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Van weten naar doen
Hoe kunnen wij in Nederland ervoor zorgen dat patiënten de
meest effectieve en veilige zorg krijgen op een wijze die zij
wensen? Vaak weten wij nog niet zeker wat de beste zorg bij
een ziekte is en aan elke behandeling zitten zekere risico’s
voor de patiënt. Toch weten we meer dan in de dagelijkse
praktijk wordt toegepast – er bestaat een grote kloof tussen
onderzoek en praktijk.
Ruim tien jaar hebben zorginstellingen en professionals van de
overheid de gelegenheid gekregen om in samenwerking met
patiënten/consumenten en zorgverzekeraars een
kwaliteitssysteem op te zetten dat patiënten de garantie biedt
voor verantwoorde zorg. In 2000 bleek uit een
evaluatieonderzoek van het NIVEL dat het merendeel van de
zorginstellingen nog onvoldoende werkte aan systematische
kwaliteitsbewaking en -verbetering. In reactie hierop heeft de
overheid besloten zorginstellingen meer te ondersteunen en
gerichte actieprogramma’s te laten ontwikkelen.
Het eerste landelijke actieprogramma voor de ziekenhuissector
is Sneller Beter1. Het implementatieprogramma dat hieraan
gekoppeld is heet Sneller Beter pijler 3. In dat kader werken
sinds twee jaar acht ziekenhuizen aan een versnelde invoering
van best practices met als doel de zorg voor patiënten op het
terrein van veiligheid en logistiek aanzienlijk te verbeteren.
Ambitieuze nieuwe normen zijn opgesteld, zoals minder dan
5% decubitus, het halveren van medicatiefouten en
wondinfecties, het verminderen van toegangstijden, ligduur en
doorstroomtijden, en het verhogen van de productiviteit van de
operatiekamers. Ondertussen is een tweede en derde groep van
acht ziekenhuizen gestart met dezelfde doelstellingen.

1

Zie www.snellerbeter.nl.

Aanpak evaluatieonderzoek
Het implementatieprogramma van Sneller Beter wordt op
verzoek van Zorg Onderzoek Nederland (ZonMw)
geëvalueerd door het NIVEL in samenwerking met het EMGO
Instituut/VUmc en de afdeling BEOZ van de Universiteit van
Maastricht.
Voor het evaluatieonderzoek zijn met behulp van interviews
en vragenlijsten gegevens verzameld bij de directies en de
interne programmacoördinatoren van de deelnemende
ziekenhuizen, de projectleiders van de verbeterprojecten, en de
externe adviseurs van het consortium.2 Daarnaast is gebruik
gemaakt van klinische gegevens van de verbeterprojecten
(indicatoren) die deze zelf hebben geregistreerd in een centrale
database.3
De evaluatie heeft betrekking op vijf prioriteitsgebieden:
• Patiëntveiligheid, waaronder: decubitus,
postoperatieve wondinfecties (POWI),
medicatieveiligheid (MV) en veilig incident melden
(VIM)
• Patiëntenlogistiek, waaronder: OK oké, werken zonder
wachtlijst (WZW) en procesherinrichting (PHI)
• Patiëntenparticipatie
• Professionele kwaliteit
• Leiderschap en organisatieontwikkeling (L&O)
De acht ziekenhuizen zijn bij het uitvoeren van de
verbeterprojecten ondersteund door adviseurs van het
2

Dit consortium bestaat uit het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg
CBO, het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van het
Erasmus MC en de Orde van Medisch Specialisten.
3
Een uitgebreide beschrijving van de resultaten en verantwoording van de
dataverzameling kunt u terugvinden in het rapport Evaluatie Sneller Beter
pijler 3: De implementatie van verbeterprojecten in de eerste acht
ziekenhuizen (zie: www.nivel.nl/projecten/evaluatie-sbp3).

consortium. Voor de projectteams in de ziekenhuizen zijn
diverse bijeenkomsten georganiseerd gericht op
kennisoverdracht en onderlinge kennisuitwisseling.

Wat is er in de zorg veranderd?
Een grote verandering voor de meeste projectteams is het
systematisch meten en monitoren van de projectvoortgang.
Inhoudelijk lopen de interventies zowel binnen als tussen de
verschillende projecttypen uit elkaar. Deels gaat het om het
beter implementeren van reeds bestaande afspraken binnen een
ziekenhuis. Meer specifiek gaat het bijvoorbeeld bij de
decubitusprojecten om het structureel meten van de
decubitusprevalentie en het toepassen van de risicoinventarisatie op iedere patiënt, bij de OK projecten om het
(her) definiëren van het begrip spoed, en bij
procesherinrichtingen om het standaardiseren van
zorgprocessen, het terugbrengen van planningsmomenten en
flexibeler inzetten van personeel.

Opvallende resultaten
Bereikte verbeteringen op projectniveau
Hieronder volgen puntsgewijs de resultaten per thema. De
resultaten zijn gebaseerd op de beschikbare informatie in de
centrale database (stand mei 2006). Het is mogelijk dat in de
database ontbrekende informatie wel binnen het
desbetreffende ziekenhuis aanwezig is. Onderstaande
percentages hebben betrekking op projecten waarvan nul- en
eindmetingen in de centrale database beschikbaar zijn.
• Van de 20 decubitus projecten hebben er 12 het
gestelde doel (< 5% decubitus) gehaald; 7 projecten
laten wisselende resultaten zien, van 1 project is het
resultaat niet bekend. Gemiddeld is het percentage
decubitus verminderd met 43%.
• Van de 22 MV-projecten hebben 8 projecten het
gestelde doel gehaald; 6 projecten hebben het doel
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(nog) niet gehaald, en van 8 projecten ontbreken de
benodigde gegevens in de centrale database.
Gemiddeld hebben 35% minder patiënten een
postoperatieve pijnscore van boven de vier op een
schaal van 1 tot 10. Het aantal onnodige dagen
intraveneuze antibiotica toediening is gemiddeld met
57% gedaald.
Alle VIM afdelingen zijn erin geslaagd een VIM
commissie in te stellen die incidenten analyseert,
periodiek rapporteert en verbeteracties initieert.
Van de 27 WZW-projecten heeft 1 project het gestelde
doel (toegangstijd minder dan 1 week) gehaald; 17
projecten hebben het doel (nog) niet gehaald. Van 9
projecten zijn de resultaten niet bekend. Gemiddeld is
de toegangstijd tot de polikliniek gedaald met 31%.
Dit komt neer op een gemiddelde toegangstijd van 32
dagen.
Van de 26 PHI-projecten hebben er 2 het gestelde doel
(doorstroomtijd verminderen met 40%-90%) gehaald;
van 4 projecten zijn wisselende resultaten bekend, en
van 20 projecten zijn de resultaten niet bekend.
Gemiddeld zijn de doorstroomtijden van specifieke
patiëntencategorieën gedaald met 13 dagen.
Van de 26 PHI-projecten hebben er 2 een tweede
doelstelling (verkorten ligduur met 30%) gehaald, 5
projecten laten wisselende resultaten zien, en van 19
projecten zijn de resultaten niet bekend. Gemiddeld is
de ligduur voor specifieke groepen patiënten
verminderd met 2 dagen.
De resultaten van de projecten gericht op het
verminderen van postoperatieve wondinfecties zijn
nog niet bekend. Een registratieformat is pas later
beschikbaar gesteld.
Na een jaar is nog niet bekend in welke mate de
productiviteit van de operatiekamers is toegenomen.

De thema’s patiëntenparticipatie en professionele kwaliteit
zijn in het eerste jaar door gemiddeld een kwart tot de helft
van de projecten opgepakt.
Gepercipieerde effecten op projectniveau
Naast het meten van klinische resultaten is aan de
projectleiders van de verbeterprojecten gevraagd welke
resultaten volgens hen zijn bereikt. Het gaat hier dus om de
mening van de projectleiders (totale n=57).
• Op een schaal van 1 tot 10 varieert het algemene
oordeel van projectleiders van gemiddeld een 5 (OK
projecten) tot een 8 (MV projecten).
• Waarneembare resultaten zijn bereikt volgens 50%
(OK en POWI) tot 92% (PHI) van de projectleiders.
• Een positieve verhouding tussen de kosten en de baten
van het project wordt door 43% (OK) tot 82% (PHI)
van de projectleiders ervaren.
• Van de projectleiders is 25% (POWI) tot 91% (WZW
en MV) van mening dat men goed getraind is in de
verbetermethode.
• De patiëntgerichtheid is volgens de projectleiders
toegenomen bij de wachtlijstprojecten op de
polikliniek.
• Kostenbesparing is alleen bij enkele projecten
gerealiseerd. Bij sommige projecten zijn de kosten
gestegen.
• De productiviteit is toegenomen bij de OK projecten.
• De werkdruk is vooral toegenomen bij de OK en
POWI projecten.
• De projectleiders die in de ziekenhuizen aan het
herinrichten van zorgprocessen hebben gewerkt zijn
vaker enthousiast over de verbetermethode dan de
overige projectleiders.

Verschillen tussen ziekenhuizen
Tussen de ziekenhuizen bestaan diverse verschillen in de door
projectleiders gepercipieerde effecten en noodzakelijke
randvoorwaarden. Er is geen ziekenhuis dat op alle onderdelen
positief scoort dan wel een ziekenhuis dat overal slecht scoort.
De omvang van de gegevens is te beperkt om harde uitspraken
te doen, maar er zijn ziekenhuizen die relatief vaker positief
scoren dan anderen.

Borging en verspreiding binnen ziekenhuizen
Het tweede jaar van het implementatieprogramma stond in het
teken van borging en interne verspreiding. Hiervoor zijn
plannen van aanpak per ziekenhuis geschreven. Het doel was
de bereikte resultaten te behouden en naar twee of meer andere
afdelingen te verspreiden.
Binnen de acht ziekenhuizen zijn de meeste projectteams ook
in het tweede jaar doorgegaan met verbetertrajecten. Men is
van mening dat de nieuwe manier van werken aantoonbaar is
geïntegreerd in het dagelijks handelen. Om dit te blijven
waarborgen wordt de voortgang door het merendeel van de
projectteams periodiek gerapporteerd aan de Raad van
Bestuur. In de ziekenhuizen zijn vooral projecten die reeds
langer speerpunt waren van het ziekenhuisbeleid verspreid
over nieuwe afdelingen en poliklinieken. De kerncompetenties
van de verbetermethodiek zijn nog niet op alle afdelingen
aanwezig, maar worden wel gestimuleerd door gebruik te
maken van managementcontracten en jaarplannen met
concrete doelstellingen.
De omvang van de verspreiding verschilt per projecttype en
ziekenhuis. Ondanks succesverhalen wordt bijvoorbeeld het
WZW-project niet overal overgenomen. Opvallend is dat de
verspreiding beter loopt bij thema’s waar men al voor Sneller
Beter goed in was. Meer gedetailleerde resultaten worden nog
in een onderzoeksrapport beschreven.

Beïnvloedende factoren
In het evaluatieonderzoek is naar beïnvloedende factoren op
vier niveaus gekeken. Stimulerend werkte op:
Macroniveau
• De maatschappelijke context, waaronder de nadruk op
marktwerking, prestatie indicatoren, DBC’s,
transparantie, en de kiezende burger en
zorgverzekeraar.
• De ervaren win-win voor iedereen.
Ziekenhuisniveau
• De steun van de Raad van Bestuur: tijd, extra
administratieve en ICT- ondersteuning.
• Het deel uitmaken van een groep “voorlopers” die
extra (media) aandacht krijgt.
• De beschikbare externe ondersteuning en begeleiding.
Projectniveau
• De inzet van enthousiaste medisch specialisten die als
boegbeeld kunnen dienen.
• De aanwezigheid van positieve prikkels: blijvende
aandacht voor de projecten in het ziekenhuis, het
kunnen behouden van (een deel van) de opbrengsten.
• Aanwezigheid van eerdere succesverhalen.
• Het meten van de voortgang en het duidelijk
waarnemen van resultaten.
Individueel niveau
• Het aansluiten van het projectdoel op een ervaren
probleem.
• Het krijgen van voldoende scholing in de
verbetermethodiek.
• Het ervaren van steun/draagvlak bij collega’s.

•

Kennis van het meten en analyseren van
resultaatgegevens (indicatoren).

Faalfactoren
In eerste instantie vergroot de afwezigheid van de genoemde
stimulerende factoren de kans om te “falen”. Niet alle
projecten krijgen binnen de ziekenhuizen even veel middelen
en steun vanuit het management. Daarnaast werkt het
belemmerend als medewerkers een risico ervaren om aan het
project deel te nemen. Dit speelde bijvoorbeeld een rol bij de
OK projecten.

Conclusies
Uit het evaluatieonderzoek is gebleken dat in de eerste acht
ziekenhuizen door 77 projectteams 113 verbeterprojecten zijn
uitgevoerd. Uit de evaluatie komt naar voren dat het succes
van de projecten sterk afhangt van de mate waarin betrokken
medewerkers resultaten waarnemen en worden gewaardeerd
voor hun inspanningen (bijvoorbeeld het mogen investeren
van opbrengsten in nieuwe verbeteringen). Bij een vijfde is het
programmadoel na een jaar behaald. Bij een derde van de
projecten is het doel (nog) niet gehaald. Van de overige
projecten is niet duidelijk of resultaten verbeterd zijn omdat
meetgegevens ontbreken.
Op projectniveau komen deze resultaten overeen met
succespercentages uit eerdere “Doorbraaktrajecten” die
ondersteund zijn door het Kwaliteitsinstituut voor de
Gezondheidszorg (CBO)4. Dit betekent dat de grootschalige
actie van verbeterprojecten in het kader van Sneller Beter op
projectniveau nog niet tot meer positieve resultaten voor
patiënten heeft geleid dan eerdere afzonderlijke trajecten.
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Splunteren P van, e.e. Doorbreken met resultaten. Koninklijke Van
Gorcum, Assen, 2003.

Het implementatieprogramma van Sneller Beter heeft er wel
toe geleid dat in de acht ziekenhuizen op grotere schaal
planmatig aan verbeteringen wordt gewerkt, dat hierbij
multidisciplinair wordt samengewerkt. Bovendien heeft het
topmanagement van het ziekenhuis de verantwoordelijkheid
op zich heeft genomen om de samenhang tussen de initiatieven
te bewaken en het borgen van resultaten te verankeren in de
jaarlijkse beleidscyclus. Van veel projectleiders mag de Raad
van Bestuur zich nog actiever en zichtbaarder opstellen.
De ervaren verhouding tussen kosten en baten verschilt per
type project. In het algemeen worden de logistieke projecten
positiever beoordeeld dan de veiligheidsprojecten. Het minst
positief worden de projecten beoordeeld die gericht zijn op de
productiviteit van de operatiekamer en het verminderen van
postoperatieve wondinfecties. Laatstgenoemde projecten
hebben een looptijd van twee jaar waardoor de resultaten nog
kunnen veranderen.
Uit de positief gepercipieerde resultaten van bijvoorbeeld de
PHI-projecten blijkt dat niet alle resultaten in de meer
objectieve indicatoren te vangen zijn.
In het onderzoek kon een aantal relevante succesfactoren
worden aangewezen. Het is belangrijk om reeds vooraf of
tijdens het implementatietraject inzicht te verkrijgen in de aanof afwezigheid van deze succesfactoren. Indien deze
ontbreken is het belangrijk hierin bij te sturen en per project
gericht actie te ondernemen.
Voor het programma als geheel kan worden gezegd dat
ondanks de omvang van het implementatieprogramma en de
wisseling van de programmadirectie halverwege het eerste
jaar, het programma grotendeels volgens het oorspronkelijke
plan van aanpak is uitgevoerd.

Het programma heeft tot veel enthousiasme in de ziekenhuizen
geleid omdat men het gevoel had dat het om een win-win
situatie voor iedereen ging. Tevens streven ziekenhuizen naar
een positief imago omdat dit de concurrentiepositie bij
zorgverzekeraars, patiënten en medewerkers kan verbeteren.
Vergeleken met eerdere verbeterprojecten is nu meer de
nadruk gelegd op het meten, monitoren en terugkoppelen van
resultaten. Eveneens heeft veel meer verspreiding van
projecten plaats gevonden dan in eerdere “Doorbraakseries”.
Nieuw is ook de meer structurele verankering van het
doelgericht verbeteren in managementcontracten en de
beleidscyclus van het ziekenhuis. Het ontbreken van een deel
van de resultaatgegevens laat zien dat deze ontwikkeling nog
gaande is.

Hoe nu verder?
Het belangrijkste voor de komende jaren is het op grotere
schaal bereiken van de normen van Sneller Beter aangezien
nog lang niet alle projecten het doel bereikt hebben. Hiervoor
is het essentieel dat de lopende projecten worden gevolgd om
inzicht te behouden in de vooruitgang en de bereikte
resultaten. De interne en externe aandacht heeft de
projectteams gestimuleerd en het doelgericht werken lijkt beter
verankerd te zijn in de beleidscyclus van de ziekenhuizen.
Desondanks bestaat het gevaar dat de nieuwe manier van
werken niet behouden kan blijven als de nadruk in de
ziekenhuizen weer vooral komt te liggen op de dagelijkse
productie. Er zou blijvend aandacht en tijd moeten zijn voor
vernieuwing en verbetering. Blijvende ondersteuning
(administratief en ICT) is nodig voor het registreren,
analyseren en terug rapporteren van resultaten.

OVER SNELLER BETER EN HET
EVALUATIEONDERZOEK
Sneller Beter is een initiatief van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Orde van Medisch
Specialisten, de NVZ vereniging van ziekenhuizen en
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.
Het NIVEL voert in samenwerking met het EMGO Instituut
van het VU Medisch Centrum en de capaciteitsgroep BEOZ
van de Universiteit Maastricht een onafhankelijk onderzoek uit
naar de voortgang en effecten van het
implementatieprogramma. Het onderzoek wordt uitgevoerd op
verzoek van ZonMw.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie en nieuws over Sneller Beter kunt u
terecht op www.snellerbeter.nl.
Rapportages en aanvullende informatie over het
evaluatieonderzoek Sneller Beter pijler 3 zijn te vinden op
www.nivel.nl/projecten/evaluatie-sbp3.

