovatie‐ en  transitietheorie, met de assumptie dat deze 
theorieën nieuwe  inzichten bieden  in het managen van  lange‐termijn veranderingen  in onze zorgsystemen. Dit nieuw 
wetenschapsveld  houdt  zich  expliciet  bezig  met  het  beschrijven  en  ‘sturen’  van  duurzame  verandering. 
Systeeminnovaties  kunnen worden  gedefinieerd  als processen  van  fundamentele  veranderingen  in maatschappelijke 
(sub)  systemen. Deze processen worden geïnitieerd en bestuurd door  ‘change agents’,  individuen of organisaties die 
sterk het idee hebben dat maatschappelijke problemen een ander systeem vereisen om oplossingen mogelijk te maken. 
In  deze  dissertatie  staan  niet‐gouvernementele  organisaties  (NGOs)  en  overheden  centraal  als  change  agents  in 
systeeminnovatie.  

Het doel  van deze  studie  is het  vergaren  van  inzicht  in de  rol  van  change agents  in het  faciliteren  van  innovatie  in 
gezondheidssystemen  met  als  doel  bijdragen  aan  maatschappelijke  verandering  richting  duurzame 
gezondheidssystemen.  

 

Theoretische basis 

Een gezondheidssysteem wordt  in deze dissertatie geconceptualiseerd als een complex adaptief  systeem waarin vele 
actoren  bijdragen  aan  het  ‘produceren’  van  gezondheid.  Het  is  als  het  ware  een  lappendeken  van  verschillende 
dominante  (sub)systemen  (regimes),  die  gekenmerkt worden  door  elk  hun  eigen  Cultuur  (gedachtegoed),  Structuur 
(organisatie) en Praktijk (het doen): CSP. Normaliter is een systeem altijd veranderlijk en streeft het naar optimalisatie in 
overeenstemming met haar onderliggende structuur en cultuur; wat men noemt padgebondenheid. Systeeminnovatie 
betekent echter een  radicale breuk met de dominante CSP  in  systemen: CSP0   CSP1. Dergelijke  veranderingen  zijn 
nodig  als de huidige opbouw  van het CSP niet  in  staat  is  (nieuwe) maatschappelijke doelen  te behalen,  en het CSP 
onderdeel is van het probleem. Zo tonen we in hoofdstuk 5 aan dat de huidige opbouw van het farmaceutische systeem 
in Nederland een zeer gefragmenteerde structuur heeft, en geen eenduidig gedachtengoed (cultuur). Dit draagt sterk bij 
aan het falen van interventies gericht op het doelmatiger gebruik van geneesmiddelen. 



De  dominante  CSP  in  het  systeem  wordt  in  systeeminnovatietheorie  geduid  met  regime.  Het  ontwikkelen  van 
alternatieve CSP, ofwel het proces van  systeeminnovatie,  start  vaak  in  loci  van veranderingen buiten het dominante 
systeem, bijvoorbeeld in pilot‐projecten. Deze loci worden aangeduid als niches. Het opschalen van niches draagt bij aan 
systeeminnovatie. Zowel niches als  regimes worden beïnvloed door grote maatschappelijke  trends  ‐ het  landschap  ‐, 
zoals demografische ontwikkelingen.  

Systeeminnovaties zijn onzeker en moeilijk te controleren, maar we kunnen ze wel richting geven. Het centrale idee van 
het managen  van  systeeminnovatie  is  dat  nieuwe  alternatieven  in  niches  kunnen worden  ontwikkeld. Deze  kunnen 
worden opgezet aan de hand van gemeenschappelijk gedragen visies op een duurzaam toekomstbeeld, maar worden 
vaak ook autonoom gestart door change agents. Het  iteratief  leren over en opschalen van deze experimenten en het 
aanpassen van het systeem zijn vervolgens essentieel in het managen van systeeminnovatie.  

Change  agents  kunnen  verandering  nastreven  door  bij  te  dragen  aan  dergelijke  activiteiten.  Specifieke  strategieën 
hiervoor  zijn momenteel  slechts  beperkt  beschreven  en  gevalideerd,  zeker  binnen  het  gezondheidsdomein.  Uit  de 
literatuur zijn drie generieke strategieën te herleiden:  

(1)  visie‐ontwikkeling:  systeeminnovaties  zijn  grotendeels  onvoorspelbare  processen,  een  lange  termijn  visie  kan 
richting geven aan deze processen. In deze dissertatie kiezen we specifiek voor een normatief kader voor visievorming; 
duurzame ontwikkeling.  

(2) Probleemstructurering: systeeminnovatie is nodig wanneer een systeem behoeften op basis van zijn huidige CSP niet 
kan  oplossen.  Het  structureren  van  de  systemische  problematiek  kan  bijdragen  aan  het  rationaliseren  van  het 
beleidsproces in het kader van grote onzekerheid.  

(3) Experimenteren  in niches en opschalen: dit behelst het experimenteren met en opzetten  van nieuwe producten, 
diensten, overkoepelende  structuren, etc. Hiervoor  zijn drie  stuurmechansimen ontwikkeld: verdiepen, verbreden en 
opschalen.  Verdiepen  is  het  ontwikkelen  van  en  leren  van  experimenten  met  alternatieve  CSP  in  de  niche.  Het 
verbreden behelst het herhalen en verbinden van verschillende niche experimenten. Het opschalen refereert naar het 
systeembreed verankeren van nieuwe CSP. Dit houdt onder meer het aanpassen en vervangen van systeemstructuren in 
(bijv. financieringsstructuren).  

De  strategieën voor  systeeminnovaties  zijn allen gebaseerd op  transdisciplinaire benaderingen; dat wil  zeggen multi‐
actor, multidisciplinaire, participatieve processen, waar geen van de betrokkenen het monopolie heeft op kennis. Een 
ander essentieel element voor change agents is het verbinden van activiteiten; tussen experimenten, actoren, niches en 
regime.  Al  deze  strategieën  zijn  nog  relatief  nieuw  in  gezondheidsysteemonderzoek,  zeker  buiten  de  Nederlandse 
grenzen.  Bijvoorbeeld,  wat  betekent  een  duurzaam  gezondheidssysteem,  hoe  structureren  we  problemen  en  hoe 
schalen  we  complexe  gezondheidsinnovaties  op?  En  hoe  dragen  innovatieve,  creatieve  change  agents  bij  aan  het 
realiseren van systeem veranderingen?  

 

De onderzoeksopzet 

De  volgende  onderzoeksvraag  is  geformuleerd:  wat  kunnen  we  leren  van  de  bijdrage  van  change  agents  aan 
systeminnovaties  richting  duurzame  gezondheidssystemen?  Om  deze  vraag  te  beantwoorden  hebben  we  vier 
studievragen geformuleerd:  

1. Hoe kunnen we een duurzaam gezondheidssysteem operationaliseren? 
2. Hoe kunnen we persistente problemen analyseren in het gezondheidssysteem? 
3. Hoe  verlopen  processen  van  gezondheidssysteem  innovatie? Met  een  specifieke  focus  op  regime  verandering; 

trajecten van verandering; fasen van verandering. 
4. Hoe  kunnen  change  agents  van  systeeminnovatie bijdragen aan  systeemverandering met betrekking  tot  visie‐

ontwikkeling, probleemstructurering, verbreden, verdiepen en opschalen.  

Om antwoorden op de hoofd‐ en studievragen te geven hebben wij een multiple‐case‐study opgezet. In totaal hebben 
we zes casussen geselecteerd. In al deze casussen kijken we naar (1) de systeeminnovatie, en (2) de bijdrage van change 



agents die wij onderzoeken.  In  de  eerste  casusstudie onderzoeken we hoe  het  concept duurzame ontwikkeling  kan 
worden  gebruikt  als  visie  voor  systeeminnovatie.  In  de  tweede  casus  beschrijven  we  een  probleem‐structurerings 
proces.  De  laatste  vier  cassusen  concentreren  zich  op  activiteiten  van  change  agents  met  bertrekking  tot  het 
experimenteren  met  en  opschalen  van  nieuwe  culturen,  structuren  en  praktijken  en  de  processen  van 
systeeminnovatie.  Samen  geven  deze  casussen  inzicht  in  onze  hoofdvraag. Met  uitzondering  van  één  casus  verliep 
dataverzameling volgens het onderstaande traject:  

‐ Oriënterende desk‐studie van wetenschappelijke literatuur en projectdocumentatie en informele gesprekken om 
de relevantie van de casus voor het onderzoek te beoordelen.  

‐ Gebaseerd  op  deze  kennis,  verzamelden  wij  data  door  middel  van  kwalitatieve  onderzoeksmethoden  zoals 
interviews,  focus  groep  discussies,  informele  gesprekken,  persoonlijke  observatie  en  verder  documentatie 
onderzoek. Deze onderzoeksmethoden waren  gericht op de processen  van  verandering  en de  rol  van  change 
agents. Na deze fase werden een aantal casussen niet verder behandeld.   

‐ Vervolgens analyseerden wij de gegevens en formuleerden tussentijdse conclusies.  
‐ Daarna  werd  getracht  aanvankelijke  bevindingen  te  verifiëren.  Dit  werd  gedaan  door  een  tweede  reeks 

gesprekken  en/of  groepsgesprekken  met  sleutel  betrokkenen,  en  een  specifieke  analyse  van  de 
projectdocumentatie.   

‐ Tot slot hebben wij conclusies gespiegeld aan de wetenschappelijke literatuur.   

 

De casus studies 

In deel 2 van dit boek beschrijven we in de hoofdstukken 4 tot en met 9 zes casus studies waarin we de rol van change 
agents in systeem innovatie onderzoeken. 

In hoofdstuk 4 hebben we het concept duurzame ontwikkeling, zoals eerder gebruikt  in veranderingsprocessen  in het 
ecologisch domein, verder toegespitst op gezondheidssystemen. Dit is gedaan door middel van analytische deductie van 
het concept en een casus studie van hervormingen  in Canada waar dit concept expliciet  in het hervormingsproces van 
het  gezondheidssysteem  is  toegepast.  Onze  analyse wijst  uit  dat  visies  op  duurzame  ontwikkeling  kunnen worden 
vertaald naar het gezondheidsdomein. Hiervoor hebben wij vier centrale elementen geïdentificeerd die bijdragen aan 
het  (participatief)  vormen  van  een  dergelijke  visie:  (1)  identificeer  en  analyseer  kernproblemen  die  leiden  to  de 
noodzaak tot verandering; (2) selecteer een beperkt aantal breed‐gedragen kernwaarden in het systeem; (3) streef naar 
balans  tussen  deze waarden;  en  (4)  anticipeer  lange‐termijn  behoeften.  Het  Canadese  voorbeeld wees  uit  dat  een 
dergelijke visie kan leiden tot concrete interventies op de korte‐ en middellange termijn. 

In hoofdstuk 5 beschrijven we een probleemstructureringsaanpak om persistente problemen te ontrafelen die we Policy 
‐  Interactive  Learning  and  Action  (P‐ILA)  noemen.  P‐ILA  is  een  deliberatief  beleidsinstrument  dat  expliciet  een 
systeembenadering heeft  en  is  verankerd  in participatieve methoden.  Samen met het misterie  van VWS hebben wij 
deze aanpak toegepast op ondoelmatig geneesmiddelen gebruik in het farmaceutische systeem (bijv. therapieontrouw, 
te duur  voorschrijven). We onderscheiden  in  totaal  zes  subsystemen  in het  farmaceutische  gezondheidssysteem. De 
wrijving tussen de soms zeer contrasterende culturen en structuren van de subsystemen dragen  in grote mate bij aan 
het persistente karakter van ondoelmatig geneesmiddelen gebruik. Het deliberatief proces dat wij hebben ingezet heeft 
geleid  tot  een  start  met  het  veranderen  van  systemische  structuren  door  middel  van  een  beleid  van  leren  en 
experimenteren. 

In hoofdstuk 6 bestuderen we de rol van NGOs in bottom‐up innovaties in de Nederlandse thuiszorgsector. Hier hebben 
we specifiek interesse in de intrinsieke potentie van deze organisaties in het faciliteren van systeeminnovatieprocessen. 
Wij bestudeerden 14  innovaties die door NGOs geïnitieerd  zijn om  fundamentele verandering  te bewerkstelligen; de 
innovaties  waren  een  scala  aan  technologische  en  sociale  innovaties.  De  NGOs  waren  redelijk  succesvol  in  het 
ontwikkelen van  innovaties  in niches  (verdiepen), hoewel het verkrijgen van bewijs voor alternatieve praktijken vaak 
lastig was.  Echter,  de NGOs waren  in  de  regel  passief met  betrekking  tot  het  opschalen  van  hun  innovaties.  In  het 
algemeen  werd  verwacht  dat  wanneer  de  meerwaarde  duidelijk  was  de  innovaties  zonder  veel  moeite  zouden 
verspreiden. Dit blijkt in de praktijk echter weinig te gebeuren. Temeer omdat de innovaties veelal contrasteerden met 



huidige culturen, structuren en praktijken  in het systeem. NGOs gaven herhaaldelijk aan dat zij opschalen niet tot hun 
taak rekenen. Wij constateren dat er behoefte  is aan  faciliterende organisaties die bijdragen aan het  identificeren en 
opschalen van de niche‐innovaties. Zodoende kan geprofiteerd worden van de innovatieve capaciteit van deze NGOs.  

In hoofdstuk 7 en 8 analyseren we in twee studies de rol van een NGO (het MCNV) in (sub)systeeminnovaties in Vietnam 
van  respectievelijk  het  tuberculose  bestrijdingssysteem  en  het  systeem  ter  bevordering  van  de  gezondheid  en 
participatie van mensen met een beperking. Deze twee studies geven  inzicht  in de rol van waarden‐gedreven change 
agents gedurende het lange proces van (sub)systeem innovatie. In hoofdstuk 7 beschrijven wij een retrospectieve casus 
(1975‐2010) van het experimenteren met en  landelijk opschalen van de DOTS strategie om  tuberculose  incidentie en 
mortaliteit te reduceren. Deze strategie was niet compatibel met heersende opvattingen, structuren en praktijken in het 
Vietnamese  zorgsysteem;  het  vereiste  bijvoorbeeld  een  verschuiving  in  denken  van  actoren  over  (medische) 
behandeling  van  individueel niveau naar protocollaire behandeling en preventie op populatie niveau.  In hoofdstuk 8 
staat het ontwikkelen en opschalen van medische, educatieve en sociale  interventies voor mensen met een beperking 
op gemeenschapsniveau  (1987‐2012) centraal. Ook dit betreft een radicale breuk met heersende culturen, structuren 
en  praktijken. Onze  analyse  van  beide  casussen  toont  de  rol  aan  van NGOs  in  het  opschalen  van  nieuwe  culturen, 
structuren  en  praktijken:  dit  vereist  een  lange‐termijn  betrokkenheid  (>15  jaar),  waarin  wordt  gestreefd  naar  het 
verbinden van experimenteren en opschalen, het vormen van een sterk netwerk, een sterke (waarden‐gedreven) visie 
op  systeemverandering,  initiëren  van  constante  cycli  van  reflexief  leren  en  competentie‐opbouw.  Deze  twee 
hoofdstukken tonen aan dat de transdisciplinaire benaderingen en het conceptuele kader van de systeeminnovatie voor 
het  managen  van  systeeminnovatie  constructief  zijn.  Tevens  leren  we  van  deze  casussen  dat  het  balanceren  van 
competentie‐opbouw en structuur‐opbouw een kernaspect is van het managen van systeeminnovatie.  

In  hoofdstuk  9  bespreken  wij  het  EXTRA  programma  in  Canada  dat  gezien  kan  worden  als  een 
systeeminnovatieprogramma avant  la  lettre, dat tot doel heeft bij te dragen aan een duurzamer gezondheidssysteem. 
Eén van de kernproblemen  in het Canadese  zorgsysteem  (zoals gedefinieerd door de Canadese overheid, burgers en 
zorgprofessionals) is dat het systeem slecht gebruik maakt van beschikbare kennis, en dat er geen cultuur heerst om in 
de eigen praktijk kennis te generen en toe te passen (door middel van experimenten).  In essentie richt EXTRA zich op 
het creëren, contextualiseren en toepassen van kennis in zorgorganisaties: een cultuur van ‘evidence‐informed decision 
making’.  In  de  praktijk  behelst  het  programma  een  twee‐jarige  competentie‐opbouw  cursus  voor  leiders  (artsen, 
verpleegkundigen, managers)  in het Canadese  gezondheidssysteem, met daaraan  gekoppeld een praktijkexperiment. 
Het  programma  toont  tot  op  zekere  hoogte  aan  dat  het  mogelijk  is  om  change  agents  te  trainen  in  de  juiste 
competenties, die zodoende kunnen bijdragen aan het versterken van de innovatieve capaciteit in zorgsystemen. 

 

Conclusies 

Deze  dissertatie  geeft  inzichten  in  het  nut  van  systeeminnovatie  theorie  in  het  bestuderen  van  fundamentele 
veranderingen in gezondheidssystemen. Vooral de conceptualisatie van systemen in cultuur, structuur en praktijk bleek 
nuttig. Dit geeft inzicht in het ontstaan van problemen, waarom deze moeilijk zijn op te lossen, en waarom het lastig is 
om niet compatiebele‐experimenten op te schalen. Deze inzichten dragen op hun beurt weer bij aan het begrijpen hoe 
change  agents  kunnen  bijdragen  aan  deze  veranderingsprocessen.  Nochtans,  kunnen wij  geen  eenduidig  antwoord 
geven hoe de change agents tot duurzame systeeminnovatie kunnen bijdragen. Wij hebben het succes, het potentieel 
en de valkuilen van waarden‐gedreven, assertieve change agents in processen van systeeminnovatie aangetoond. Het is 
essentieel dat de change agents een transdisciplinaire aanpak hanteren tijdens het verdiepen, verbreden en opschalen 
van  interventies. Ook  is het  van belang dat  change  agents heen  en weer blijven  gaan  tussen  visievorming  en  actie, 
innovatie en standaardisatie en het aanpassen van structuren en competenties. Een belangrijke conclusie is tevens dat 
niet alle change agents de ambitie hebben om zich naast experimentatie, ook bezig te houden met het opschalen van 
deze experimenten en het aanpassen van het regime. Deze rol wordt  ingevuld door wat wij facilitator change agents 
noemen.  Deze  change  agents  hebben  de  specifieke  ambitie  om  bij  te  dragen  aan  syteeminnovatie  richting  meer 
duurzame gezondheidssystemen. 
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