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Mijnheer de rector, 

Familie, vrienden, bekenden en collegae,  

 

Wat betekent goede kwaliteit van  zorg voor u, als u  ziek bent en hulp nodig hebt? Waarschijnlijk 

denkt u aan zorg die u beter maakt, precies bij uw situatie past en geen nare bijwerkingen heeft. En 

natuurlijk wilt u snel geholpen worden en mag het niet teveel kosten. 

Voor  verschillende mensen met  hetzelfde  gezondheidsprobleem  kan  zorg  van  goede  kwaliteit  er 

anders uit zien. De gezondheidszorg staat voor een grote uitdaging om maatwerk te bereiken.  

In deze openbare  les  zal  ik u meenemen  in de wereld  van de  gezondheidszorg. Hoe  complex die 

wereld  ook  is,  gezondheidszorg  is  in  essentie mensenwerk, met  de  bedoeling  bij  te  dragen  aan 

optimale  gezondheid.  Dit  mensenwerk  is  waar  mijn  verhaal  begint.  Vervolgens  ga  ik  in  op  de 

systemen die we hebben ontwikkeld om ervoor te zorgen dat dit mensenwerk van zo hoog mogelijke 

kwaliteit is. Die systemen hebben veel vooruitgang gebracht, maar leiden ook tot nieuwe problemen.  

 

Ik  zal  betogen  dat  kwaliteit  van  zorg  gebaat  is  bij  aandacht  voor  mensen,  zowel  patiënten  als 

professionals,  en  hoe wij  daar  vanuit  de  sociale  geneeskunde  een  bijdrage  aan  kunnen  leveren. 

Daarbij staat samenwerking centraal. Goede samenwerking zorgt voor het benutten van de kennis en 

vaardigheden van alle betrokken mensen, inclusief de patiënt zelf. Daarmee kunnen we zorgen voor 

een behandeling op maat, die past in de context van de patiënt. Goede samenwerking zorgt ook voor 

veerkracht, om ook de juiste zorg te kunnen bieden als de situatie verandert. Dit alles met het doel 

de toegevoegde waarde van zorg aan onze gezondheid zo groot mogelijk te maken.  

 

Het verhaal van Martijn 

‘Je gedraagt  je als een man’ heb  ik altijd een vreemde uitdrukking gevonden als het om pijn gaat. 

Mannen  kunnen  juist  zo  dramatisch  doen.  Maar  toch  maakte  ik  me  zorgen  toen  Martijn 

vrijdagmiddag terugkwam van een fietstochtje. “Sorry schat, het duurde wat langer dan verwacht. Ik 

kreeg zo’n last van mijn been onderweg. Ik ga even liggen”. Hij fluisterde bijna, zo zacht sprak hij. Die 

avond kwam hij nog één keer zijn bed uit om te eten. Daarna werd de pijn zo erg, dat doodstil liggen 

de enige optie was. Zelfs naar de wc gaan lukte niet. Het been zag wat rood boven de enkel en er zat 

een  klein  schaafwondje.  Omdat Martijn  zondag  nog  steeds  niet  uit  bed  kon  komen  hebben  we 

uiteindelijk de doktersdienst gebeld.  
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De dienstdoende huisarts kwam langs en stelde wondroos vast. Een bacteriële infectie van de huid en 

onderhuid.  Martijn  vertelde  hem  dat  hij  tien  jaar  geleden  een  kunstknie  in  ditzelfde  been  had 

gekregen. De orthopeed had gewaarschuwd altijd meteen contact op te nemen als hij een wondje of 

ontsteking  aan  zijn  been  heeft. Was  de  knie  nu  in  gevaar? Moest  hij  opgenomen worden  om  de 

infectie te bestrijden? De arts stelde ons gerust. Maakt u zich geen zorgen. Wondroos zit in de huid en 

slaat nooit over op  een gewricht. Hij  schreef antibiotica  en pijnstillers  voor  en daarmee moest de 

wondroos na een paar dagen afzakken. 

Die  nacht  was  de  pijn  onverminderd. Maandagochtend  haalde  ik  een  plasfles  en  postoel  bij  de 

thuiszorgwinkel. Erg handig  in het gebruik waren die niet.  Ik belde onze eigen huisarts. Hij wilde de 

werking van de antibiotica even de  tijd geven en zou woensdag  langskomen. Helaas kwam hij niet 

opdagen. Donderdagochtend belden we weer naar de huisartspraktijk.  Ik  vertelde dat Martijn nog 

steeds niet opknapte. Hij leek ook een beetje verward. Een vervangende huisarts kwam aan het begin 

van de middag langs. Ze schrok van wat ze aantrof. Het been was nu rood en warm tot boven de knie. 

Ze vroeg bloedonderzoek aan, schreef een zwaardere pijnstiller voor en vertrok. Aan het eind van de 

middag kwam ze terug. Ze vertrouwde het niet en dacht aan een trombosebeen, omdat Martijn zo 

lang stil had gelegen. Ze bestelde voor de volgende dag een echo‐onderzoek en een ambulance om 

naar het ziekenhuis te gaan.  



3 
 

Vrijdagmiddag  liet het echo‐onderzoek geen trombose zien. Martijn moest op de spoedeisende hulp 

wachten  op  verder  onderzoek.  Na  twee  uur  arriveerde  een  jonge  arts‐assistent  die  Martijn 

onderzocht. Tegen elf uur  ’s avonds, na overleg met haar supervisor, kwam ze terug met een grote 

spuit in een kartonnen bakje. Om uit te sluiten of de knie geïnfecteerd was zou ze de knie puncteren. 

Ze zette de spuit aan de zijkant  in de knie en trok een grote hoeveelheid pus op. We schrokken ons 

wezenloos. Midden in de nacht werd Martijn opgenomen op de acute opnameafdeling. De volgende 

dag werd hij met spoed geopereerd. De knieprothese werd schoongespoeld. Nu maar hopen dat de 

antibiotica die hij via het infuus kreeg zouden helpen… 

Geïnspireerd op de verhalen in het boek ‘Voorkomen is beter’ van professor Ian Leistikow, met veel 

leerzame voorbeelden uit eerste‐en tweedelijns zorg, heb  ik dit verhaal uit eigen kring opgetekend. 

Het verhaal  laat zien wat er  in Martijn en zijn vrouw omgaat, hoe zij steeds ongeruster worden en 

actie  ondernemen.  Het  verhaal  laat  ook  zien  dat  de  artsen  elk  hun  eigen  beeld  vormen  van  de 

situatie en dit nauwelijks met elkaar delen. Elke arts ziet een momentopname, een foto in plaats van 

een  film. Het beloop van de pijn en het  rode been zijn daarmee alleen voor Martijn en zijn vrouw 

voelbaar en zichtbaar. 

 

Mensenwerk op basis van situatiebewustzijn 

Mensen handelen op basis van hun  inschatting van een  situatie. We gebruiken onze  zintuigen om 

informatie  over  een  situatie  waar  te  nemen. Wat  we  waarnemen met  onze  zintuigen  krijgt  via 

mentale modellen in onze hersenen betekenis. In die mentale modellen zijn onze kennis en ervaring 

als patronen vastgelegd. Daardoor kunnen we met beperkte informatie een situatie snel herkennen.1  

Kunt u lezen wat hier staat? 

  

Hoe komt het dat u deze gehusselde woorden kunt  lezen? Dat komt omdat mensen woordbeelden 

lezen en niet de losse letters. Als de eerste en laatste letter op de juiste plek staan, dan kunt u de rest 

vrij eenvoudig ontcijferen. Mensen zijn heel goed  in patroonherkenning. Dat heeft veel voordelen, 

maar  ook  nadelen.  Als  twee  totaal  verschillende medicijnen  een  naam  hebben  die met  dezelfde 

letter begint en eindigt, dan kan een mens zich snel vergissen. Om verwisseling te voorkomen helpt 

De mesijnelke hreensen vmroen hte deel avn hte cerntlae zneuwtseslel 
dta zcih in hte hofod beivndt. 
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het dan om de labels van de medicijnen een andere kleur te geven en om deze medicijnen niet naast 

elkaar neer te zetten. 

Mentale modellen worden gevormd door kennis en ervaring. Ze verschillen dus  tussen mensen en 

veranderen in de loop van ons leven, door wat we leren en meemaken.   

Wat ziet u in deze fles? Volwassenen zien in dit plaatje een erotische afbeelding. Kinderen zien heel 

iets anders. Wat ziet u als u door de ogen van een kind kijkt? Dolfijnen. Als u goed kijkt ziet u er acht. 

 

 

Hoe we  een  situatie  inschatten wordt  situatiebewustzijn  genoemd. Als we  fit  zijn  en  veel  tijd  en 

aandacht  hebben  om  informatie  op  te  nemen  of  uit  te  wisselen  met  anderen,  dan  wordt  ons 

situatiebewustzijn  groter.  Als  we  moe  zijn,  afgeleid  worden  of  stress  ervaren,  dan  wordt  ons 

situatiebewustzijn kleiner. Zo is uit onderzoek bekend dat zorgverleners meer fouten maken als ze te 

weinig slapen.2 De oplossing ligt dan in het voorkomen van slaapgebrek door betere dienstroosters, 

en  niet  in  het  beter  je  best  doen  om  geen  fouten  te maken.  Om  als mens  optimaal  te  kunnen 

handelen  op  basis  van    optimaal  situatiebewustzijn  is  dus  meer  nodig  dan  kennis  en  ervaring. 

Factoren  in  de  directe  omgeving,  zoals  voldoende  licht  en  geluid,  hebben  veel  invloed  op  de 

menselijke prestatie.3 

Op  basis  van  de  inschatting  van  een  situatie  en  de mogelijke  gevolgen  besluiten mensen  hoe  te 

handelen. De vrouw van Martijn was ongerust door wat ze zag en hoorde. Daarom belde ze steeds 

naar de dokter en stelde ze vragen aan de dienstdoende huisarts. Drie verschillende huisartsen, een 

arts  assistent  en  haar  supervisor  hadden  contact met  de  patiënt  of  zijn  vrouw.  Allen  hebben  de 
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situatie  ingeschat  en  daarnaar  gehandeld.  Het  is  onduidelijk  in  hoeverre  zij  informatie  hebben 

gedeeld om hun situatiebewustzijn te vergroten. De verplaatsing van de roodheid richting de knie en 

de achteruitgang van de conditie van Martijn werden onvoldoende opgemerkt. Martijn en zijn vrouw 

hebben geen instructies gekregen waar ze op moesten letten in het ziektebeloop. Een gemiste kans. 

Het  risico  op  een  geïnfecteerde  knie  werd  onderschat.  De  situatie  zou  waarschijnlijk  beter  zijn 

ingeschat als de  informatie beter was gedeeld, veranderingen  in de tijd beter waren waargenomen 

door de roodheid te markeren, of als een orthopeed in het begin al was geraadpleegd.  

 

Interprofessionele samenwerking op basis van gedeeld situatiebewustzijn   

Als meerdere professionals vanuit verschillende disciplines bijdragen aan de  zorg voor één patiënt 

dan  is  er  sprake  van  multidisciplinaire  zorg.  Pas  als  deze  professionals  samenwerken  met  een 

gezamenlijk doel, dan ontstaat er een samenhangend geheel dat beter is dan de som der delen.4 Om 

dat  te bereiken  is het nodig ons  situatiebewustzijn met anderen  te delen. Hoe groter het gedeeld 

situatiebewustzijn, hoe beter de handelingen van de afzonderlijke teamleden op elkaar aansluiten en 

tot  het  gezamenlijke  doel  leiden.5 Het  delen  van  situatiebewustzijn met  anderen  vergt  onderling 

vertrouwen en een open cultuur, waarin overleg en tegenspraak op een veilige manier mogelijk zijn. 

Samenwerken  gaat  niet  vanzelfsprekend  goed.  Het  onderzoek  van  Rebecca  Baines  naar 

patiëntveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen liet ziet dat de kans op zorggerelateerde schade hoger 

is als meer behandelaars bij de zorg betrokken zijn.6 Verschillende studies hebben laten zien dat ’bij 

circa 70% van de medische missers communicatiefouten een rol spelen.7  

Naar voorbeeld uit de luchtvaart zijn in de gezondheidszorg teamtrainingen geïntroduceerd, waarbij 

teams  van wisselende  samenstelling worden  getraind.  Door  samen  te  trainen  ontstaan  gedeelde 

mentale modellen en dat bevordert gedeeld situatiebewustzijn. De  trainingen  richten zich op niet‐

technische vaardigheden in de praktijk, zoals communicatie en leiderschap. Daarbij worden speciale 

technieken en instrumenten gebruikt. Bijvoorbeeld de time‐out procedure, waarbij het team samen 

stilstaat  bij  de  situatie  en  bespreekt  wat  er  nodig  is  en  wie  wat  gaat  doen.  Een  ander  bekend 

voorbeeld  is  de  SBAR  procedure  voor  de  overdracht  tussen  professionals.  Daarbij  wordt  de 

informatie  in  een  vaste  volgorde  overgedragen,  waardoor  die  makkelijker  wordt  begrepen  en 

onthouden, en wordt er gecheckt of de  informatie goed  is aangekomen.8 Deze  interventies maken 

gebruik van checklists. De kunst is alleen prikkelende, relevante vragen op de checklist op te nemen, 

zodat  situatiebewustzijn wordt  geactiveerd.  In  de  praktijk  lijken  de  checklists  helaas  nog  vaak  op 

saaie afvinklijstjes. 
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Hoewel  teamtraining  in de gezondheidszorg de afgelopen  jaren uitgebreid  is onderzocht,  is er nog 

onvoldoende  bewijs  dat  hierdoor  patiëntuitkomsten  verbeteren.9  Op  onze  afdeling  deden  Inge 

Verbeek, Peter Kemper en Anita Romijn drie opeenvolgende  studies naar het effect van klassikale 

teamtraining.10‐12 In alle studies waren de deelnemers erg positief over het nut van de training. Ook 

zagen we de houding en soms vaardigheden verbeteren  in de dagelijkse praktijk. Maar effecten op 

patiëntuitkomsten hebben we nog niet kunnen aantonen. 

Een verklaring hiervoor kan zijn dat de studies te weinig afdelingen meenemen. Om goed te kunnen 

corrigeren voor variatie op afdelingsniveau  zijn circa vijftien  tot dertig afdelingen nodig, wat  in de 

praktijk zelden haalbaar is. Ook kan het zijn dat het onderzoek stopt voordat het resultaat optreedt 

en dat  effecten nog niet goed genoeg gemeten kunnen worden. Betere meetinstrumenten zijn nodig 

om niet‐technische vaardigheden en uitkomsten op patiëntniveau te meten. Binnen mijn leerstoel zal 

de ontwikkeling van meetinstrumenten en vernieuwende studie designs veel aandacht krijgen. 

Een andere voor de hand  liggende verklaring zit  in de  intensiteit van de  training, die weinig wordt 

herhaald  en  geëxamineerd.    Heel  anders  dan  in  de  luchtvaart,  waar  standaard  afspraken  over 

communicatie,  coördinatie  en  informatie‐uitwisseling  zó belangrijk worden  gevonden, dat  iemand 

alleen  een  toestel mag  besturen  als  hij  slaagt  voor  de  communicatietest.  Piloten worden  jaarlijks 

geëxamineerd  op  technische  én  niet‐technische  vaardigheden.  Mede  daardoor  is  de  luchtvaart 
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extreem veilig geworden. Vanuit mijn  leerstoel zullen we bijdragen aan training van niet‐technische 

vaardigheden in medische opleidingen en professionele nascholing.  

 

De professionele standaard 

Bij de behandeling van ziekten werken zorgprofessionals volgens hun professionele standaard, die zij 

aanleren  tijdens de opleiding en moeten bijhouden om hun beroep  te kunnen blijven uitoefenen. 

Daartoe  leggen  ze  kennis  en  ervaring  vast  in  richtlijnen  die  zij  zoveel  mogelijk  baseren  op 

wetenschappelijk  bewijs.  Er  wordt  veel  biomedisch  onderzoek  gedaan  naar  de  oorzaken  en 

behandeling van ziekten. Dat leidt tot zo’n 300.000 medische wetenschappelijke publicaties per jaar, 

waarvan  ruim  14.000  van Nederlandse  bodem. Het  kost  veel  tijd  die  te  vertalen  naar  richtlijnen. 

Volgens het boek ‘Het nieuwe brein van de dokter’ kan die vertraging oplopen tot wel zeventien jaar. 

Inmiddels  is  een woud  van  richtlijnen  ontstaan  voor  verschillende  ziektebeelden  en  verschillende 

zorgverleners .  

In het  verhaal  van Martijn werd de  richtlijn  voor behandeling  van wondroos netjes gevolgd. Maar 

deze richtlijn zegt niets over wondroos  in een been met een kunstknie. De richtlijn  infectiepreventie 

voor  knieprotheses  schrijft  voor  dat  bij  huidinfecties  de  patiënt  vroegtijdig  en met  extra  zorg met 

antibiotica behandeld dient te worden. Hoe precies dat bepaalt de arts. Als er meteen een orthopeed 

in  consult  was  gevraagd,  zou  die  dan  het  risico  op  een  geïnfecteerde  kunstknie  anders  hebben 

ingeschat  en  bijvoorbeeld  antibiotica  per  infuus  hebben  gegeven?  De  orthopeed  die  de  knie 

schoonmaakte dacht van wel, de internist die Martijn later behandelde dacht van niet.  

Van richtlijnen kan afgeweken worden op basis van wetenschappelijke kennis, professionele kennis 

of ervaringskennis en voorkeuren van de patiënt.13 Als er meerdere richtlijnen gelden, dan moeten 

vaak  keuzes  gemaakt worden.  Gedeelde  besluitvorming  tussen  specialisten  en  de  patiënt  is  dan  

nodig om tot het beste behandelbesluit te komen.  Je kunt het vergelijken met een wandelroute  in 

een  open  landschap.  Je  hoeft  niet  altijd  precies  op  het  pad  te  lopen  en  kunt  afhankelijk  van  de 

situatie je route aanpassen. 

In de praktijk wordt terecht en onterecht van richtlijnen afgeweken. Zo liet het onderzoek van Joppe 

Tra zien dat bij 20% van de patiënten na een hartinfarct terecht niet alle vijf geneesmiddelen volgens 

de richtlijn werden voorgeschreven vanwege een contra‐indicatie.14 Daarentegen vond Josien Engel 

dat het gebruik van cardiovasculaire risicoscores slechts bij 20% tot 80% van de beoogde patiënten 

werd gebruikt. Ondanks overtuigend wetenschappelijk bewijs bleken veel cardiologen niet te geloven 

in de toegevoegde waarde van de scores.15 
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Om richtlijnen beter toe te passen in de praktijk worden ze vertaald naar landelijke zorgstandaarden 

en lokale protocollen. De protocollen beschrijven per aandoening wat er wanneer moet gebeuren en 

soms ook wie daar verantwoordelijk voor  is. Protocollen vormen de basis voor  standaardzorg, die 

gedelegeerd  kan  worden  aan  goedkopere  gespecialiseerde  professionals.  Dat  noemen  we 

zorgsubstitutie.  Zo  heeft  bijvoorbeeld  de  praktijkverpleegkundige  veel  taken  van  de  huisarts 

overgenomen. De  landweggetjes veranderen daarmee autowegen, makkelijker te volgen, maar ook 

lastiger  om  van  af  te  wijken.  Standaard  zorgprocessen  worden  vaak  ondersteund  door  een 

elektronisch patiëntendossier, een EPD. Dankzij automatische waarschuwingen en verplichte stappen 

in het proces, bevordert dit het volgen van het protocol. Afwijken van het pad als de situatie daarom 

vraagt wordt daarmee nog lastiger, de autoweg lijkt nu meer op een spoorlijn. De veerkracht neemt 

af. 

 

Kort nadat Martijn voor de  tweede keer was geopereerd aan  zijn knie kwam de  fysiotherapeut bij 

hem  langs  om  volgens  protocol  te  starten  met  revalideren.  Daarbij  moet  zo    snel  mogelijk  de 

flexibiliteit van het gewricht hersteld worden door het gewricht te buigen. De fysiotherapeut was zich 

niet bewust van de zeer strakke hechtingen die door de beste orthopeed in huis waren aangelegd en 

heel  voorzichtig moesten worden  behandeld. Gelukkig  luisterde  hij  naar  de  vraag  van Martijn  en 

stelde hij na overleg met de zaalarts zijn plan bij. 

Toenemende specialisatie van professionals leidt tot fragmentatie van kennis en zorgverlening. Door 

die gefragmenteerde kennis te vertalen naar protocollair handelen ontstaat een star systeem, waarin 

een hoop dingen op de  automatische piloot  gebeuren. Daarbij wordt de  zorg  voor de patiënt  als 

geheel  vaak  uit  het  oog  verloren.    Omdat  er  steeds meer mensen  oud worden met  chronische 

ziekten,  zijn er  steeds meer  complexe patiënten.  Interprofessionele  samenwerking met de patiënt 

wordt dus steeds belangrijker. Dat leidt sinds enkele jaren tot de ontwikkeling van multidisciplinaire 

zorgstandaarden en protocollen. De implementatie daarvan in de praktijk is nog lastiger dan die van 

monodisciplinaire  richtlijnen. Onder andere door de manier waarop professionele organisaties  zijn 

opgezet. 

 

De professionele organisatie 

Professionals werken vanuit duizenden organisaties die zorgen voor voldoende deskundig personeel 

en  de  juiste  apparatuur  en  protocollen  om  goede  zorg  zo  efficiënt  mogelijk  te  leveren.  De 

zorgorganisaties zijn zo  ingericht dat professionals hun werk goed kunnen doen. Van oudsher heeft 

elke  discipline  een  eigen  praktijk  of  afdeling,  soms  zelfstandig,  soms  binnen  een 
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gezondheidscentrum, ziekenhuis of ander instituut. Daarmee worden beroepspraktijken gefaciliteerd 

om volgens de eigen normen te werken en op te leiden. Dit maakt interprofessionele samenwerking 

lastiger, omdat professionele verschillen worden benadrukt  in plaats van het gezamenlijk doel: de 

betere gezondheid van de patiënt.  

Het  EPD  wordt  gezien  als  een  belangrijk middel  om  professionele  zorg  rond  de  patiënt  toch  te 

integreren. Grotere organisaties, zoals ziekenhuizen en gezondheidscentra,  werken steeds vaker met 

integrale  EPD’s,  gedeeld  door  artsen,  verpleegkundigen,  apothekers  en  soms  ook  patiënten.  Zo 

kunnen  alle  betrokkenen  beter,  sneller  en  vollediger  informatie  vinden  en  kan het  individuele  en 

gedeelde   situatiebewustzijn groeien.    In de  ideale situatie staan de gegevens van alle verschillende 

zorgaanbieders over één patiënt bij elkaar en worden ze beheerd door de patiënt zelf.16 Zover zijn we 

nog lang niet. In de praktijk zijn er nog veel verschillende EPD’s. Er wordt hard gewerkt om die losse 

EPD’s beter  te verbinden via een  landelijk  schakelpunt en om de  registratie en opslag van data  te 

standaardiseren.17  Transmuraal  gegevens  delen  komt maar moeizaam  op  gang. Naast  gebrekkige 

standaardisatie  vormen  privacywetgeving,  verantwoordelijkheidsverdeling  en  gebrek  aan 

vertrouwen tussen beroepsgroepen een belemmering. 

 

Martijn  mocht  na  tien  dagen  ziekenhuisopname  met  infuus  en  al  naar  huis.  Hij  kreeg  op  de 

operatiekamer een infuustoegang in zijn arm. De transfer afdeling regelde alle zorg aan huis. Wat een 

service!  

Helaas, het werd een dag om snel te vergeten. Met veel moeite was Martijn met een been dat niet 

mocht  buigen met  een  taxi  thuis  gekomen.  Toen  de  verpleegkundige  die middag  aan  huis  kwam 

bleken de antibiotica er niet te zijn. De verpleegkundige deed enorm haar best dit op te lossen, maar 
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het lukte niet. De opdracht van het ziekenhuis had de transfer apotheek niet bereikt, en dus konden er 

geen medicijnen worden  verstrekt,  ook  al was  overduidelijk  dat  dit  de  hoogste  prioriteit  had.  De 

systemen  van  de  verschillende  zorgverleners waren  nog  onvoldoende met  elkaar  verbonden.  Pas 

twintig uur later dan de bedoeling was kreeg Martijn thuis zijn antibiotica.  

De overgang tussen verschillende zorgorganisaties bedreigt de samenhang en continuïteit van zorg. 

Er wordt met  transferafdelingen  en  coördinatoren  van  alles  geprobeerd  om  dit  op  te  lossen.  Zo 

ontwierp stichting SIGRA, een samenwerkingsverband in regio Amsterdam, een stroomschema voor  

zorg na ontslag uit het ziekenhuis. Het schema laat zien wie wat waar aanbiedt en onder welke wet 

de vergoeding is geregeld. Het is nu alleen nog als een ingewikkeld plaatje beschikbaar. Hoe fijn zou 

het  zijn  als  de  onderdelen  naadloos  verbonden  waren  en  ondersteund  werden  door 

gebruiksvriendelijke en flexibele  computersystemen?   

Leren van incidenten die ontstaan door gefragmenteerde zorg is lastig. Wie ontdekt het incident, 

waar moet het gemeld worden, en hoe zorgen we dat alle betrokken spelers ervan leren? Dit is nog 

onvoldoende goed geregeld in Nederland. Audits in perinatale zorg, waar regelmatig door 

verloskundigen, gynaecologen en verpleegkundigen samen ernstige incidenten worden geanalyseerd 

laten zien hoe het wel kan.18  Ze leveren een onmisbare bijdrage aan goede kwaliteit van zorg. 
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Kwaliteit van zorg 

Internationale definities voor kwaliteit van zorg benoemen zes aspecten.19 Drie van de zes aspecten 

hebben  betrekking  op  de  zorg  voor  alle  Nederlanders,  op  macroniveau.  Zorg  moet    tijdig, 

toegankelijk  en  betaalbaar  zijn. Omdat  onze  financiële middelen  beperkt  zijn moeten we  op  het 

niveau  van het  zorgstelsel de  kaders  voor beschikbare  zorg bepalen.   Het doel  is  zorgen dat  zorg 

terecht komt bij de mensen die deze het hardst nodig hebben. Zo is de toegevoegde waarde aan de 

volksgezondheid het hoogst. Hoe de overheid hiervoor beleid maakt en hierop  toeziet, en hoe de 

zorgverzekeraars  zorg  inkopen  en  daarmee  kwaliteit  van  zorg  kunnen  bevorderen  zal  ik  vandaag 

slechts indirect aanstippen. In mijn werk als sociaalgeneeskundige geef ik hier wel invulling aan. Ik zie 

het als mijn maatschappelijke taak om de kennis uit ons praktijkgerichte zorgonderzoek te delen met 

beleidsmakers en toezichthouders. 

De andere drie kwaliteitsaspecten hebben betrekking op de dagelijkse praktijk, het mesoniveau. Zorg 

moet  veilig, effectief, en patiëntgericht  zijn. Deze aspecten  zijn niet altijd  te verenigen. Daarom  is 

gedeelde  besluitvorming  tussen  professionals  en  de  patiënt  belangrijk. Bijvoorbeeld  om  te  kiezen 

tussen een risicovollere behandeling met meer kans op overleving of een veiligere behandeling met 

minder effect. Kwaliteit is daarmee een relatief begrip.  

Zorg van goede kwaliteit gaat verder dan het verhelpen van  ziekte. Het gaat ook om de positieve 

gevolgen van gezondheid, dus de dingen die  iemand wel kan.  In 2012 publiceerde Machteld Huber 

een nieuwe definitie voor Positieve Gezondheid.20  In dit concept wordt gezondheid gezien   als het 

vermogen  van mensen  om met  fysieke,  emotionele  en  sociale  levensuitdagingen  om  te  gaan  en 

zoveel mogelijk  eigen  regie  te  voeren.  De waarde  van  zorg  voor  de  patiënt wordt  bepaald  door 

persoonlijke voorkeuren voor gezondheidsuitkomsten en positieve patiëntervaringen.21 Daarmee  is 

gezondheid niet langer meer alleen het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal.  
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Bij  het  bepalen  van  goede  kwaliteit  van  zorg  vormen  richtlijnen  en  zorgstandaarden  het 

referentiekader. Op basis daarvan ontwikkelen we kwaliteitsindicatoren. Dit zijn duidelijke getallen, 

maar ze geven slechts een  indicatie van de kwaliteit. Een  indicator meet steeds één aspect van de 

organisatie, het proces of de uitkomsten van zorg. Kwaliteitsindicatoren zijn bedoeld om  inzicht  te 

geven  in kwaliteit van zorg en manieren om te verbeteren. Om een  indicator betekenis te geven  is 

kennis over de context van de indicator nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor de indicator ‘onverwachte 

heropnames  in een  ziekenhuis’. Recent onderzoek van Corline Brouwers en Richelle Singotani  laat 

zien  dat  heropnames  veel  verschillende  patiëntgerelateerde  en  professionele  oorzaken  hebben.22 

Het ontbreekt aan tijd en mogelijkheden om alle betrokkenen bijeen te brengen om de getallen te 

duiden. 

Omdat getallen gemakkelijk  te vergelijken  zijn, worden  indicatoren gebruikt door veel partijen om 

zicht te krijgen op kwaliteit. Deze partijen hebben samen meer dan duizend  indicatoren ontwikkeld 

voor  kwaliteit  van  ziekenhuiszorg  en  eisen  die  jaarlijks  op.  Op  basis  van  zoveel  metingen,  die 

onvoldoende  samenhang  en  veel  overlap  vertonen,  is  het  moeilijk  om  te  verbeteren.  Daar  is 

bovendien weinig tijd voor, omdat het aanleveren van al die indicatoren zoveel moeite en geld kost. 

Ook  de  patiënt  heeft  weinig  aan  zoveel  indicatoren.  Heeft  u  wel  eens  geprobeerd  een  goede 

zorgaanbieder te vinden op basis van kwaliteitsindicatoren? Het is mij nog nooit gelukt.  

In  de  praktijk  zijn  kwaliteitsindicatoren  een  doel  in  plaats  van  een middel  geworden.  Er worden 

teveel indicatoren gemeten en openbaar gemaakt. Kwaliteitsindicatoren moeten weer terug naar de 

bedoeling: het verbeteren van kwaliteit van zorg door de professional en de patiënt.  Daarvoor is een 

beperkte selectie van actiegerichte indicatoren nodig, die aansluit bij de actuele praktijksituatie, dus 

de  context  van  de  professionals23.  Zo  kunnen  zij  samen  met  patiënten  en  managers  kwaliteit 

ontketenen. Het openbaar maken van  indicatoren kan beperkt worden  tot urgente problemen die 

externe druk nodig hebben om opgelost te worden. Met de ’Basisset ziekenhuizen’ van de Inspectie 

voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wordt dit  inmiddels succesvol nagestreefd.24 Om patiënten 

goed  te  informeren  over  zorgaanbieders  zijn  betere  indicatoren  nodig,    die  passen  bij  het 

referentiekader van de patiënt.  

 

Kwaliteit verbeteren, de eenvoud van complexiteit 

Kwaliteit van zorg heeft zowel  te maken met de complexiteit van de  fysieke, geestelijke en sociale 

gezondheid  van  de  patiënt,  als  met  de  complexiteit  van  de  gezondheidszorg  met  steeds  meer 

richtlijnen, vakspecialisten, zorgorganisaties.  
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Complexiteit wordt  bepaald  door  het  aantal  verschillende  onderdelen waaruit  iets  bestaat  én  de 

interacties daartussen. Deze interacties kunnen  dynamisch en niet lineair zijn. Des te complexer  iets 

is, des  te moeilijker het  is om  te  voorspellen hoe  iets  zich gedraagt op basis  van de afzonderlijke 

onderdelen. Dus  hoe meer kans dat onverwachte of onbedoelde dingen gebeuren. 

Laag  complexe  problemen  kunnen  worden  opgelost  met  standaardoplossingen.  Hier  maken  we 

gebruik  van  bij  zorgsubstitutie.  Hoog  complexe  problemen  zijn  echter  geen  optelsom  van  laag 

complexe problemen, vanwege onderlinge  interacties die optreden. Daarom gaan deeloplossingen 

niet  altijd  goed  samen.  Voor  hoog  complexe  problemen  is  creatieve  ruimte  nodig  om  in  overleg 

tussen  verschillende  zorgverleners  en  de  patiënt  nieuwe  oplossingen  te  bedenken  en  testen.  Bij 

topreferente  zorg  in  universitaire  medische  centra  wordt  deze  strategie  gevolgd.25  Als  de 

complexiteit bekend is, dan is het eenvoudig de juiste strategie te kiezen. 

De complexiteit van een patiënt is helaas vaak onzeker. Ten eerste wanneer beïnvloedende factoren  

in de  context van de patiënt niet worden meegenomen  in de  inschatting van de  situatie. De kans 

hierop is aanzienlijk, doordat  kennis is gebaseerd op deductief onderzoek in groepen patiënten met 

een beperkt aantal metingen. Ten  tweede wanneer patiënten meerdere  laag complexe problemen 

hebben, waarvan de behandelingen elkaar beïnvloeden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vele oudere 

patiënten  met  polyfarmacie,  die  geregeld  in  het  ziekenhuis  belanden  door  vermijdbare 

bijwerkingen.26,27  Om  dit  aan  te  pakken  verscheen  in  2012  een  multidisciplinaire  richtlijn.28  Die 

beveelt aan  om het medicatieplan van deze patiënten jaarlijks met alle betrokkenen te evalueren en 

bij  te  stellen.  Dit  komt  moeizaam  van  de  grond  door  logistieke  problemen  en  omdat  goede 

informatievoorziening en kostendekkende vergoeding ontbreken.  

Het komt erop neer dat we de toenemende complexiteit door nieuwe kennis en betere behandeling 

in de praktijk niet bij kunnen houden. Door de vele gefragmenteerde deeloplossingen wordt de zorg 

voor veel patiënten eerder complexer. Door EPDs en verplichte kwaliteitsindicatoren  is een relatief 

statisch systeem ontstaan. Ons systeem is in veel opzichten reactief. We gaan uit van laag complexe 

problemen  en  escaleren  pas  als  het  mis  gaat.  Dit  leidt  bij  onderschatting  van  complexiteit  tot 

onnodig leed voor de patiënt en tot onnodige kosten.  

Stel  dat  de  geïnfecteerde  kunstknie  van Martijn  vermeden  had  kunnen worden. Dan  zouden  twee 

knie‐operaties, twee ziekenhuisopnames van acht dagen, twee maanden fysiotherapie en thuiszorg, 

zes maanden antibioticagebruik, en een hoop zorgen en pijn bespaard zijn. 
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Bij patiënten met onzekere complexiteit is juist proactief aandacht nodig om de complexiteit aan het 

begin van het zorgproces zo goed mogelijk in te schatten. In deze situatie is het lonend om met  

meerdere professionals en de patiënt de complexiteit te beoordelen en een persoonlijk 

behandelplan te maken. Daarna kan veilig gede‐escaleerd worden naar laag complexe formele en 

informele zorg  door de patiënt zelf en zijn mantelzorgers. Ook is meer aandacht nodig om te 

monitoren of het behandelplan nog in de actuele situatie van de patiënt past. Met name voor 

patiënten in de thuissituatie, met meerdere behandelaars en een langdurig ziektebeloop, zijn nieuwe 

voorzieningen nodig, waarbij de patiënt zelf een actievere rol kan krijgen.  Vier recent 

gepresenteerde e‐health projecten, waaronder één van Joanna Klopotowska, geven hiervan een 

goed voorbeeld.29  Hier zal ik binnen mijn leerstoel verder aan werken. 

De snelle ontwikkeling van computeralgoritmen waarin steeds meer factoren meegenomen kunnen 

worden om zorg op maat vorm te geven én de ontwikkeling van mobiele sensoren die de situatie van 

de patiënt moeiteloos monitoren, zullen hierbij in de toekomst helpen. In een recent interview met 

NRC stelde hoogleraar innovatie aan UMC Utrecht, Floortje Scheepers,  dat hiermee een 

voorspellende datawaarheid ontstaat naast de waarheid van de patiënt en de waarheid van de 

professional. Deze kun je volgen of niet.30 Daarmee blijft zorg het werk van mensen die uniek zijn, 

ertoe willen doen, en waardevol willen bijdragen aan hun eigen gezondheid en die van anderen. 

Door proactief samen te werken en complexe problemen interprofessioneel met de patiënt aan te 

pakken,  kunnen we kwaliteit ontketenen en samen betere zorg leveren in de context van de patiënt.  
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Dit  vraagt  om  opleiding  van  professionals  en  patiënten  en  herontwerp  van  het  zorgproces 

ondersteund  door  gebruiksvriendelijke  instrumenten  die  samenwerking  bevorderen.  Met  het 

onderzoek binnen mijn leerstoel wil ik hier de komende jaren aan bijdragen. 

 

Onderzoeksagenda 

Met mijn collega’s zal ik mij met name richten op de rol van interprofessioneel samenwerken met de 

patiënt,  ondersteund  door  user‐centered  design,  in  de  context  van waardegedreven  zorg. Hierbij 

zetten we kwantitatieve en kwalitatieve methoden in en voeren we ons onderzoek uit in de praktijk. 

We zullen veel aandacht schenken aan het beschikbaar maken van meetinstrumenten om menselijke 

informatieverwerking,  gedeelde  besluitvorming,  samenwerking,  integrale  zorg  en waarde  voor  de 

patiënt te bepalen. 

Living Lab Teamwork Design 

Sinds  twee  jaar  maken  we  vanuit  onze  onderzoeksgroep  gebruik  van  een  user‐centered  design 

aanpak  dankzij  de  vruchtbare  samenwerking met  de Medisign  groep  van  de  faculteit  Industrieel 

Ontwerpen  aan  de  Technische  Universiteit  Delft  in  de  persoon  van  senior  onderzoeker Marijke 

Melles. Dit inductieve onderzoek stelt de context van de gebruiker centraal. Het sluit prachtig aan op 

ons gebruikelijke deductieve onderzoek, dat die context niet direct meeneemt.  

Zo ontwierp Jesse Beem twee mooie oplossingen voor multidisciplinair overleg (MDO) voor patiënten 

met hersenkanker. Dat overleg met zo’n dertig specialisten en artsen in opleiding vindt plaats in een 

halfdonkere  langwerpige  zaal,  waarbij  op  een  groot  scherm  hersenscans  en  het  EPD  getoond 

worden. De omstandigheden zijn daarmee  lastig voor een goede discussie.  Jesse ontwierp een app 

voor de iPAD waarop de specialisten die de patiënt bespreken met kleuren aan kunnen geven wat ze 

zien,  en  zo  hun  woorden  met  beelden  kunnen  ondersteunen.  Dit  draagt  bij  aan  het  gedeelde 

situatiebewustzijn  tussen  de  verschillende  specialisten. Ook  ontwierp  Jesse  een  checklist  voor  de 

inrichting van de MDO ruimte met betere omstandigheden om discussie te voeren.  

Na drie succesvolle projecten in VUmc is Marijke nu in deeltijd bij ons aangesteld. Vanuit ons nieuwe 

Living  Lab  Teamwork  Design  bouwen  we  samen  met  Petra  Jellema,  Olga  Dammen,  en  Corline 

Brouwers ons onderzoek verder uit.  



16 
 

 

 

Waardegedreven zorg  

In Nederland  is sinds enkele  jaren waardegedreven zorg,  in het Engels Value Based Health Care  in 

opmars.  Hierbij    staan  de wensen  en  uitkomsten  van  de  patiënt  centraal, werken  zorgverleners 

multidisciplinair samen, en worden kosten geminimaliseerd.  Nieuw is dat de zorg dan niet meer per 

specialisme wordt  georganiseerd maar  in multidisciplinaire  teams  die  in  zorgpaden  of  netwerken 

samen de zorg precies op de patiënt afstemmen. Het doel  is alleen zorg te  leveren met de meeste 

toegevoegde  waarde  voor  de  patiënt,  om  zo  gezondheidsuitkomsten  te  vergroten  en  kosten  te 

verlagen. Dit heeft zowel voordelen voor de patiënt als voor de volksgezondheid.  

Ook binnen VUmc heeft Value Based Health Care de volle aandacht. Vanuit proeftuinen wordt de 

zorg rond de patiënt  in kleine stapjes gereorganiseerd. Veel aandacht gaat uit   naar het vormgeven 

van interprofessionele samenwerking en het betrekken van de patiënt bij de besluitvorming over de 

behandeling. Het verdient waardering dat VUmc hierbij ook aandacht besteedt aan onderzoek. Het is 

geweldig dat wij hieraan mogen bijdragen met onderzoek vanuit ons Living Lab. Daarbij starten we 

vaak met  een  gedetailleerde  visualisatie  van  de  reis  van  de  patiënt  en  diens  ontmoetingen met 

zorgverleners, de zogenaamde patient journey. 

De invoering van Value Based Health Care behelst grote organisatorische veranderingen en vergt een 

forse  investering  om  de  beoogde  gezondheidswinst  en  kostenreductie  te  bereiken.  Zorgvuldige 

evaluatie  is daarom van groot belang. Hiervoor zijn grote studies met een  lange  looptijd nodig, met 
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metingen op het niveau van structuur, proces en uitkomst. Hier wil  ik vanuit mijn  leerstoel samen 

met  experts  vanuit  VUmc,  Amsterdam  Public  Health  (APH)  en  in  samenwerking  met  het  NFU 

Consortium Kwaliteit van Zorg graag aan bijdragen. Daarbij is behoefte aan passende financiering. De 

recent  aan  de  minister  gepresenteerde  kennisagenda’s  voor  Zorgonderzoek  en  Personalized 

Medicine bieden steun om hierin spoedig te voorzien.31,32 

 
Academische inbedding 

Binnen de afdeling  Sociale Geneeskunde is de leerstoel ingebed in de onderzoekslijn Kwaliteit, Risico 

en Veiligheid (KRV). De KRV lijn vormt een multidisciplinair team van circa 25 onderzoekers met een 

achtergrond in  meer dan tien verschillende disciplines. De grote expertise binnen de lijn rond 

teamwork, gedeelde besluitvorming,  patiëntveiligheid, gezondheidsrecht en sinds kort ook user‐

centered design vormen de hoekstenen voor het onderzoek binnen mijn leerstoel. 

Het onderzoeksinstituut Amsterdam Public Health (APH) waarin circa 1500 onderzoekers van vijf 

faculteiten, waaronder AMC en VUmc samenwerken, biedt prachtige kansen om deze 

onderzoekagenda vorm te geven. Het onderzoek past uitstekend in het programma Quality of Care, 

dat vanmiddag een inspirerend symposium verzorgde over samenwerken in de zorgketen. Ook  biedt 

samenwerking met de programma’s Personalized Medicine en Methodology veel mogelijkheden. 

Het Europese netwerk Behavioural Science Applied to Surgery (BSAS) waarin wij al meer dan tien jaar 

actief deelnemen is ook van grote meerwaarde. In 2019 zullen wij het BSAS congres weer in 

Nederland organiseren. 

 

Onderwijs 

Met  de  kennis  vanuit  het  onderzoek  draagt  onze  onderzoeksgroep  graag  bij  aan  onderwijs  over 

interprofessioneel  samenwerken  en  gedeelde  besluitvorming  in  de  basis‐  en  vervolgopleiding 

geneeskunde. We zijn trots op onze leerlijn patiëntveiligheid waarin dit onderwijs is opgenomen. Ook 

user  centered design en waardegedreven  zorg  krijgen hierin binnenkort een plaats. Het discipline 

overstijgend  onderwijs  aan  arts‐assistenten  en  het  TEAMS‐programma  voor  artsen  en 

verpleegkundigen  in VUmc, onder  leiding van professor Saskia Peerdeman, sluiten hier prachtig op 

aan.  

In de NFU master Kwaliteit en Veiligheid  in de Patiëntenzorg verzorgen we samen met collega’s uit 

UMC Utrecht  twee modules. Het  is een voorrecht om  steeds de  laatste kennis  te delen en nieuw 
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onderwijs te ontwikkelen, zoals vorig jaar een succesvolle  pilot met ‘blended learning’. Zo vormt de 

master voor ons een proeftuin voor innovatief onderwijs. 

 

Dankwoord 

Tot slot wil ik mijn dank uitspreken aan de mensen die mij vergezelden op weg naar dit hoogtepunt. 

Zonder jullie was het niet gelukt. Leven, leren en werken doe je immers niet alleen. Ik hoop dat velen 

van jullie de weg met mij blijven vervolgen. Een aantal mensen wil ik persoonlijk bedanken. 

Lieve papa en mama, dank voor jullie onvoorwaardelijke liefde en steun op mijn levensweg. Jullie 

hebben me geleerd dat het goed is je eigen weg te zoeken en je gevoel te volgen, te leren van 

tegenslagen en niet te schromen je koers te verleggen als het nodig is. Geweldig dat jullie er zijn 

vandaag. 

Geachte leden van het College van Bestuur van de VU en VUmc, ik dank u voor het in mij gestelde 

vertrouwen door mij als hoogleraar aan deze universiteit te benoemen.  

Professor Van der Wal, beste Gerrit, jij stond aan de basis van deze leerstoel. Je betrok mij vroeg bij 

het onderzoek patiëntveiligheid en je wist me te overtuigen de opleiding Sociale Geneeskunde te 

voltooien. Dank dat je mij de weg hebt gewezen.  

Professor Van Mechelen, beste Willem, dank voor je stimulans om te groeien in mijn academische 

carrière.   

Professor Van der Beek, beste Allard, ik waardeer de manier waarop jij je rol als afdelingshoofd 

vormgeeft en onze samenwerking in het MT enorm. Ik zie de alliantie met het AMC, die de afdeling 

Sociale Geneeskunde en APH mooie kansen biedt, met vertrouwen tegemoet.  

Professor Wagner, beste Cordula, al ruim tien jaar werken we met veel plezier en succes samen aan 

onderzoek naar patiëntveiligheid. Ik heb veel van je geleerd en waardeer alle ruimte en steun die je 

me hebt geboden om te groeien. Ik hoop dat onze samenwerking en vriendschap nog lang blijft 

bestaan.  

Professor Sluiter, beste Judith, dank voor je geduld om met mij als inmiddels de derde codirecteur 

van Amsterdam Public Health iets  moois op te bouwen. Ik voel me rijk met zoveel talenten, kennis 

en inspiratie binnen APH. Veel dank ook aan de medewerkers van het APH bureau die dit 

ondersteunen en mijn werk voor APH tot een plezier maken. 

Doctor Melles, beste Marijke, bij onze eerste kennismaking klikte het meteen. Dank voor je creatieve 

en ondernemende inbreng. Professor Goossens, dank dat u Marijke met ons wilt delen om samen 

iets moois op te bouwen.  
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Beste KRV collega’s en promovendi, het is een voorrecht met zulke sociale, enthousiaste, en 

getalenteerde collega’s te mogen werken. Ik leer veel van jullie. 

Beste collega’s van het NFU consortium kwaliteit van zorg, de Academische Werkplaats Toezicht, de 

leerlijn professionele ontwikkeling en mijn intervisiegroep sociale geneeskunde. Het delen van onze 

kennis en ervaring is van grote waarde. Laten we daar vooral mee doorgaan. 

Lieve vriendinnen en vrienden, dank dat jullie er altijd voor mij zijn. Dat geeft vertrouwen om 

stappen te zetten in het leven. Lieve Jacqueline, zielsverwant sinds de kleuterschool, wat boffen wij 

met elkaar. 

Lieve zussen, Lies en Len, we zijn zo anders en samen zo sterk. Dank dat jullie altijd voor me klaar 

staan en zo meegenieten van deze dag. 

Allerliefste Bart, mijn beste maatje thuis en op reis. Je geeft me alle liefde, ruimte en steun die ik me 

kan wensen. Ik verheug mij op nog veel mooie jaren samen. Lieve Maarten, Jan en Lieve, jullie zijn 

geweldige kinderen en kiezen elk je eigen weg. Ik voel mij rijk dat met jullie te mogen meemaken. 

Tijd om te stoppen, maar niet voor ik u heb verteld hoe het afgelopen is met Martijn. Na een tweede 

schoonmaakoperatie  van  de  knie  werd  de  boosdoener  van  de  infectie  gevonden.  Tegen  alle 

verwachtingen in hebben de antibiotica het na zes maanden gewonnen van de bacteriën. Martijn en 

zijn  vrouw  hebben  van  de  revalidatie  serieus  werk  gemaakt.  Met  dank  aan  de  Nederlandse 

gezondheidszorg  genieten  zij  weer  van  een  goede  gezondheid.  Laten  we  er  een  borrel  op  gaan 

drinken. 

Ik heb gezegd. 
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