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Voorwoord 
 
 
 
 
 
 
In vier jaar tijd aanzienlijke en aansprekende prestatieverbeteringen realiseren bij 20% van 
de Nederlandse ziekenhuizen. En dat op de gebieden van patiëntenlogistiek en 
patiëntveiligheid. Duizenden professionals en managers gingen met elkaar op expeditie. 
De hoog gestelde doelen moesten weliswaar wat worden bijgesteld, maar stimuleerden de 
ziekenhuizen wel om alle krachten te mobiliseren en elkaar te helpen bij het kiezen van de 
beste aanpak om tot resultaten te komen. Een voor ons land uniek project, zowel vanwege 
de programmatische aanpak als de grote omvang. 
 
Juist daarom was er ook de behoefte om zowel het verloop hiervan als de na vier jaar 
behaalde resultaten zo goed mogelijk te evalueren. Hiervoor werd het NIVEL  
geselecteerd. Als deskundige en betrokken onderzoekers hebben zij, op gepaste afstand, 
onze expeditie gevolgd alsmede meeteenheden ontwikkeld om de relevante hoogte- en 
dieptepunten hiervan zo goed mogelijk in kaart te brengen. Opdat wij hiervan allemaal zo 
goed mogelijk kunnen leren.  
 
Maar het verschillende karakter van de resultaten heeft ons toch wel enigszins verrast. 
De deelnemende ziekenhuizen kijken met groot enthousiasme terug op de 
cultuurverandering (“de motor is nu echt gaan lopen”) die met name door de 
programmatische aanpak van Sneller Beter tot stand is gebracht. Maar daarnaast moeten 
we ook constateren dat veel doelstellingen niet, of nog niet, gehaald zijn. 
We hebben bijvoorbeeld moeten constateren dat naarmate het aantal disciplines dat bij een 
verandering betrokken is toeneemt, de doorstroomtijd om tot goede resultaten te komen 
ook snel groter wordt. Vaak langer dan de twee jaar die hiervoor beschikbaar was. 
Volgens sommigen een beetje een oude les, maar die wel weer opnieuw geleerd is. 
 
Het voor U liggende NIVEL-onderzoek geeft antwoord op een veelheid van vragen. 
Wat is er concreet in die twee jaar verbeterd in de ziekenhuizen? Is die beoogde 
“vliegwielfunctie” voldoende van de grond gekomen? Wat zijn de succes- en faalfactoren 
bij de veranderingen geweest? Wat hebben we geleerd van dit grootschalige 
veranderprogramma? En hoe lastig was het om dit alles te onderzoeken, terwijl de wereld 
rondom de ziekenhuizen verandert en doordraait? 
Een boeiend evaluatieverslag van een grote vierjarige expeditie, waarvoor wij de 
onderzoekers, de begeleiders en de vele enthousiaste medewerkers in de ziekenhuizen erg 
dankbaar zijn. 
 
 
Ir. G.R. (Kick) Visser, voorzitter programmacommissie Sneller Beter 
 
10 september 2008 
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Dankwoord 
 
 
 
 
 
 
Aan de totstandkoming van dit rapport hebben velen bijgedragen. Op deze plaats willen 
wij enkele partijen en personen in het bijzonder hartelijk danken voor hun inzet, want 
alleen daardoor was het mogelijk het onderzoek uit te voeren en het rapport uit te brengen.  
 
Begeleidingscommissie 
prof. dr. Cor Spreeuwenberg   Universiteit Maastricht, voorzitter 
prof. dr. Karin Sanders     Universiteit Twente 
drs. Maarten de Wit       Reumapatiëntenbond 
 
Samenwerkingspartners 
dr. Martine de Bruijne      VU medisch centrum 
prof. dr. Frits van Merode     Universiteit Maastricht 
 
ZonMw programmacommissie Sneller Beter onder voorzitterschap van  
Ir. G.R. (Kick) Visser 
 
Daarnaast gaat onze dank uit naar het Consortium Sneller Beter pijler 3 voor de  
openheid en bereidheid om gevraagde gegevens te verstrekken. 
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Deelnemende ziekenhuizen 
 
 
 
 
 
 
Onze dank gaat uit naar de zorgprofessionals, Raden van Bestuur, Medische Stafbesturen 
en interne programmacoördinatoren van de Sneller Beter ziekenhuizen voor de 
medewerking aan ons onderzoek.  
 
Tranche 1 (2004-2006) 
Atrium Medisch Centrum - Heerlen 
Jeroen Bosch Ziekenhuis - ’s Hertogenbosch  
Groene Hart Ziekenhuis - Gouda  
Meander Medisch Centrum - Amersfoort  
St. Elisabeth ziekenhuis - Tilburg  
TweeSteden ziekenhuis - Tilburg  
VU medisch centrum - Amsterdam  
Westfries Gasthuis - Hoorn 
 
Tranche 2 (2005-2007) 
Amphia Ziekenhuis - Breda/Oosterhout 
Diaconessenhuis - Leiden 
IJsselland ziekenhuis - Capelle aan de IJssel 
Scheper Ziekenhuis - Emmen 
St. Lucas ziekenhuis - Winschoten 
Zaans Medisch Centrum - Zaandam 
Ziekenhuis Bernhoven - Oss/Veghel 
Ziekenhuis St. Jansdal - Harderwijk 
 
Tranche 3 (2006-2008) 
Elkerliek Ziekenhuis - Helmond/Deurne 
Erasmus MC - Rotterdam 
Flevoziekenhuis - Almere 
Gemini Ziekenhuis - Den Helder 
Maasziekenhuis Pantein - Boxmeer 
Refaja ziekenhuis - Stadskanaal 
St. Lucas Andreas Ziekenhuis - Amsterdam 
Viecuri Medisch Centrum - Venlo/Venray 
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Samenvatting, beschouwing en aanbevelingen 
 
 
 
 
 
 
In dit rapport zijn de resultaten van het evaluatieonderzoek naar de effecten en succes- en 
faalfactoren van het implementatieprogramma Sneller Beter pijler 3 (SB p3) in de 
ziekenhuissector beschreven. In dit onderzoek stonden de volgende onderzoeksvragen 
centraal:  

1. Heeft het programma Sneller Beter in de 24 betrokken ziekenhuizen geleid tot 
aanzienlijke verbeteringen in de patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek? 

2. Is er door het programma Sneller Beter binnen elk van de ziekenhuizen een 
vliegwielfunctie ontstaan van vernieuwing en verbetering? 

3. Welke succes- en faalfactoren zijn van invloed op de resultaten die binnen Sneller 
Beter zijn behaald? 

 
Het implementatieprogramma van Sneller Beter 
Het implementatieprogramma van Sneller Beter is gestart in oktober 2004 en geëindigd in 
oktober 2008. In totaal hebben 24 ziekenhuizen (= 20% van de Nederlandse ziekenhuizen) 
aan dit programma deelgenomen. Deze ziekenhuizen zijn ingedeeld in drie tranches van 
acht ziekenhuizen. Iedere tranche kreeg twee jaar ondersteuning bij de uitvoering van het 
programma. 
 
Het doel van dit implementatieprogramma was: “Bij 20% van de ziekenhuizen in 4 jaar 
aanzienlijke en aansprekende prestatieverbeteringen realiseren op de prioriteitsgebieden 
patiëntenlogistiek en patiëntveiligheid voor patiënten en zorgverleners. Tevens wordt in de 
ziekenhuizen een vliegwiel tot stand gebracht gericht op interne verspreiding van 
resultaten en brede inzet van de opgebouwde competenties”.  
 
Daarnaast werd beoogd dat deze aanzienlijke en aansprekende prestatieverbeteringen 
zouden leiden tot een nieuw prestatieniveau in de deelnemende ziekenhuizen dat voor de 
overige 80% van de Nederlandse ziekenhuizen niet meer vrijblijvend kon zijn. Externe 
druk van patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en overheid zouden er vervolgens voor 
moeten zorgen dat de overige 80% van de Nederlandse ziekenhuizen dit prestatieniveau 
ook bereikt. Dit werd binnen Sneller Beter ook wel aangeduid als het ‘externe vliegwiel’. 
 
De algemene doelstelling op het gebied van patiëntenlogistiek en patiëntveiligheid is 
verder geconcretiseerd in de volgende doelstellingen op projectniveau: 
 
Patiëntveiligheid 
1. Invoering van een blame free reporting systeem. 
2. Vermindering van het aantal medicatiefouten met 50%. 
3. Percentage decubitus bij klinische patiënten lager dan 5%. 
4. Vermindering postoperatieve wondinfecties met 50%. 
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Patiëntenlogistiek 
1. De productiviteit van de OK is toegenomen met 30%. 
2. De doorstroomtijd voor diagnostiek en behandeling is verkort met 40%. 
3. De ligduur is verkort met 30%. 
4. De toegangstijd is bij de poliklinieken minder dan één week. 
 
Voor het realiseren van de prestatieverbeteringen op de prioriteitsgebieden 
patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek dienden de deelnemende ziekenhuizen 
verschillende verbeterprojecten uit te voeren, te weten Decubitus (DEC), 
Medicatieveiligheid (MV), Postoperatieve wondinfecties (POWI), Veilig Incident Melden 
(VIM), OK oké (OK), Procesherinrichting (PHI) en Werken zonder wachtlijst (WZW). 
Voor de projecten Decubitus, Medicatieveiligheid, Veilig Incident Melden en Werken 
zonder wachtlijst bedroeg de projectduur één jaar en voor de projecten Postoperatieve 
wondinfecties, OK oké en Procesherinrichting twee jaar. Op basis van eerdere ervaringen 
met dergelijke verbeterprojecten werd verwacht dat circa tweederde van de deelnemende 
projectteams de vooraf gestelde doelen kon behalen binnen de vastgestelde projectduur. 
Voor het tot stand brengen van het vliegwiel dat gericht is op interne verspreiding van 
resultaten en een brede inzet van opgebouwde competenties werden Raden van Bestuur en 
Medische Staf ondersteund in een leiderschapsnetwerk.  
Daarnaast zijn de ziekenhuizen aan de slag gegaan met patiëntenparticipatie en 
kwaliteitsprojecten ter bevordering van de professionele kwaliteit van medisch 
specialisten. Ook is een start gemaakt met het maken van business cases voor het 
inzichtelijk maken van de relatie tussen kwaliteit en kosten, zodat onderbouwde keuzen 
gemaakt kunnen worden bij de initiatie, borging en verspreiding van projecten. 
 
De belangrijkste resultaten van dit evaluatieonderzoek worden hieronder per 
onderzoeksvraag samengevat. 
 
Heeft het programma Sneller Beter in de 24 betrokken ziekenhuizen geleid tot 
aanzienlijke verbeteringen in de patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek? 
Volgens het geplande programma moesten in ieder ziekenhuis in het eerste jaar circa 
twaalf verbeterprojecten starten: twee projectteams Decubitus, twee projectteams 
Medicatieveiligheid, één projectteam Postoperatieve wondinfecties, twee projectteams 
Veilig Incident Melden, één projectteam OK oké, twee projectteams Werken zonder 
wachtlijst en twee projectteams Procesherinrichting. In totaal komt dit neer op circa 288 
geplande projectteams in 24 ziekenhuizen. In de praktijk zijn in totaal gedurende het eerste 
jaar in de 24 ziekenhuizen 290 projectteams gestart. Niet van alle projectteams zijn 
resultaten beschikbaar in de centrale database, waardoor onderstaande resultaten enigszins 
terughoudend moeten worden geïnterpreteerd.  
 
Gemiddeld laten de projectteams Decubitus, Medicatieveiligheid, Postoperatieve 
wondinfecties, Procesherinrichting en Werken zonder wachtlijst, waarvan resultaten 
beschikbaar zijn op vooraf vastgelegde uitkomstindicatoren, een verbetering zien op de 
uitkomstmaten:  

- Bij de projectteams Decubitus is het decubitus percentage gemiddeld van 7,9% 
gedaald naar 5,4% (N=43 projectteams);  
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- Bij de projectteams Medicatieveiligheid is het percentage patiënten waarbij 
medicatiefouten worden gemaakt gemiddeld afgenomen van 49% naar 27% (N=27 
projectteams);   

- Bij de projectteams Postoperatieve wondinfecties is het percentage postoperatieve 
wondinfecties gemiddeld gedaald van 4,7% naar 3,8% (N=10 projectteams); 

- Van projectteams Veilig Incident Melden geeft 82% aan dat zij een goed 
functionerend decentraal blame free reporting systeem hebben ingevoerd; 

- Bij het project OK oké is gemiddeld door de projectteams geen 
productiviteitsverhoging gerealiseerd (N=22 projectteams); 

- Bij de projectteams Procesherinrichting is de doorstroomtijd van het eerste bezoek 
aan de polikliniek tot aan de start van de behandeling gemiddeld met 30 dagen 
verkort (N=21 projectteams, van 69 naar 39 dagen). De ligduur is gemiddeld met 
1,5 dag verkort (N=18 projectteams, van 8,5 naar 7 dagen); 

- Bij de projectteams Werken zonder wachtlijst is de toegangstijd van poliklinieken 
gemiddeld gedaald met 7,9 dagen (N=47 projectteams, van 43,3 naar 35,4 dagen). 

 
Ondanks de positieve resultaten van diverse projectteams uit de deelnemende 
ziekenhuizen is de beoogde programmadoelstelling – het bereiken van aanzienlijke 
verbeteringen op de prioriteitsgebieden patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek bij 
tweederde van de deelnemende projectteams – maar deels gehaald. Terugkijkend kan 
worden geconcludeerd dat de programmadoelstelling te ambitieus is geweest. In het begin 
heeft dit de projectteams uitgedaagd om daadwerkelijk aanzienlijke verbeteringen te 
bewerkstelligen, maar naar verloop van tijd bleek dat er veelal verwachtingen waren 
gewekt die niet geheel gerealiseerd konden worden.  
 
Gepercipieerde effecten 
Naast deze objectieve gegevens op de uitkomstindicatoren, is in dit evaluatieonderzoek 
gebruik gemaakt van subjectieve oordelen van projectleiders van de verbeterprojecten 
(gepercipieerde uitkomsten). De mate waarin projectleiders hun project als succesvol 
ervaren, verschilt per projecttype. Gemiddeld geven de projectleiders van de projectteams 
Procesherinrichting hun project het hoogste rapportcijfer voor het succes van hun project 
(7,3), gevolgd door de projectleiders Medicatieveiligheid (7,2), Werken zonder wachtlijst 
(6,7), Decubitus (6,5), Postoperatieve wondinfecties (6,3) en OK oké (5,0). Dit 
gepercipieerde succes blijkt af te hangen van het aantal geïnitieerde verbetermaatregelen 
en, zij het in mindere mate, van de daadwerkelijke realisatie van verbeteringen op de 
uitkomstindicator (minimaal 10% verbetering ten opzichte van de uitgangssituatie).  
 
Is er door het programma Sneller Beter binnen elk van de ziekenhuizen een 
vliegwielfunctie ontstaan van vernieuwing en verbetering? 
Het beoogde interne vliegwiel is op gang gekomen. Dit blijkt uit de toename van het aantal 
projecten (van bijna 100 projecten naar circa 300 projecten) dat in de ziekenhuizen in het 
tweede jaar van deelname aan Sneller Beter is gestart. Ziekenhuizen gaan hierbij bewust 
om met de verspreiding van de projecten: projecttypen die hebben geleid tot verbetering 
op de uitkomstindicator en tot een beter gepercipieerd succes worden vaker verspreid 
binnen de ziekenhuizen dan projecten die geen verbetering hebben bereikt.  
Tevens is er een positieve trend in de ontwikkeling van kwaliteitssystemen in Nederlandse 
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ziekenhuizen gemeten. Binnen de Sneller Beter ziekenhuizen is de trend steiler dan bij de 
overige Nederlandse ziekenhuizen. Dit duidt erop dat de kwaliteitssystemen zich in Sneller 
Beter ziekenhuizen sneller ontwikkeld hebben dan in de rest van de sector. In het kader 
van dit onderzoek is het niet mogelijk om een causale relatie te leggen tussen de 
implementatie van kwaliteitssystemen en de kwaliteit van zorg op patiëntniveau. 
Uitdaging is om het interne vliegwiel en de daarmee gepaard gaande ontwikkeling van 
kwaliteitssystemen vast te houden in de steeds veranderende omgeving.  
 
Welke succes- en faalfactoren zijn van invloed op de resultaten die binnen Sneller Beter 
zijn behaald? 
Succesvolle implementatie van projecten 
Het succes van de projectteams binnen Sneller Beter pijler 3 blijkt samen te hangen met de 
mate waarin de projectteams de verbetermaatregelen als relatief eenvoudig ervaren en de 
mate waarin zij het idee hebben dat de maatregelen goed in te passen zijn in de dagelijkse 
werkzaamheden. Dit blijkt te variëren tussen diverse projecttypen: de projectleiders van de 
logistieke projecten (Werken zonder wachtlijst, OK oké, Procesherinrichting) vinden de 
verbetermaatregelen in vergelijking tot de projectleiders patiëntveiligheid (Decubitus, 
Medicatieveiligheid en Postoperatieve wondinfecties) over het algemeen lastiger en 
minder goed in te passen in de dagelijkse werkzaamheden. 
Ook is de mate waarin de teamorganisatie op orde is van belang gebleken voor de 
succesvolle realisatie van verbeteringen op de uitkomstindicator. De mate waarin teams 
erin slagen om meer verbetermaatregelen door te voeren tijdens de uitvoering van hun 
projecten, is gerelateerd aan de ondersteuning die een projectteam krijgt vanuit de eigen 
ziekenhuisorganisatie, de externe ondersteuning van het consortium, de genoten training 
voor de uitvoering van het project en de ervaren meerwaarde van het project.  
 
Succesvolle borging en interne verspreiding van projecten 
Voor het borgen van resultaten dient men de maatregelen die zijn geïmplementeerd tijdens 
het project te blijven toepassen. Daarnaast is het van belang dat men metingen van de 
uitkomstindicatoren blijft verrichten en deze toetst aan organisatiedoelen op instellings- en 
afdelingsniveau. Dat is niet alleen essentieel voor het behoud van resultaten op afdelings- 
en procesniveau, maar ook voor de verdere verspreiding over andere afdelingen. Voor de 
verspreiding van projecten is het daarnaast belangrijk gebleken dat de Raad van Bestuur 
zichtbaar leiderschap op innovatie en verbetering toont: een medisch specialist neemt 
vaker deel aan een verbeterproject indien de medisch specialist en zijn collega’s merken 
dat de Raad van Bestuur zichtbaar leiderschap toont op innovatie en verbetering.  
 
Beperkingen van het onderzoek 
In dit evaluatieonderzoek is gekozen om bij het in kaart brengen van de resultaten gebruik 
te maken van uitkomstindicatoren van de projecten zoals genoemd in de specifieke 
programmadoelstellingen voor patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek. De gegevens die 
gebruikt zijn voor het in kaart brengen van deze resultaten zijn afkomstig uit de centrale 
database van Sneller Beter. Projectteams moesten als onderdeel van hun projectactiviteiten 
zelf gegevens over deze uitkomstindicatoren verzamelen en aanleveren aan de centrale 
database. Ondanks alle initiatieven en inspanning van het consortium om projectgegevens 
centraal te verzamelen, waren deze niet van alle deelnemende projectteams in de centrale 
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database beschikbaar. Gemiddeld heeft 70% van alle projectteams gegevens over de 
resultaten op de uitkomstindicator aangeleverd (per projecttype varieerde dit van 28% tot 
92%). Redenen voor projectteams om geen gegevens aan te leveren waren onder andere 
dat informatie- en ICT voorzieningen in de ziekenhuizen de projectteams onvoldoende in 
staat stelden de gewenste data te genereren en dat projectteams meer tijd nodig hadden 
voor de uitvoering van een project waardoor de projectteams de resultaatmeting hebben 
uitgesteld tot een later tijdstip. Door de deels ontbrekende gegevens kon in dit 
evaluatieonderzoek geen volledig beeld worden gegeven van de bereikte resultaten per 
projecttype. Mogelijk heeft dit geleid tot een vertekening van de resultaten. Een eerdere 
NIVEL-rapportage over de verspreiding van verbeterprojecten uit 2007 toonde immers aan 
dat een onvolledige dataverzameling leidde tot een oververtegenwoordiging van positieve 
resultaten doordat van de minder succesvolle projectteams aantoonbaar minder resultaten 
op de uitkomstindicatoren aanwezig waren. Dit gebrek aan gegevens heeft als bijkomend 
gevolg dat het in mindere mate mogelijk is om te leren van (een gebrek aan) succes. 
Naast de gegevens op de uitkomstindicatoren is gebruik gemaakt van gepercipieerde 
effecten van projectleiders. Aangezien projectleiders hiermee hun eigen project hebben 
beoordeeld, bestaat de kans op sociaal wenselijke antwoorden. De kans hierop is mogelijk 
beperkt gebleven doordat de onderzoekers de gegevens geanonimiseerd hebben verwerkt. 
Gezien de diversiteit van de projectteams en de thema’s is minder aandacht besteed aan de 
meer kwalitatieve resultaten die projectteams bereikt kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld 
een meer duidelijke taakverdeling, het formuleren van een gemeenschappelijk probleem, 
meer erkenning door collega afdelingen, enzovoorts. Deze meer kwalitatieve resultaten 
maken dat projectteams soms ook zonder het bereiken van objectieve resultaten positief 
zijn over het uitgevoerde project.  
Verder was er binnen Sneller Beter relatief veel vrijheid voor projectteams bij het kiezen 
van verbetermaatregelen. Vanuit het oogpunt van het implementeren van verbeteringen is 
dit wenselijk en noodzakelijk, maar vanuit het oogpunt van onderzoek is dit een beperking 
die de reikwijdte van de uitspraken beperkt. Er zijn immers diverse factoren waarop de 
teams verschillen en die door de onderzoeker ook niet gecontroleerd of beïnvloed kunnen 
worden. 
 
Beschouwing 
Sneller Beter pijler 3 is in 2004 gestart om de ontwikkeling van kwaliteitsverbetering en 
bewaking te stimuleren en de kloof tussen ‘wat we weten’ en ‘wat we doen’ te dichten. 
Door eerst te focussen op een groep van vierentwintig ziekenhuizen is getracht een nieuwe 
norm voor het prestatieniveau met betrekking tot kwaliteit van zorg te realiseren.  
 
Sneller Beter pijler 3 maakte onderdeel uit van het programma Sneller Beter waarin tevens 
werd gestreefd naar transparantie door het uitvoeren van benchmarks en het opstellen van 
een set prestatie-indicatoren die gebruikt worden voor een doelgerichte methode van 
toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Andere belangrijke ontwikkelingen 
die tijdens de looptijd van Sneller Beter in de ziekenhuissector hebben plaatsgevonden 
zijn: de invoering van de DBC-systematiek voor de financiering van de zorg (per 1 januari 
2005), en de invoering van marktwerking in de zorg waardoor verzekeraars en patiënten 
een andere rolinvulling kregen.  
Het ontwerp van Sneller Beter pijler 3 sloot aan op, of liever, kan niet los worden gezien 



 Evaluatie Sneller Beter pijler 3: Resultaten van een verbeterprogramma voor ziekenhuizen, NIVEL 2008 16

van deze ontwikkelingen. Eerder is reeds vastgesteld dat de programmadoelstelling niet 
volledig is bereikt. Echter, de deelnemende ziekenhuizen en betrokken adviseurs van het 
consortium hebben het gevoel dat in de deelnemende ziekenhuizen een cultuuromslag op 
gang is gebracht. Deze cultuuromslag wordt gezien als belangrijk resultaat van het 
samenspel van ontwikkelingen in de ziekenhuissector en Sneller Beter. De exacte bijdrage 
van Sneller Beter pijler 3 aan deze cultuuromslag kan niet makkelijk cijfermatig worden 
onderbouwd goed, laat staan dat deze los kan worden gezien van andere maatschappelijke 
ontwikkelingen. Ziekenhuizen zijn gedurende de looptijd van Sneller Beter aan te veel 
verschillende omgevingsinvloeden blootgesteld om van een oorzaak-gevolg relatie te 
kunnen spreken. Dit neemt niet weg dat er een beweging op gang is gekomen binnen 
Sneller Beter ziekenhuizen en ook in de overige ziekenhuizen die voorafgaand aan Sneller 
Beter in die mate nog niet bestond. 
 
Aanbevelingen 
Op basis van het evaluatieonderzoek kunnen aanbevelingen worden geformuleerd voor 
beleidsmakers, veranderagenten, zorginstellingen die deelnemen aan vergelijkbare 
verbeterprogramma’s en voor toekomstig onderzoek. 
 
Aanbevelingen voor beleidsmakers 
Vergeet logistiek niet  
De externe omgeving van de ziekenhuizen heeft in de laatste fase van het programma 
nieuwe ontwikkelingen doorgemaakt waardoor de focus langzaam aan verschuift. Een 
voorbeeld van een externe ontwikkeling die de aandacht en tijd van medisch specialisten 
mogelijk heeft afgehouden van de uitvoering van Sneller Beter projecten zijn de 
veranderingen in de honorariumstructuur voor medisch specialisten (per 1 januari 2008). 
Daarnaast hebben de veldpartijen in overleg met de overheid in het laatste jaar van Sneller 
Beter een nieuw landelijk programma voor de ziekenhuissector gelanceerd, namelijk het 
veiligheidsprogramma ‘Voorkom schade, werk veilig’ (per 1 januari 2008). Het 
veiligheidsprogramma is bedoeld als een extra impuls voor verdere verbetering van de 
patiëntveiligheid, die in het verlengde ligt van het programma Sneller Beter pijler 3. 
Gevaar is echter dat het streven naar verbeteringen op het gebied van de patiëntenlogistiek 
weer naar de achtergrond verdwijnt, terwijl ook hier winst te behalen blijft voor de patiënt 
en de organisatie van zorg. Verbeteringen in de logistiek zijn daarnaast tevens belangrijk 
voor het realiseren van verbeteringen in de patiëntveiligheid. Door bijvoorbeeld 
planningsmomenten te reduceren en het zorgproces (flexibel) te standaardiseren, wordt het 
aantal momenten waarop fouten in de overdracht kunnen optreden verkleind en de 
patiëntveiligheid vergroot. Het is daarom aan te bevelen om de haalbaarheid en 
wenselijkheid van een logistiek actieprogramma te onderzoeken. 
 
Geef steun aan achterblijvers 
Verder is het de vraag of Sneller Beter de juiste strategie heeft gevolgd voor het behoud 
van de geïnitieerde verbeterimpuls. Binnen Sneller Beter is ondersteuning geboden aan 
projectteams die gemotiveerd waren om verbeteringen te realiseren. Bij verspreiding van 
de projecten binnen de deelnemende ziekenhuizen en de overige Nederlandse 
ziekenhuizen krijgt men echter ook te maken met achterblijvers die de meerwaarde van 
bepaalde verbeteringen niet zien of niet over de juiste capaciteiten beschikken om de 



Evaluatie Sneller Beter pijler 3: Resultaten van een verbeterprogramma voor ziekenhuizen, NIVEL 2008 17 

projecten uit te voeren. De vraag is of zij nu niet juist de extra steun van Sneller Beter 
hadden moeten krijgen voor het initiëren van een verbeterimpuls. De toekomst zal uit 
moeten wijzen of de ‘goede voorbeelden’ uit de Sneller Beter ziekenhuizen voldoende 
stimulans zijn om deze groep achterblijvers te motiveren om te verbeteren.  
 
Aanbevelingen voor veranderagenten 
Spreid kennis en veranker in structuren 
Het consortium zelf heeft gedurende het traject veel geleerd als het gaat om het 
organiseren van de landelijke bijeenkomsten, het verkrijgen van resultaatgegevens, het 
betrekken van Raden van Bestuur en het inspelen op behoeften van individuele 
projectteams. Deze leercurve had nog groter kunnen zijn, als alle medewerkers van begin 
tot einde betrokken waren gebleven. Maar de praktijk is dat mensen van baan veranderen 
en dat daarmee kennis en kunde weggaat. Dit is een probleem van alle tijden dat ook 
binnen ziekenhuizen bekend is, maar dat wel van invloed is op het kunnen behalen van 
leereffecten. Het is van belang kennis te verdelen over meerdere medewerkers en 
structuren te hebben die ervoor zorgen dat nieuwe medewerkers snel kunnen worden 
ingewerkt. 
 
Zeker weer en mogelijk nog beter doen 
Uit dit evaluatieonderzoek komt een aantal aanbevelingen naar voren die voor de 
ontwikkeling van toekomstige van kwaliteitsverbeterprogramma’s door veranderagenten 
van belang zijn:  
- Bij het lanceren van een toekomstig verbeterprogramma dient wederom te worden 

aangesloten op de ontwikkelingen in de betreffende sector. Door aan te sluiten op 
externe ontwikkelingen heeft het programma een belangrijke meerwaarde, waardoor 
deelname gestimuleerd wordt.  

- Inzet op leiderschap van de Raad van Bestuur op verbetering en innovatie is belangrijk 
gebleken in Sneller Beter, wat de keus voor een apart programmaonderdeel van 
leiderschap en organisatieontwikkeling binnen Sneller beter rechtvaardigt. Nagedacht 
moet worden of toekomstige leiderschapsprogramma’s doorgetrokken dienen te 
worden naar het middenmanagement. Het middenkader viel binnen het programma 
Sneller Beter buiten de doelgroep. Door het middenmanagement ook bij een 
leiderschapsprogramma te betrekken kan voorkomen worden dat de top van de 
deelnemende organisatie enthousiaster is over het programma dan de werkvloer.  

- Op basis van de uitkomsten van dit evaluatieonderzoek is het aan te bevelen om bij de 
ontwikkeling van toekomstige programma’s uitvoerig aandacht te schenken aan de 
mate waarin de aanbevolen verbetermaatregelen aansluiten op de behoefte en 
probleemperceptie van individuele teams. Het is van belang dat de aanbevolen 
verbetermaatregelen enthousiasmerend en, bij voorkeur, evidence based zijn. Het dient 
voorkomen te worden dat verbetermaatregelen nog gedurende het programma 
uitgevonden moeten worden. Het laatste geval leidt tot veel onduidelijkheden en 
vertraging bij de projectteams die een deel van het momentum teniet doen. 

- Tevens is het van belang dat in toekomstige verbeterprogramma’s reële verwachtingen 
worden gewekt bij de deelnemende projectteams waarbij rekening wordt gehouden 
met de benodigde aanloop in projecten. Voordat met het feitelijke project begonnen 
kon worden, moesten dikwijls eerst belemmeringen in de ondersteuning of 
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samenwerking worden opgelost. Voor dergelijke projectteams was de tijd te kort en 
kunnen resultaten op een later tijdstip nog bereikt worden. Voor toekomstige 
verbeterprogramma’s is het belangrijk hiermee rekening te houden en mogelijk minder 
strakke tijdslijnen en doelstellingen te formuleren. Aan de andere kant worden teams 
alleen enthousiast voor een verandering van de dagelijkse praktijk als deze naar 
verwachting ook een duidelijk resultaat oplevert. Een moeilijke balans die telkens 
opnieuw moet worden gevonden. 

- Een andere uitdaging is om, indien mogelijk, de dataverzameling op de 
uitkomstindicatoren te integreren met bestaande registratiesystemen zodat deelname 
aan het programma een minimale administratieve last oplevert en de resultaten van een 
programma beter geëvalueerd kunnen worden. Binnen Sneller Beter bleek dat de 
huidige ICT nog niet voldoende ingericht was om gegevens uit de 
ziekenhuisadministratie makkelijk te extraheren voor het monitoren van projecten. 
Wanneer gekozen wordt voor centraal datamanagement lijkt een directer contact 
tussen datamanagement en projectteams en het kunnen hanteren van pressiemiddelen 
door het datamanagement van belang. 

 
Aanbevelingen voor zorginstellingen 
Controleer aanwezigheid van randvoorwaarden 
Voor zorginstellingen die aan toekomstige verbeterprogramma’s deelnemen is aan te 
bevelen dat zij kennis nemen van de succes- en faalfactoren die in dit rapport zijn 
beschreven. Door deze factoren aan het begin en ook halverwege het project langs te 
lopen, kunnen zij tijdig mogelijke tekorten in ondersteuning, motivatie en voortgang in 
kaart brengen. Bijstellen is dan nog mogelijk, waardoor de kans op succes van een project 
wordt vergroot.   
 
Gebruik externe druk als hefboom 
Het lijkt voor het management van de zorginstelling zinvol om externe partijen zoals 
zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties als ‘hefboom’ te gebruiken bij het doorvoeren 
van verbeteringen, bijvoorbeeld door het afsluiten van convenanten, of het opnemen van 
kwaliteitsdoelstellingen in de contracten met zorgverzekeraars. Deze externe druk kan het 
urgentiebesef dat vereist is voor het realiseren van veranderingen bij de zorgprofessionals 
versterken. 
 
Maak resultaten inzichtelijk voor de buitenwereld 
Voor de evaluatie van toekomstig programma’s is het van belang dat deelnemende 
organisaties zich meer verplicht voelen om voortgangsgegevens aan te leveren aan een 
centrale database. Een goede gegevensaanlevering is essentieel voor het kunnen laten zien 
van bereikte resultaten en het verder verfijnen van de methodiek voor soortgelijke 
verbeterprogramma’s. 
 
Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek  
Dit onderzoek heeft laten zien dat voor de aanscherping van toekomstige 
verbeterprogramma’s nader onderzoek nodig is. Daarnaast is het relevant na te gaan in 
hoeverre inzichten uit dit evaluatieonderzoek ook gelden voor verbeterprogramma’s uit 
andere sectoren dan de ziekenhuissector. De huidige evaluaties van andere 
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verbeterprogramma’s zoals Zorg voor Beter, Beter Voorkomen en het Landelijk 
Dementieprogramma bieden hiervoor legio kansen. 
 
Onderzoek naar organisatieverandering 
Onderzoek is wenselijk naar de mate waarin Sneller Beter ziekenhuizen, ook na afloop van 
het programma, in staat zijn gerealiseerde resultaten te borgen. Hierbij dient ook de 
verdere ontwikkeling van de verbetercultuur in de Sneller Beter ziekenhuizen aan bod te 
komen. Alleen met een follow-up van de deelnemende ziekenhuizen kan namelijk worden 
nagegaan of Sneller Beter blijvend heeft bijgedragen aan kwaliteitsverbetering en een 
verbetercultuur. Tot nu toe is nog weinig bekend over de wijze waarop borging en 
verspreiding naar andere ziekenhuizen optimaal gestimuleerd kan worden. Het meeste 
onderzoek eindigt met het aflopen van een verbeterprogramma. Zonder borging zijn de 
verbeterimpulsen waarschijnlijk van korte duur en is over enkele jaren opnieuw een flinke 
investering nodig.  
 
Onderzoek naar kwaliteitsverbetering 
De doorbraakmethode is binnen Sneller Beter op verschillende onderwerpen toegepast. De 
resultaten en opmerkingen van sommige projectleiders doen vermoeden dat de 
doorbraakmethode niet voor alle onderwerpen geschikt is. Van oorsprong is deze methode 
van kort cyclisch verbeteren ontwikkeld voor concrete kleinschalige problemen waarbij 
het inderdaad mogelijk is diverse veranderingen achtereenvolgens en binnen een kort 
tijdsbestek uit te proberen om vervolgens te bepalen welke het meeste effect sorteert. Een 
project zoals Procesherinrichting voldoet hier minder aan, wat dus ook de reden kan zijn 
voor de lagere beschikbaarheid van resultaten op de uitkomstindicatoren van de 
deelnemende projectteams aan dit project.  
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A Inleiding en Methode  
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1 Inleiding  
 
 
 
 
 
 

1.1 Achtergrond 
In 2000 bleek uit een evaluatieonderzoek van het NIVEL dat het merendeel van de 
zorginstellingen nog onvoldoende werkt aan systematische kwaliteitsbewaking en – 
verbetering (Sluijs en Wagner, 2000). Daarnaast bestaat er een kloof tussen ‘wat we 
weten’ en ‘wat we in de dagelijkse zorgpraktijk’ doen. Vaak zijn er al goede 
praktijkvoorbeelden, zogenaamde ‘best practices’, bekend om problemen als wachtlijsten 
en medicatiefouten aan te pakken maar duurt het jaren voordat deze ‘best practices’ zich in 
de zorgpraktijk verspreiden. De oorzaken hiervan zijn complex en divers. Het kan gaan om 
het ontbreken van tijd, kennis, kunde of financiën om het probleem aan te pakken, maar 
ook weerstand tegen verandering en het doorbreken van routines kunnen belemmerend 
werken. In reactie hierop is het landelijke actieprogramma Sneller Beter op 20 november 
2003 gelanceerd met als doel verbeteringen in de curatieve zorg op het gebied van 
transparantie, doelmatigheid en kwaliteit te stimuleren. Sneller Beter is een initiatief van 
het ministerie van VWS, de Orde van Medisch Specialisten, de NVZ vereniging van 
ziekenhuizen en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.  
 
Het programma Sneller Beter omvat drie pijlers:  

1. Bewustwording. 
2. Indicatoren voor een veilige en betere zorg. 
3. Het programma kwaliteit, innovatie en doelmatigheid.  

 
De Sneller Beter activiteiten zijn geordend naar drie pijlers. In de eerste pijler is in de 
periode 2003-2006 vooral gewerkt aan bewustwording, kennisontsluiting en 
kennisverspreiding. In dit kader heeft toenmalig Minister Hoogervorst enkele experts van 
buiten de zorg gevraagd mee te denken over mogelijkheden tot verbeteringen in de zorg.  
Het indicatorenproject, de tweede pijler, is gericht op ontwikkeling van een efficiënte en 
doelgerichte methode van toezicht. De derde pijler is een ziekenhuisbreed 
implementatieprogramma. Dit programma beoogde een versnelde invoering van ‘best 
practices’ in 24 ziekenhuizen op de gebieden patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek. 
Daarnaast was het de bedoeling dat via leiderschap en organisatieontwikkeling de 
noodzakelijke voorwaarden en een vliegwiel voor verspreiding van resultaten en 
opgebouwde competenties werden gecreëerd. De deelnemende ziekenhuizen, werden bij 
de implementatie van de verbeterprojecten ondersteund en begeleid door een consortium. 
Dit consortium bestond uit het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, het 
instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van het Erasmus MC en de Orde van 
Medisch Specialisten. ZonMw was door VWS verantwoordelijk gesteld voor de regie van 
dit implementatieprogramma.  
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Het implementatieprogramma van Sneller Beter (de derde pijler) is op verzoek van 
ZonMw geëvalueerd door het NIVEL in samenwerking met het EMGO Instituut/ VUmc 
en CAPHRI van Universiteit Maastricht. Voordat ingegaan wordt op de methoden en 
uitkomsten van dit evaluatieonderzoek worden in dit hoofdstuk eerst de doelstelling en 
opzet van het implementatieprogramma Sneller Beter (SB p3) besproken.  
 
 

1.2 Het implementatieprogramma van Sneller Beter  
In deze paragraaf worden de doelen, prioriteitsgebieden en fasering van Sneller Beter 
toegelicht zoals die door het consortium en deelnemende ziekenhuizen zijn nagestreefd. 
 
Doel van het implementatieprogramma 
De doelstelling van het implementatieprogramma van Sneller Beter was: “Bij 20% van de 
ziekenhuizen in 4 jaar aanzienlijke en aansprekende prestatieverbeteringen realiseren op 
de prioriteitsgebieden patiëntenlogistiek en patiëntveiligheid voor patiënten en 
zorgverleners. Tevens wordt in de ziekenhuizen een vliegwiel tot stand gebracht gericht op 
interne verspreiding van resultaten en brede inzet van de opgebouwde competenties” 
(Consortium 2004). 
 
Daarnaast werd beoogd dat deze aanzienlijke en aansprekende prestatieverbeteringen 
zouden leiden tot een nieuw prestatieniveau in de deelnemende ziekenhuizen dat voor de 
overige 80% van de Nederlandse ziekenhuizen niet meer vrijblijvend kon zijn. Externe 
druk van patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en overheid zouden er vervolgens voor 
moeten zorgen dat de overige 80% van de Nederlandse ziekenhuizen dit prestatieniveau 
ook bereikt. Dit werd binnen Sneller Beter ook wel aangeduid als het ‘externe vliegwiel’. 
 
Prioriteitsgebieden binnen het implementatieprogramma 
Het implementatieprogramma van Sneller Beter omvatte drie prioriteitsgebieden: 
patiëntenlogistiek, patiëntveiligheid, leiderschap en organisatieontwikkeling (L&O). Voor 
de prioriteitsgebieden patiëntenlogistiek en patiëntveiligheid zijn concrete en meetbare 
doelstellingen geformuleerd (zie tabel 1.1). Voor het prioriteitsgebied L&O zijn de 
doelstellingen globaler van aard. Naast deze drie prioriteitsgebieden stonden twee 
dwarsdoorsnijdende onderwerpen, patiëntenparticipatie en professionele kwaliteit, in het 
programma centraal. Gedurende de looptijd van Sneller Beter is hier nog een onderwerp 
aan toegevoegd om de relatie tussen kwaliteit en kosten inzichtelijk te maken, de ‘business 
case’.  
 
Activiteiten binnen het implementatieprogramma 
Om de doelstellingen van het implementatieprogramma van Sneller Beter te behalen 
dienden de deelnemende ziekenhuizen voor de prioriteitsgebieden patiëntenlogistiek en 
patiëntveiligheid zogenaamde verbeterprojecten uit te voeren op de volgende zeven 
inhoudelijke thema’s: Decubitus (DEC), Medicatieveiligheid (MV), Postoperatieve 
wondinfecties (POWI), Veilig Incident Melden (VIM), OK oké (OK), Werken zonder 
wachtlijst (WZW) en Procesherinrichting (PHI) (zie tabel 1.1). Deze verbeterprojecten zijn 
gebaseerd op de zogenoemde Doorbraakmethode. Deze methode is gericht op de 
systematische aanpak van concrete problemen in de zorgverlening, waarbij een 
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multidisciplinair projectteam van betrokken zorgverleners (medisch specialisten, 
verpleegkundigen en andere medewerkers) maatregelen implementeert die zich elders 
hebben bewezen. De projectteams uit de deelnemende ziekenhuizen maakten hierbij 
gebruik van methodische en inhoudelijk kennis die aangereikt werd door adviseurs van het 
consortium. Verwacht werd dat circa tweederde van de projectteams de doelstellingen 
binnen de vastgestelde projectduur konden behalen (consortium, 2004). De projectduur 
was afhankelijk van het projecttype vastgesteld op één of twee jaar. 
Voor het behalen van de doelstellingen op het prioriteitsgebied L&O, en de 
dwarsdoorsnijdende onderwerpen patiëntenparticipatie, professionele kwaliteit en de 
business case zijn diverse activiteiten georganiseerd. Binnen het prioriteitsgebied L&O 
waren deze activiteiten gericht op de ondersteuning van het topmanagement bij het creëren 
van een verbeterinfrastructuur, het realiseren van resultaatgericht kwaliteitsmanagement 
als onderdeel van strategie en beleid en het voeren van leiderschap op innovatie en 
verbetering in een leiderschapsnetwerk.  
 
 
Tabel 1.1  Programmadoelen en projecten per prioriteitsgebied / dwarsdoorsnijdend 
 onderwerp 
Doelstellingen per prioriteitsgebied Bijbehorend project 
Voor het prioriteitsgebied patiëntenlogistiek:  
De productiviteit van de OK is toegenomen met 30% OK oké (OK) 
Doorstroomtijd voor diagnostiek en behandeling is verkort met 40% Procesherinrichting (PHI) 
De ligduur is verkort met 30% Procesherinrichting (PHI) 
De toegangstijd is bij de poliklinieken minder dan één week Werken zonder wachtlijst (WZW) 
Voor het prioriteitsgebied patiëntveiligheid:  
Invoering van een blame free reporting systeem Veilig Incident Melden (VIM) 
Vermindering van het aantal medicatiefouten met 50% Medicatie Veiligheid (MV) 
Percentage decubitus bij klinische patiënten lager dan 5% Decubitus (DEC) 
Vermindering postoperatieve wondinfecties met 50% Postoperatieve Wondinfecties (POWI) 
Voor het prioriteitsgebied leiderschap en organisatieontwikkeling: 
Creëren van een verbeterinfrastructuur 
Resultaatgericht kwaliteitsmanagement als normaal onderdeel van 
strategie en beleid 
Leiderschap op innovatie en verbetering 

Leiderschap & Organisatieontwikkeling 
(leiderschapsnetwerk) 

Voor het dwarsdoorsnijdende onderwerp patiëntenparticipatie:  
Het benutten van de unieke ervaringsdeskundigheid van patiënten 
bij het bereiken van de doelstellingen en ambities van Sneller Beter 

Patiëntenparticipatie 

Voor het dwarsdoorsnijdende onderwerp professionele kwaliteit:  
Een discussie op gang brengen over het gewenste niveau van 
professionele kwaliteit ten behoeve van het creëren van een cultuur 
waarin het verbeteren van kwaliteit een continu proces is 
Stimulering van de implementatie van een aantal 
kwaliteitsprojecten, zoals interne visitaties en complicatieregistratie 

Professionele kwaliteit  

Voor het dwarsdoorsnijdende onderwerp business case:  
Het inzichtelijk maken van de relatie tussen kwaliteit en kosten, 
zodat onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden bij de initiatie, 
borging en verspreiding van een project 

Business case 
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In het kader van patiëntenparticipatie werd ieder ziekenhuis geacht een 
patiëntenparticipatie team te vormen. Deze teams hadden als taak de bestaande kennis en 
ervaring in het ziekenhuis met betrekking tot patiëntenparticipatie te bundelen en de 
uitvoering van activiteiten op het gebied van patiëntenparticipatie te stimuleren binnen de 
verbeterprojecten van de prioriteitsgebieden patiëntenlogistiek en patiëntveiligheid. Ook 
voor het bevorderen van de professionele kwaliteit was het de bedoeling dat binnen ieder 
ziekenhuis een team werd samengesteld. Taak van dit team was om de discussie over het 
gewenste niveau van professionele kwaliteit op gang te brengen en de implementatie van 
een aantal kwaliteitsprojecten, zoals het implementeren van interne visitaties en een 
complicatieregistratie, te stimuleren. Vanuit het onderdeel ‘business case’ werd binnen 
Sneller Beter geadviseerd om voor ieder verbeterproject een zogenaamde business case op 
te stellen. In een business case wordt een relatie gelegd tussen kwaliteitsverbeteringen en 
kostenbeheersing. Om de ziekenhuizen hierbij te ondersteunen zijn onder andere 
informatiebijeenkomsten door het consortium georganiseerd. 
 
Opbouw van het implementatieprogramma 
Het implementatieprogramma van Sneller Beter is gestart in oktober 2004 en geëindigd in 
oktober 2008. In totaal namen 24 ziekenhuizen (= ongeveer een kwart van de Nederlandse 
ziekenhuizen) aan dit programma deel. Deze ziekenhuizen zijn ingedeeld in drie tranches 
van acht ziekenhuizen (zie schema 1.1). Iedere tranche kreeg twee jaar ondersteuning bij 
de uitvoering van het programma. Volgens het geplande programma startten in het eerste 
jaar van deelname aan Sneller Beter in ieder ziekenhuis twaalf verbeterprojecten op de 
zeven inhoudelijke thema’s: twee projecten Werken zonder wachtlijst en twee 
Procesherinrichtingen waarvan één electief en één oncologisch, één project OK Oké, twee 
projecten Decubitus, één project Postoperatieve wondinfecties, twee projecten 
Medicatieveiligheid en twee projecten Veilig Incident Melden. In het tweede jaar werden 
ziekenhuizen geacht om enerzijds maatregelen te nemen om behaalde werkwijzen en 
resultaten te borgen in de dagelijkse bedrijfsvoering, en anderzijds de bereikte resultaten 
en competenties verder te verspreiden binnen de eigen organisatie.  
 
Schema 1.1  Fasen in het implementatieprogramma 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting: 
− Tranche: tijdsvak van twee jaar waarin acht ziekenhuizen maatregelen toepassen volgens de 

programmaopzet. 
− Jaar 1: eerste tijdsvak van een tranche waarin acht ziekenhuizen de aangereikte projecten implementeren. 
− Jaar 2: tweede tijdsvak van een tranche waarin de ziekenhuizen enerzijds maatregelen nemen om 

behaalde werkwijzen en resultaten te borgen in structuur en processen, anderzijds de projecten 
verspreiden binnen de eigen organisatie. 

− Post SB p3: tijdsvakken na de eerste twee jaar, niet vallend onder de programmaondersteuning, waarin het 
in gang gezette vliegwiel merkbaar tot uiting dient te komen in substantiële initiatieven om 
organisatiebreed innovaties te adopteren. 

 

Tranche I:  Post SB p3  Jaar 2  Jaar 1 

Tranche II:  Post SB p3  Jaar 1  Jaar 2 

2005 2006 2007 2008 2009 2004 

Tranche III:  Post SB p3  Jaar 1  Jaar 2 
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De activiteiten in het kader van leiderschap en organisatieontwikkeling (L&O), 
patiëntenparticipatie, professionele kwaliteit en de business case werden parallel aan de 
verbeterprojecten uitgevoerd. 
 
 

1.3 Het evaluatieonderzoek 
Ondanks aanwijzingen voor de werkzaamheid van verbeterprojecten bij individuele 
ziekenhuizen is niet bekend of een dergelijk grootschalig implementatieprogramma als   
Sneller Beter pijler 3 de beoogde resultaten op landelijk niveau zal opleveren en 
verspreiding van ‘best practices’ kan versnellen. Om die reden werd parallel aan de 
uitvoering van het implementatieprogramma van Sneller Beter een onafhankelijk 
evaluatieonderzoek uitgevoerd. Het algemene doel van dit evaluatieonderzoek was het 
evalueren van de mate waarin de beoogde doelstellingen van het implementatieprogramma 
van Sneller Beter zijn bereikt. Bij dit onderzoek lag de nadruk op de resultaten van de 
prioriteitsgebieden patiëntenlogistiek, patiëntveiligheid en L&O. 
 
Dit doel is nader gespecificeerd in de volgende vraagstellingen:  

1. Heeft het implementatieprogramma van Sneller Beter in de 24 betrokken 
ziekenhuizen geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de patiëntveiligheid en 
patiëntenlogistiek? 

2. Welke succes- en faalfactoren zijn van invloed op de resultaten die binnen Sneller 
Beter zijn behaald? 

3. Is er door het implementatieprogramma van Sneller Beter binnen elk van de 
ziekenhuizen een vliegwielfunctie ontstaan van vernieuwing en verbetering? 

 
 

1.4 Leeswijzer 
Dit rapport bestaat uit twee delen. In deel A zijn naast dit inleidende hoofdstuk de 
methoden van het evaluatieonderzoek beschreven (hoofdstuk 2). Vervolgens worden in 
deel B de resultaten van het evaluatieonderzoek gepresenteerd. Deze resultaten zijn 
gebundeld naar de volgende onderwerpen van Sneller Beter:  
- Prioriteitsgebieden patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek (hoofdstuk 3 t/m 7): 

resultaten verbeterprojecten en succes- en faalfactoren. 
- Prioriteitsgebied leiderschap en organisatieontwikkeling (hoofdstuk 8 t/m 12): het 

interne vliegwiel, het vliegwiel op sectorniveau en de samenhang tussen verandering 
en verspreiding. 

- Dwarsdoorsnijdende onderwerpen: patiëntenparticipatie, professionele kwaliteit en de 
business case (hoofdstuk 13 t/m 15). 

De hoofdstukken van uit deel B van het rapport hebben de structuur van een kort artikel. 
Op deze manier kunnen de betreffende hoofdstukken afzonderlijk gelezen worden. Om dit 
mogelijk te maken was het echter noodzakelijk om op enkele plaatsen in het rapport 
passages in de tekst te herhalen.  
Daarnaast wordt in verband met de leesbaarheid van het rapport vanaf dit punt gesproken 
over Sneller Beter in plaats van het implementatieprogramma of pijler 3 van Sneller Beter. 
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2 Methode 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de onderzoekspopulatie, de dataverzameling, de 
meetinstrumenten en de data-analyse beschreven van het evaluatieonderzoek. Binnen het 
evaluatieonderzoek is uitgegaan van verschillende analyseniveaus (zie figuur 2.1). Het 
eerste niveau is dat van de ziekenhuissector. Binnen deze sector wordt een onderscheid 
gemaakt tussen ziekenhuizen die wel of niet deel hebben genomen aan Sneller Beter. Het 
volgende niveau wordt gevormd door de 24 Sneller Beter ziekenhuizen, die al dan niet 
gegroepeerd worden naar de tranche waartoe ze horen. Het derde niveau betreft dat van de 
projectteams. Ook hier kan groepering plaatsvinden naar het er boven gelegen niveau: 
patiëntenlogistiek en patiëntveiligheid of één van de zeven inhoudelijke thema’s. Op elk 
van de drie niveaus zijn meetinstrumenten ingezet om de benodigde informatie te 
verzamelen.  
 
 
Figuur 2.1  Analyse niveaus evaluatieonderzoek Sneller Beter pijler 3 
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In paragraaf 2.1 volgt een overzicht van de onderzoekspopulatie per analyseniveau. In 
paragraaf 2.2 wordt de selectie van deelnemende ziekenhuizen en projectteams binnen 
deze ziekenhuizen besproken. Vervolgens wordt in de resterende paragrafen van dit 
hoofdstuk ingegaan op de dataverzameling en –analyse.  
 
 

2.1 Onderzoekspopulatie 
In het evaluatieonderzoek zijn per analyseniveau onderzoekseenheden geselecteerd. 
Alhoewel de dataverzameling bij deze onderzoekseenheden grotendeels gelijk is gebleven, 
zijn er in verband met meer specifieke vraagstellingen en om ziekenhuizen niet te veel te 
belasten, soms op analyseniveau 2 en 3 alleen data in één van de drie tranches verzameld. 
 
Hieronder worden deze onderzoekseenheden achtereenvolgens per analyseniveau 
beschreven. 
1. Ziekenhuissector. Aan Sneller Beter hebben 24 ziekenhuizen deelgenomen, 

waaronder twee academische ziekenhuizen, zes topklinische en zestien algemene 
ziekenhuizen. Om de uitgangspositie en de ontwikkeling van de Sneller Beter 
ziekenhuizen te kunnen vergelijken met de situatie in de niet deelnemende 
ziekenhuizen is het noodzakelijk om in beide groepen metingen te verrichten. Voor dit 
doel is zowel in 2005 als in 2007 een algemene vragenlijst uitgezet onder de Raden 
van Bestuur (RvB) van alle Nederlandse ziekenhuizen, waaronder de Sneller Beter 
ziekenhuizen (2005 n=94, 2007 n=97). Daarin zijn vragen gesteld over de stand van 
zaken van het kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem (zie subparagraaf 2.3.1). 

2. Ziekenhuisniveau. In ieder deelnemend ziekenhuis wordt Sneller Beter op tactisch 
niveau gecoördineerd door een interne programmacoördinator (IPC). Daarnaast heeft 
de RvB een belangrijke rol in het stimuleren van innovatie en verbetering, en het 
beschikbaar stellen van tijd, geld en middelen voor de uitvoering van Sneller Beter. 
Van ieder Sneller Beter ziekenhuis is de RvB na het eerste jaar van deelname benaderd 
met een aantal vragen over de deelname aan Sneller Beter op strategisch niveau 
(N=24) (zie subparagraaf 2.3.2). Van de ziekenhuizen uit de eerste en derde tranche 
zijn één jaar na deelname aan Sneller Beter tevens de IPC’s benaderd met een aantal 
vragen over de uitvoering van Sneller Beter binnen hun ziekenhuis (zie subparagraaf 
2.3.2). De IPC’s van tranche 1 zijn daarnaast ook na het tweede jaar van deelname aan 
Sneller Beter benaderd. Dit keer met vragen over de verspreiding van projecten binnen 
hun organisatie (zie subparagraaf 2.3.3).  
Het bestuur Medische Staf speelt ook een cruciale rol bij het stimuleren van innovatie 
en verbetering, met name onder de medisch specialisten. Daarom zijn de medische 
stafbesturen van de ziekenhuizen uit de derde tranche na het eerste jaar van deelname 
benaderd met een vragenlijst (zie subparagraaf 2.3.5). Verder zijn ook de Medisch 
Specialisten zelf benaderd om na te gaan hoe de participatie van medisch specialisten 
daadwerkelijk is in Sneller Beter. In dit onderzoek is vanwege de omvang gekozen om 
alleen de medisch specialisten uit de ziekenhuizen van tranche 1 te laten participeren 
in dit onderzoek middels een vragenkaart (zie subparagraaf 2.3.4).  

3. Projectteamniveau. Binnen elk ziekenhuis worden projectteams samengesteld voor 
de uitvoering van de verbeterprojecten. Aan het hoofd van elk projectteam staat een 
projectleider. Tabel 2.1 geeft een overzicht van het aantal projectteams per tranche 
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waarvan bij het NIVEL bekend is dat zij in het eerste jaar van deelname aan Sneller 
Beter zijn gestart. Het aantal projectteams waarop resultaten gebaseerd zijn in de 
resultaten hoofdstukken kan van elkaar afwijken door de wisselende beschikbaarheid 
van gegevens. Onder de projectleiders, die bekend waren bij het NIVEL, is één jaar na 
de start van de projecten een vragenlijst uitgezet (zie subparagraaf 2.3.6). Tevens zijn  
resultaten op de uitkomstindicatoren van alle projectteams verzameld die tijdens het 
eerste jaar van deelname aan Sneller Beter zijn gestart (zie paragraaf 2.3.7).  

 
 
Tabel 2.1  Aantal gestarte projectteams binnen de drie tranches (jaar 1) 

Type project Aantal projectteams bekend bij het NIVEL 
Tranche 1  
DEC  12 
MV  16 
VIM  18 
OK  8 
POWI  7 
PHI  19 
WZW  15 
Totaal tranche 1  95 
Tranche 2  
DEC  14 
MV  15 
VIM  16 
OK  8 
POWI  7 
PHI  21 
WZW  18 
Totaal tranche 2  99 
Tranche 3  
DEC  15 
MV  19 
VIM  10 
OK  8 
POWI  7 
PHI  18 
WZW  19 
Totaal tranche 3  96 
Totaal T1, 2 en 3  290 

 
 

2.2 Selectie projectteams en ziekenhuizen 
Voordat ziekenhuizen mee mochten doen aan Sneller Beter moesten zij een aanmeldings- 
en selectieprocedure doorlopen die ervoor moest zorgen dat alleen ziekenhuizen werden 
gekozen die een relatief grote kans van slagen hebben. Contra-indicaties voor deelname 
konden bijvoorbeeld financiële problemen, bestuurlijke crisissen, grote reorganisaties of 
verhuisplannen zijn. 



 Evaluatie Sneller Beter pijler 3: Resultaten van een verbeterprogramma voor ziekenhuizen, NIVEL 2008 32

In de eerste ronde in het schiftingsproces heeft de programmadirectie op basis van de 
aanmeldingsformulieren ziekenhuizen geselecteerd. Hierop volgde ronde twee waarin de 
geselecteerde ziekenhuizen op locatie werden bezocht. Afgevaardigden van het 
consortium voerden gesprekken met de Raad van Bestuur (RvB), het medisch stafbestuur, 
het managementteam, het hoofd OK, de verantwoordelijke voor patiëntenlogistiek, de 
beoogde interne programmacoördinator Sneller Beter en eventueel met andere relevante 
sleutelfiguren (Consortium 2004). Het doel van de gesprekken was om na te gaan in 
hoeverre de situatie in het ziekenhuis aansloot bij de aanpak van Sneller Beter en of men 
aan de deelnamecriteria voldeed. Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken werden 
acht ziekenhuizen voorgelegd aan de programmacommissie van ZonMw. Ronde twee 
leidde aldus tot een definitieve selectie na toetsing van de deelnamecriteria die door het 
consortium als volgt waren geformuleerd: 
1. Het ambitieniveau van het ziekenhuis komt overeen met de doelstellingen van Sneller 

Beter; 
2. Het ziekenhuis heeft aantoonbare (en succesvolle) ervaring met het uitvoeren van 

(multidisciplinaire) verbetertrajecten; 
3. Het ziekenhuis beschikt over een ambitieuze Raad van Bestuur/ managementteam/ 

medisch stafbestuur die actief betrokken zijn bij de opzet, uitvoering en verspreiding 
van Sneller Beter; 

4. Er is een breed draagvlak voor deelname op verschillende niveaus: Raad van Bestuur, 
managementteam, medische staf, cliëntenraad, verpleegkundig adviesraad, 
ondernemingsraad en andere relevante raden en geledingen; 

5. Het ziekenhuis zal direct vanaf de start van Sneller Beter beschikken over een interne 
programmacoördinator, afkomstig uit het hoger management; 

6. Het is voor het ziekenhuis mogelijk om daar waar nodig voldoende menskracht in te 
zetten en tijd vrij te maken op alle niveaus binnen de organisatie; 

7. De invoering van de DBC-systematiek verloopt volgens schema;1 
8. Er zijn geen grote contra-indicaties voor deelname. 
 
De ziekenhuizen die uiteindelijk door het consortium zijn geselecteerd voor deelname 
waren verplicht deel te nemen aan alle programmaonderdelen. De projectteams zijn door 
de RvB en IPC geselecteerd voor deelname. De procedures hiervoor verschilden per 
ziekenhuis. In sommige ziekenhuizen ging dit volgens een bottom-up procedure waarbij 
teams zich konden aanmelden voor deelname en in andere ziekenhuizen werden de 
projectteams top-down aangewezen door het management. 
 
  

2.3 Dataverzameling 
In figuur 2.2 is de dataverzameling in de tijd weergegeven. In deze paragraaf worden de 
verschillende methoden die gebruikt zijn voor de dataverzameling besproken. 
 
                                                      
1 Het declaratiesysteem met de zogeheten diagnosebehandelcombinatie (DBC) is bedoeld om in één declaratie het gehele    
zorgproces van een patiënt en de bijbehorende kosten te verrekenen. Voorheen kregen alle ziekenhuizen een totaalbudget 
waarbij medisch specialisten en andere medewerkers hun verrichtingen registreren. Op basis van dergelijke registraties 
verantwoordde het ziekenhuis gemaakte kosten naar de budgetverschaffers. De invoering van de DBC’s stelt hoge eisen aan 
de ICT-huishouding in ziekenhuizen. 
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Figuur 2.2  Dataverzameling tijdens de looptijd van Sneller Beter 

 
 

2.3.1 Vragenlijst Kwaliteits- en Veiligheidsmanagement in ziekenhuizen (alle Nederlandse 
ziekenhuizen) 
Begin mei 2005 is onder alle Nederlandse ziekenhuizen een vragenlijst uitgezet om de 
uitgangspositie van het kwaliteits- en veiligheidsmanagement te kunnen bepalen ten tijde 
van de start van het implementatieprogramma Sneller Beter. In december 2007 is een 
tweede meting verricht. De vragenlijst is gebaseerd op de landelijke vragenlijst 
‘kwaliteitssystemen in ziekenhuizen’ zoals deze in 2000 is gehanteerd in het onderzoek 
kwaliteitssystemen in zorginstellingen (Sluijs en Wagner 2000). Naast de bestaande 
vragen uit de vragenlijst zijn er enkele vragen toegevoegd over veiligheidsmanagement en 
de specifieke onderwerpen van het Sneller Beter implementatieprogramma. De 
vragenlijsten zijn door de Raad van Bestuur en/of een kwaliteitsfunctionaris ingevuld. De 
respons op de meting van 2005 bedraagt 65% en op de meting van 2007 64% (zie tabel 
2.2).  
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Tabel 2.2  Responspercentage uitgesplitst naar soort ziekenhuizen 
 Algemene en topklinische 

ziekenhuizen 
Academische 
ziekenhuizen 

Totaal 

2005    
Verstuurd (N) 86 8 94 
Respons (N) 55 6 61 
Respons (%) 64 75 65 
2007    
Verstuurd (N) 89 8 97 
Respons (N) 57 5 62 
Respons (%) 64 63 64 
 
 

2.3.2 Interviews en vragenlijsten Raad van Bestuur en IPC’s na het eerste jaar van deelname 
aan Sneller Beter (tranche 1 t/m 3) 
Aan het eind van het eerste jaar van deelname aan Sneller Beter zijn gesprekken gevoerd 
met een lid van de Raad van Bestuur van de deelnemende ziekenhuizen uit tranche 1 en 2 
en met de interne programmacoördinator van de ziekenhuizen uit tranche 1 (N=24). De 
vierentwintig gesprekken duurden telkens ongeveer één uur. Elk van deze gesprekken is 
gevoerd aan de hand van een gespreksleidraad. Na afloop van ieder gesprek is een verslag 
opgesteld dat steeds ter verificatie is teruggezonden naar de respondent. Met de 
respondenten is onder andere gesproken over de waarde van het implementatieprogramma, 
het draagvlak onder betrokkenen, de vormgeving van de projectorganisatie, de wijze van 
selectie van projectteams, de taken en verantwoordelijkheden van diverse partijen en de 
voortgangsbewaking en interne communicatie. Bij de derde tranche ziekenhuizen (N=8) 
zijn in plaats van interviews vragenlijsten afgenomen bij de Raad van Bestuur en interne 
programmacoördinatoren. Eén RvB heeft de vragenlijst niet geretourneerd wegens een 
wisseling van de Raad van Bestuur tijdens de responstermijn.  
 

2.3.3 Interviews en vragenlijsten IPC’s na het tweede jaar van deelname aan Sneller Beter 
(tranche 1) 
De IPC’s van tranche 1 hebben na het tweede jaar van deelname aan Sneller Beter 
meegewerkt aan een vragenlijstonderzoek. In de vragenlijst zijn vragen gesteld over de 
borging van de projecten uit het eerste jaar van deelname, de succes- en faalfactoren bij 
implementatie, de meest en minst succesvolle projecten, de verspreidingsstrategie. In 
totaal hebben zeven van de acht IPC’s de vragenlijst ingevuld. Naast het 
vragenlijstonderzoek zijn er met de IPC’s interviews gehouden waarbij nader werd 
ingegaan op de borging en verspreiding van projecten. De gesprekken duurden steeds 
ongeveer één uur. Van ieder interview is een verslag gemaakt dat ter verifiëring is 
voorgelegd aan de geïnterviewde.  
 

2.3.4 Vragenkaarten Medisch Specialisten na het tweede jaar van deelname aan Sneller Beter 
(tranche 1) 
In de acht ziekenhuizen van de eerste tranche zijn aan het einde van het tweede jaar 
vragenlijsten uitgezet onder 864 medisch specialisten van zeventien specialismen. In deze 
vragenkaart werden onder meer vragen gesteld over het aantal en type projecten waaraan 
de specialisten in het tweede jaar van Sneller Beter hebben deelgenomen. Ook werd 
gevraagd naar de mate waarin zij konden merken dat de Raad van Bestuur 
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verbeterinitiatieven stimuleert. In totaal hebben 286 medisch specialisten de vragenkaart 
ingevuld (respons 33%). 
 

2.3.5 Vragenlijsten Medisch Stafbestuur na het eerste jaar van deelname aan Sneller Beter 
(tranche 3) 
De medisch stafbesturen van de ziekenhuizen uit tranche 3 (N=8) zijn aan het einde van 
het eerste jaar van deelname gevraagd deel te nemen aan een vragenlijstonderzoek. In deze 
vragenlijst werd gevraagd naar de mening van medisch specialisten over de diverse Sneller 
Beter onderdelen en de participatie van medisch specialisten. Zes Medisch Stafbesturen 
hebben aan dit onderzoek meegewerkt. 
 

2.3.6 Vragenlijst projectleiders van de projectteams in de ziekenhuizen (tranche 1 t/m 3) 
Eén jaar na de start van de verbeterprojecten Decubitus, Medicatieveiligheid, 
Postoperatieve wondinfecties, Werken zonder wachtlijst, Procesherinrichting en OK oké 
zijn vragenlijsten verstuurd naar de projectleiders van deze projecten die bekend waren bij 
het NIVEL. In tabel 2.3 is weergegeven hoeveel vragenlijsten er per projecttype zijn 
verstuurd en wat de respons was. In deze vragenlijsten werd gevraagd naar de kenmerken 
van de projectteams en de ingezette interventies, de ondersteuning die de projectteams 
gedurende het eerste jaar van het implementatieprogramma kregen van de ondersteunde 
partijen binnen het ziekenhuis en het consortium. Ook is expliciet gevraagd naar de 
succes- en faalfactoren van de implementatie en de activiteiten die in het kader van 
patiëntenparticipatie en professionele kwaliteit zijn ingezet. 
 
 
Tabel 2.3  Respons verbeterprojecten uitgesplitst naar projecttype 
Type project Uitgezet (N) Ingevuld (N) Respons (%) 
Tranche 1    
DEC 12 9 75 
MV 16 11 69 
OK 8 7 88 
POWI 7 6 86 
PHI 19 13 68 
WZW 15 11 73 
Totaal tranche 1 77 57 74  
Tranche 2    
DEC 14 9 23 
MV 15 13 87 
OK 8 6 75 
POWI 7 6 86 
PHI 21 11 52 
WZW 18 14 78 
Totaal tranche 2 83 59 71 
Tranche 3    
DEC 15 12 80 
MV 19 14 74 
OK 8 6 75 
POWI 7 7 100 
PHI 18 11 61 
WZW 19 13 68 
Totaal tranche 3 86 63 73 
Totaal T1, 2 en 3 246 179 73 
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Bij het verbeterproject ‘Veilig Incident Melden’ zijn zowel de projectleiders (N=34) als de 
leden (N=147) van de projectteams uit de eerste en tweede groep benaderd met een 
vragenlijst. In tabel 2.4 is de respons weergegeven. Deze vragenlijsten werden anderhalf 
jaar na de start van hun project verstuurd omdat VIM teams vaak langer dan verwacht 
nodig hadden om het project op te zetten.  
Aan de projectleiders zijn vragen gesteld over onder andere de taken en activiteiten van 
het VIM team, het aantal gemelde en geanalyseerde incidenten. Aan zowel de 
projectleiders als de leden zijn vragen gesteld over de bereikte resultaten en de ervaren 
meerwaarde van het project.  
 
Tabel 2.4  Respons project VIM 
Type project Uitgezet (N) Ingevuld (N) Respons (%) 
Tranche 1    
Projectleiders 18 14 78 
Teamleden VIM 83 73 88 
Totaal tranche 1 101 87 86 
Tranche 2    
Projectleiders 16 9 56 
Teamleden VIM 64 31 48 
Totaal tranche 2 80 40 50 
Totaal T1 en T2 181 127 70 
 
Voor de analyse van de gegevens zijn geretourneerde vragenlijsten van de projectleiders 
ingevoerd in SPSS. 
 

2.3.7 Meetgegevens projectuitkomsten (tranche 1 t/m 3) 
De projectteams werden geacht gedurende de implementatie metingen te verrichten om de 
voortgang te monitoren en te anticiperen of bij te sturen op waargenomen veranderingen in 
de uitkomstmaat. Per projecttype heeft het consortium indicatoren benoemd die de 
projectteams dienen te meten en registreren. De projectteams zijn verplicht de gegevens op 
overeengekomen tijden over te dragen aan een centrale database die voor het 
implementatieprogramma is aangelegd en onderhouden. De indicatoren zijn door de 
projectgroep datamanagement beschreven in een datamanagementnotitie. De voorschriften 
omtrent meten, registratie en de aanlevering van data zijn opgenomen in een protocol. Het 
consortium heeft tot taak te voorzien in gestandaardiseerde formats voor aanlevering. De 
door teams aangeleverde bestanden zijn bedoeld om voor- en nametingen te berekenen per 
project. 
Voor het vaststellen van de uitkomsten van de projecten is met ZonMw overeengekomen 
dat de onderzoekers voor dit evaluatieonderzoek gebruik maken van de gegevens uit de 
centrale database. Op deze manier blijft de interveniërende invloed van het 
evaluatieonderzoek tot een minimum beperkt. De database wordt beheerd door een 
datamanager in dienst van het consortium en is fysiek ondergebracht bij het instituut 
Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG). Na afronding van de projecten uit het 
eerste jaar van iedere tranche zijn door de projectgroep datamanagement 
gegevensbestanden verstrekt aan de evaluatieonderzoekers. De beschrijving van de 
resultaten op de uitkomstindicatoren is gebaseerd op deze bestanden. 
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2.4 Analyse en koppeling van gegevens 
Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn verschillende gegevensbestanden 
gekoppeld. De voornaamste koppeling is die tussen de uitkomstgegevens per project uit de 
centrale database aan de meting onder de projectleiders in de ziekenhuizen op operationeel 
niveau. Een geslaagde koppeling maakt het mogelijk om na te gaan wat de succes- en 
faalfactoren van de verschillende projecten zijn geweest. De metingen onder directieleden 
en interne programmacoördinatoren scheppen een breder kader rondom de implementatie 
en is tevens bedoeld om succes- en faalfactoren te identificeren.  
De resultaten van het evaluatieonderzoek worden uiteengezet met behulp van 
beschrijvende statistiek. Naast percentages wordt gebruik gemaakt van ranges, 
gemiddelden en standaarddeviaties. Het aantal respondenten wordt indien nodig vermeld. 
In sommige gevallen zijn aanvullende statistische analyses uitgevoerd. Deze analyses 
worden nader toegelicht in de hoofdstukken waarin de resultaten van deze analyses 
besproken worden. Doordat analyses soms betrekking hebben op resultaten van een klein 
aantal onderzoekseenheden moeten de gegevens met voorzichtigheid worden 
geïnterpreteerd. 
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B  Resultaten 
 
 
 
 
 
 
Inleiding en leeswijzer 
In dit deel van het rapport worden de resultaten van het implementatieprogramma Sneller 
Beter beschreven. De resultaten zijn gebundeld naar de prioriteitsgebieden en 
dwarsdoorsnijdende onderwerpen van Sneller Beter. 
 

B1  Prioriteitsgebieden patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek: resultaten 
verbeterprojecten en succes- en faalfactoren 
Om de doelstellingen van Sneller Beter te behalen dienden de deelnemende ziekenhuizen 
voor de prioriteitsgebieden patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek zogenaamde 
verbeterprojecten uit te voeren. Ieder ziekenhuis heeft vier typen verbeterprojecten 
uitgevoerd op het gebied van patiëntveiligheid, namelijk Decubitus, Medicatieveiligheid, 
Postoperatieve wondinfecties en Veilig Incident Melden. De resultaten van de eerste drie 
projecten worden beschreven in hoofdstuk 3. De resultaten van het project Veilig Incident 
Melden worden in hoofdstuk 4 gepresenteerd. Op het gebied van patiëntenlogistiek hebben 
de deelnemende ziekenhuizen de projecten OK oké, Werken zonder wachtlijst en 
Procesherinrichting uitgevoerd. De resultaten van deze projecten worden beschreven in    
hoofdstuk 5. 
Tevens wordt in dit gedeelte van de resultatensectie beschreven in hoeverre kenmerken 
voor succes aanwezig waren in de deelnemende ziekenhuizen voor de verschillende 
verbeterprojecten (hoofdstuk 6). Daarna wordt besproken in hoeverre de aanwezigheid van 
deze factoren de resultaten van de diverse projecttypen kunnen verklaren (hoofdstuk 7).  

 
B2  Prioriteitsgebied leiderschap en organisatieontwikkeling: het interne vliegwiel, de 

samenhang tussen verandering en verspreiding en het vliegwiel op sectorniveau  
Naast het realiseren van aanzienlijke en aansprekende prestatieverbeteringen op de 
prioriteitsgebieden patiëntenlogistiek en patiëntveiligheid had Sneller Beter ten doel een 
vliegwiel tot stand te brengen dat gericht is op de interne verspreiding van resultaten en 
brede inzet van opgebouwde competenties (consortium, 2004). Het prioriteitsgebied 
leiderschap en organisatieontwikkeling (L&O) van Sneller Beter beoogde de ziekenhuizen 
hierbij te ondersteunen.  
In dit onderdeel van de resultatensectie wordt beschreven in hoeverre het interne vliegwiel 
in deelnemende ziekenhuizen op gang is gekomen. In hoofdstuk 8 wordt eerst ingegaan op 
de strategie die Sneller Beter ziekenhuizen hebben gehanteerd voor de verspreiding van 
verbeterprojecten. In hoofdstuk 9 wordt beschreven hoe de infrastructuur, waarbinnen de 
strategie voor verbetering en verspreiding (het kwaliteit managementsysteem) van de 
Sneller Beter ziekenhuizen heeft plaatsgevonden, is ontwikkeld sinds 2000. Vervolgens 
wordt in hoofdstuk 10 beschreven hoe het leiderschap van de Raden van Bestuur heeft 
bijgedragen aan de verspreiding van verbeterprojecten. Daarna wordt in hoofdstuk 11 in 
een modelstudie gekeken in hoeverre veranderde werkmethodes, als gevolg van de 
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uitvoering van verbeterprojecten, van invloed zijn geweest op de resultaten en de beoogde 
verspreiding.  
Naast de ontwikkeling van een intern vliegwiel voor verspreiding binnen de Sneller Beter 
ziekenhuizen verwachtte het consortium dat door Sneller Beter in vier jaar tijd bij 20% van 
de ziekenhuizen een nieuw prestatieniveau zou worden gerealiseerd dat voor de overige 
80% van de Nederlandse ziekenhuizen niet meer vrijblijvend kon zijn. Externe druk van 
patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en overheid zouden volgens het plan van aanpak 
ervoor moeten zorgen dat de overige 80% van de Nederlandse ziekenhuizen dit prestatie 
niveau ook bereikt (consortium, 2004). Dit werd binnen Sneller Beter ook wel aangeduid 
als het ‘externe vliegwiel’. In hoofdstuk 12 wordt nagegaan in hoeverre het externe 
vliegwiel, dat wil zeggen de verspreiding naar de overige 80% van de Nederlandse 
ziekenhuizen, tot stand is gekomen. 
 

B3 Dwarsdoorsnijdende onderwerpen van Sneller Beter: patiëntenparticipatie, 
professionele kwaliteit en business cases 
Naast de prioriteitsgebieden patiëntveiligheid, patiëntenlogistiek en leiderschap en 
organisatieontwikkeling staan binnen Sneller Beter drie dwarsdoorsnijdende onderwerpen 
centraal: patiëntenparticipatie, professionele kwaliteit en business cases. De doelstelling 
van patiëntenparticipatie was het benutten van unieke ervaringsdeskundigheid van 
patiënten bij het bereiken van de doelstellingen en ambities in Sneller Beter, door het 
gebruik van concrete instrumenten binnen de diverse projecten. In hoofdstuk 13 wordt 
beschreven in welke mate projectteams de unieke ervaringsdeskundigheid van patiënten in 
hun project hebben ingebracht.  
Doel van het onderdeel professionele kwaliteit was om de discussie over het gewenste 
niveau van professionele kwaliteit op gang te brengen en de implementatie van een aantal 
kwaliteitsprojecten, zoals interne visitaties en complicatieregistratie, te stimuleren. 
Hoofdstuk 14 gaat nader in op de activiteiten die in de Sneller Beter ziekenhuizen zijn 
uitgevoerd in het kader van professionele kwaliteit.  
Het onderdeel business cases trachtte de deelnemende ziekenhuizen te helpen bij het 
inzichtelijk maken van de relatie tussen kwaliteit en kosten, zodat zij onderbouwde keuzes 
kunnen maken bij de initiatie, borging en verspreiding van projecten. De verwachting was 
dat door het maken van een kwantitatieve koppeling tussen projecten en resultaten en de 
bijbehorende concretisering van de activiteiten binnen de projecten de resultaten van een 
project beter zouden zijn. In hoofdstuk 15 wordt nagegaan of het opstellen van een 
business case inderdaad is samen gegaan met betere projectuitkomsten. 
 
In ieder hoofdstuk van deze resultatensectie wordt eerst een korte inleiding gegeven met 
betrekking tot het onderwerp van het hoofdstuk, gevolgd door een beschrijving van de 
dataverzameling en data-analyse voor dit specifieke onderwerp. Daarna volgen de 
resultaten en de conclusie voor het betreffende onderwerp.  
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B1  Prioriteitsgebieden patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek 
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3 Patiëntveiligheid: interventies en resultaten 
 
 
 
 
 
 
Doelstellingen van ziekenhuizen op het prioriteitsgebied patiëntveiligheid: 
1. Vermindering van het aantal medicatiefouten met 50%.  
2. Percentage decubitus bij klinische patiënten lager dan 5%.  
3. Vermindering postoperatieve wondinfecties met 50%. 
 
 

3.1 Inleiding  
Voor de verbeteringen van de patiëntveiligheid werden in de deelnemende ziekenhuizen 
de volgende projecten uitgevoerd: Decubitus (DEC), Medicatieveiligheid (MV) en 
Postoperatieve wondinfecties (POWI).  
 
Decubitus  
In het één jaar durende project Decubitus werd beoogd het aantal doorligwonden bij 
klinische patiënten te reduceren tot maximaal 5% door toepassing van de landelijke 
richtlijn decubitus (Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, 2002). De 
belangrijkste preventieve maatregelen (‘best practices’) die de teams konden toepassen 
zijn: het gebruik van een wisselliggingsschema voor patiënten en het gebruik van 
alternerende/ drukspreidende kussens, matrassen en bedden.  
 
Medicatieveiligheid 
Binnen het project Medicatieveiligheid werd in één jaar tijd een vermindering van het 
aantal medicatiefouten met 50% nagestreefd. Daarvoor waren binnen Sneller Beter drie 
onderwerpen geselecteerd: antibiotica switch, postoperatieve pijnvermindering en 
bloedtransfusie. Bij antibiotica switch dienden de projectteams de intraveneuze antibiotica 
tijdig om te zetten naar orale medicatie waardoor patiënten niet onnodig lang aan een 
antibioticum infuus liggen. Bij postoperatieve pijn moesten de projectteams maatregelen 
nemen om de postoperatieve pijnbestrijding te verbeteren. In het project bloedtransfusie 
werd getracht het aantal onnodige bloedtransfusies te verminderen. Naast de invoering van 
de genoemde best practices op het gebied van Medicatieveiligheid startte ook in ieder 
deelnemend ziekenhuis een projectteam Medicatieveiligheid dat de taak had een 
prospectieve risicoanalyse uit te voeren in een omschreven medicatieproces.  
 
Postoperatieve wondinfecties 
In het project Postoperatieve wondinfecties werd in twee jaar tijd een halvering van het 
aantal postoperatieve wondinfecties nagestreefd. Hiervoor voerden de projectteams 
verbeteracties uit. Voorbeelden hiervan zijn het pre-operatief opsporen en behandelen van 
infecties aan het lichaam, optimalisatie van toediening van antibioticaprofylaxe (keuze van 
het gebruikte middel, dosering en timing van toediening en gebruiksduur), optimalisatie 
van hygiëne tijdens operatieve ingrepen (kledingsvoorschrift, aantal aanwezigen tijdens 
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OK, aantal deurbewegingen). 
Het doel van dit hoofdstuk is tweeledig. Ten eerste wordt beoogd meer inzicht te 
verkrijgen in de activiteiten die de projectteams binnen de projecten hebben uitgevoerd ter 
verbetering van de patiëntveiligheid. Als tweede wordt nagegaan in hoeverre de 
programmadoelstellingen door de projectteams zijn bereikt en wat de gepercipieerde 
effecten van de projecten zijn.  
 
Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
1. Welke activiteiten zijn door de projectteams patiëntveiligheid uitgevoerd? 
2. In hoeverre zijn de programmadoelen gehaald of is er tenminste 10% verbetering 

bereikt? 
3. Wat zijn de gepercipieerde effecten van de projectteams patiëntveiligheid? 
 
De onderzoeksvragen worden op programmaniveau en op tranche niveau beantwoord. Er 
wordt verwacht dat de ondersteuning van het consortium aan de projectteams in de 
ziekenhuizen uit latere tranches is verbeterd op basis van de ervaringen die het consortium 
met de eerste tranches heeft opgedaan. Als gevolg hiervan kunnen de resultaten van de 
projectteams in ziekenhuizen uit latere tranches beter zijn. 
 
 

3.2 Methode  
Activiteiten projectteams 
Aan de projectleiders van de projectteams patiëntveiligheid (N=112), die in het eerste jaar 
van tranche 1, 2 en 3 zijn gestart, is rond het einde van het eerste jaar van deelname aan 
Sneller Beter een vragenlijst voorgelegd. Daarin werd gevraagd aan te kruisen welke 
interventies en maatregelen het eigen team heeft getroffen in het kader van het project. Per 
maatregel konden de projectleiders aangeven: 1) dat men dit niet deed, 2) dat men dit al 
deed voorafgaand aan het project, 3) dat men het actiever is gaan doen sinds het project, of 
4) dat het om iets nieuws gaat. De aan te kruisen onderdelen zijn gebaseerd op de 
projectdraaiboeken die door het consortium zijn opgesteld en die deel uitmaken van het 
totale trainingsaanbod. In de resultatensectie is per project een keuze gemaakt uit acht 
maatregelen. Weergegeven wordt welke maatregelen de projectteams voor Sneller Beter al 
deden, welke als nieuw gelden sinds Sneller Beter en welke actiever worden toegepast. 
In totaal zijn de vragenlijsten van 88 projectteams terug ontvangen (respons = 79%). In 
verband met de waarborging van de validiteit zijn echter 6 vragenlijsten uitgesloten van dit 
onderzoek omdat deze lijsten door eenzelfde persoon zijn ingevuld. Daarnaast hebben niet 
alle respondenten alle vragen ingevuld, waardoor het aantal projectteams waarop de 
resultaten zijn gebaseerd per vraag verschilt. Per vraag ontbreken de antwoorden van 
gemiddeld 9 respondenten (SD=2). 
 
Resultaten op programmadoelen 
Om de resultaten te bepalen van de verschillende projectteams die in het eerste jaar van 
tranche 1, 2 en 3 zijn gestart, wordt gebruik gemaakt van gegevens afkomstig uit de 
centrale database van het Sneller Beter programma. De aanleg en het onderhoud van deze 
database is in handen van datamanagers in dienst van het Sneller Beter consortium. De 
database is gedurende de looptijd van het programma steeds gevuld met meetgegevens van 
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de projectteams die gebruik maakten van het trainingsprogramma van het consortium. De 
metingen vonden plaats aan de hand van aan het projectdoel gerelateerde 
uitkomstindicatoren. Bij Decubitus gaat het om het percentage doorligwonden, bij 
Medicatieveiligheid om de halvering van het aantal medicatiefouten en bij Postoperatieve 
wondinfecties om een halvering van het aantal postoperatieve wondinfecties. De eindscore 
of de verandering ten opzichte van de uitgangssituatie wordt gehanteerd als criterium om 
na te gaan of de projecten het programmadoel hebben bereikt. Omdat echter gaandeweg is 
gebleken dat de programmadoelen niet overal even haalbaar waren en mogelijk te 
ambitieus waren gesteld is naast het programmadoel gekeken of projectteams een 
verbetering hebben gerealiseerd van tenminste 10%. Van de projectteams die de 
programmadoelstellingen niet hebben gerealiseerd en ook geen 10% verbetering hebben 
bereikt is nagegaan of de beginsituatie gelijk is gebleven (dat wil zeggen de projectteams 
hebben minder dan 10% verbetering en minder dan 10% verslechtering bereikt) of meer 
dan 10% zijn verslechterd op de projectgerelateerde uitkomstindicator. 
 
Gepercipieerde effecten 
In de projectleidervragenlijst zijn naast vragen over de activiteiten die de projectteams 
hebben uitgevoerd in het kader van het project ook de volgende vragen gesteld over 
gepercipieerde effecten van het project: 
- Hoe succesvol is uw project op een schaal van 1 t/m 10? 
- De volgende positieve effecten zijn bereikt met ons project (bereikt, niet bereikt, geen 

idee): 
o Toename van patiëntgerichtheid, 
o Enthousiasme over het werken met de Doorbraakmethode,  
o Betere mogelijkheden tot sturing van afdelingsresultaten,  
o Betere profilering van de betrokken afdelingen, 
o Toename van de productiviteit,  
o Kostenbesparing binnen de betrokken afdeling, 
o Kostenbesparing binnen het ziekenhuis.  

De ervaren effecten van de projectteams op bovenstaande items worden besproken in de 
resultatensectie. De verschillen tussen de drie verschillende projecttypen en de verschillen 
per projecttype tussen de drie tranches zijn getoetst op significantie met variantieanalyses 
(ANOVA met Bonferroni). 
 
 

3.3 Resultaten  
Activiteiten projectteams 
In tabel 3.1 is terug te vinden welke ‘best practices’, oftewel maatregelen de projectteams 
hebben geïmplementeerd om de verbeterdoelen van hun project te bereiken. Bij Decubitus 
is vooral gebruik gemaakt van wisselliggingen, het uitvoeren van risico-inventarisaties 
(36% noemt dit als nieuwe interventie) en het verschaffen van een informatiebrochure aan 
de patiënt. De maatregelen van de Medicatieveiligheidsprojecten weerspiegelen vooral de 
variëteit in verschillende onderwerpen: postoperatieve pijn, onnodige bloedtransfusies, 
onnodige intraveneuze antibioticatoediening en medicatieoverdracht. De teams van 
Postoperatieve wondinfecties hebben zich vooral gericht op het aantal aanwezigen op de 
OK en het aantal deurbewegingen. Ook zijn verbeteringen doorgevoerd in het protocol 
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voor toediening van antibiotica profylaxe. De meest genoemde nieuwe maatregel is 
deelname aan het PREZIES2 netwerk voor surveillance van wondinfecties (28%). 
 
Tabel 3.1  Maatregelen genomen door projectteams patiëntveiligheid (tranche 1 t/m 3) 
Maatregelen projectteams % deden  

we al 
% meer 
intensief 

% nieuw 

Decubitus (N=28 projectteams)*    
Wisselligging 32 68 0 
Risico-inventarisatie toepassen op iedere patiënt 25 29 36 
Verstrekken informatiefolder aan de patiënt 25 39 18 
Werken aan de hand van een decubitus protocol 43 36 11 
Actualiseren decubitus protocol 43 25 18 
Inzetten fysiotherapie/ergotherapie 54 32 0 
Voorraadbeheer anti-decubitus matrassen 68 14 7 
Inzetten van een speciale decubitus verpleegkundige 79 14 0 
Medicatieveiligheid (N=34 projectteams)*    
Klinische les effectieve pijnbestrijding 3 21 18 
Uitdelen van een handzaam kaartje met Switch richtlijnen 0 12 24 
Postoperatieve pijn niet laten oplopen boven vier (VAS/NRS) 6 9 24 
Patiënten liggen niet onnodig (langer dan twee dagen) aan een 
antibiotica infuus 

12 21 9 

Werken met een medicatievoorschrijvings- en toedieningsprotocol 44 15 9 
Patiënten krijgen geen onnodige bloedtransfusie (4-5-6 richtlijn 
toepassen) 

32 9 9 

Vaste medicatietijden 68 6 6 
Dubbele controle van alle medicatie 62 6 0 
Postoperatieve wondinfecties (N=18 projectteams)*    
Aantal personen op OK limiteren 11 67 22 
Aantal deurbewegingen 11 72 17 
Protocol voor optimalisatie van toediening antibiotica profylaxe 28 56 6 
Deelname aan het PREZIES-netwerk (surveillance) 44 17 28 
Het verwisselen van verband wordt zoveel mogelijk beperkt 56 22 6 
Per patiënt wordt een apart werkblad gebruikt met verband, 
instrumenten, handschoenen, afvalzakjes en andere benodigdheden, 
dat achteraf wordt gedesinfecteerd met alcohol 

39 17 6 

Personeel doet melding van huidinfecties en diarree  67 22 0 
Tijdens de wondverzorging worden op de patiëntenkamer geen 
bedden opgemaakt en wordt de kamer niet gereinigd 

56 11 0 

(Bron: vragenlijst projectleiders patiëntveiligheid) 
*  in verband met het beperkte aantal teams moeten verschillen tussen percentages voorzichtig worden 

geïnterpreteerd. 
 
Resultaten op programmadoelen 
In tabel 3.2 is een overzicht gegeven van het aantal projectteams dat de programmadoelen 
heeft bereikt, 10% verbetering heeft gerealiseerd, geen verandering heeft bewerkstelligd of 
10% verslechterd is op de uitkomstindicator. Daarnaast is weergegeven van hoeveel 
projecten de resultaten op de uitkomstindicator niet bekend zijn. Resultaten op de 
uitkomstindicator zijn in tabel A3.1 in de appendix per tranche weergegeven. Van de 
projectteams uit tranche 3 zijn in verhouding de minste projectresultaten beschikbaar. 
Uit tabel 3.2 blijkt dat 23 projectteams Decubitus (49%) het programmadoel, dat wil 

                                                      
2 PREventie ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (www.prezies.nl). 



Evaluatie Sneller Beter pijler 3: Resultaten van een verbeterprogramma voor ziekenhuizen, NIVEL 2008 47 

zeggen een percentage decubitus bij klinische patiënten van minder dan 5%, hebben 
bereikt. Echter, 18 van deze 23 projectteams hebben slechts een daling van het 
decubituspercentage met tenminste 10% gerealiseerd. De vijf overige projectteams hebben 
het doel wel gehaald maar bij hen is het percentage decubitus gelijk gebleven of gestegen 
ten opzichte van het decubituspercentage bij de start van het project. Bij deze vijf teams 
was het decubituspercentage bij de start van het project dus al lager dan 5%. Naast de 
projectteams die het programmadoel hebben bereikt, heeft 21% van de projectteams 
(N=10) niet het programmadoel bereikt maar wel 10% verbetering gerealiseerd. Bij vier 
procent van de projectteams Decubitus (N=2) heeft deelname aan Sneller Beter niet tot 
verandering geleid. Bij 17% van de projectteams (N=8) is het percentage Decubitus bij 
klinische patiënten na 1 jaar deelname met minimaal 10% toegenomen, met andere 
woorden bij deze projectteams is in plaats van een verbetering op de uitkomstindicator een 
verslechtering opgetreden. Het project Decubitus heeft bij de projectteams waarvan 
resultaten op de uitkomstindicator aanwezig er gemiddeld toe geleid dat het 
decubituspercentage van voor Sneller Beter (7,9%) is gedaald naar 5,4% (N=43). 
 
Tabel 3.2  Resultaten projectteams patiëntveiligheid (tranche 1 t/m 3) 
 Resultaten na 1 jaar Resultaten na 2 jaar 

 N % N % 
Decubitus (DEC)     
Doel bereikt  231 49 n.v.t. 1 jaar durend project 
Tenminste 10% verbetering 10 21   
Geen verandering*   2   4   
Tenminste 10% verslechtering   8 17   
Resultaten niet bekend   4   9   
Totaal 47 100   
Medicatieveiligheid (MV)2     
Doel bereikt 14 35 n.v.t. 1 jaar durend project 
Tenminste 10% verbetering 10 25   
Geen verandering* 2 5   
Tenminste 10% verslechtering 1 3   
Resultaten niet bekend  13 32   
Totaal 40 100   
Postoperatieve wondinfecties (POWI)3    
Doel bereikt   4 17   4 17 
Tenminste 10% verbetering   1   4   1   4 
Geen verandering*   0   0   1   4 
Tenminste 10% verslechtering   4 18   4 17 
Resultaten niet bekend  14 61 13 58 
Totaal 23 100 23 100 
(Bron: centrale database Sneller Beter pijler 3) 
* Geen verandering: [<10% verbetering, < 10% verslechtering] 
1  In totaal hadden 12 van de 23 projectteams (26% van het totaal) die de programmadoelstelling behaald  

hebben al voor de start van het project een decubituspercentage lager dan 5. Zeven van deze 12 projectteams 
hebben alsnog een daling van tenminste 10% gerealiseerd. Bij de overige vijf projectteams is het decubitus 
percentage gelijk gebleven of gestegen. 

2  In totaal zijn er 52 projectteams MV gestart, 5 projectteams uit tranche 2 en 7 projectteams uit tranche 3  
hebben prospectieve risicoanalyse uitgevoerd. In dit projecttype zijn geen uitkomstindicatoren gemeten 
(alleen procesindicatoren). 

3  Ten tijde van de afronding van het evaluatieonderzoek (augustus 2008) was het 2e jaar van de projectteams 
POWI uit tranche 3 nog niet geheel voorbij. Mogelijk kunnen teams de behaalde resultaten gedurende de 
laatste maanden van deelname aan Sneller Beter nog verbeterd hebben. 
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Voor Medicatieveiligheid geldt dat 35% van de projectteams (N=14) het programmadoel 
bereikt heeft en dat een additionele 25% (N=10) tien procent minder medicatiefouten heeft 
gemaakt dan bij de start van het project. Vijf procent van de projectteams (N=2) heeft geen 
verandering weten te bereiken in het aantal medicatiefouten en 3% van de projectteams 
(N=1) maakte na één jaar deelname aan Sneller Beter 10% meer medicatiefouten dan bij 
de start van het project. Gemiddeld gezien is het percentage patiënten waarbij 
medicatiefouten worden gemaakt bij de projectteams waarvan resultaten beschikbaar zijn 
(N=27) afgenomen van 49% naar 27%. 
Het deelproject antibiotica switch heeft bij de negen projectteams waarvan de resultaten op 
de uitkomstindicator aanwezig zijn er gemiddeld toe geleid dat onnodige toediening van 
intraveneuze antibiotica met 18% is gedaald (van 28,7% naar 10,7%). In het deelproject 
postoperatieve pijnvermindering is het percentage patiënten met een pijnscore hoger dan 
vier bij de vijftien teams waarvan resultaten beschikbaar zijn, tijdens Sneller Beter 
gemiddeld gedaald met 26% (van 62% naar 36%). Het deelproject bloedtransfusie heeft bij 
de drie projectteams waarvan de resultaten beschikbaar zijn er toe geleid dat het gemiddeld 
aantal onnodige bloedtransfusies met 10% is gedaald (van 37% naar 26%). 
 
Van de projectteams die werkten aan een reductie van het aantal Postoperatieve 
wondinfecties heeft 17% (N=4) het aantal postoperatieve wondinfecties binnen de gestelde 
projectduur van twee jaar met 50% kunnen reduceren (programmadoel gehaald). 
Daarnaast heeft 4% van de projectteams (N=1) een reductie van het aantal wondinfecties 
van minimaal 10% behaald. Bij 18% van de projectteams (N=4) was het aantal 
wondinfecties aan het eind van het eerste jaar van deelname aan Sneller Beter hoger dan 
bij de start van het project (minimaal 10% verslechtering). Voor de tien projectteams 
waarvan de resultaten bekend zijn geldt dat het project Postoperatieve wondinfecties 
gemiddeld in twee jaar tijd heeft geleid tot een daling in het percentage postoperatieve 
wondinfecties van 0,9% (van 4,7% naar 3,8%). 
 
Gepercipieerde effecten 
Tabel 3.3 geeft een overzicht van de bereikte gepercipieerde effecten door de projectteams 
patiëntveiligheid. In de eerste rij is het oordeel van de projectleider over het succes van het 
project weergeven (op een schaal van 0-10). In de daarop volgende rijen wordt steeds het 
percentage projectleiders weergegeven dat een positief effect ervaart op de genoemde 
onderdelen in zijn project. In tabel A3.2 in de appendix zijn de gepercipieerde effecten per 
tranche weergegeven. Hieronder volgt een beschrijving van de gepercipieerde effecten, 
waarbij wordt aangegeven wanneer er een significant verschil is gevonden tussen de 
verschillende tranches per projecttypen of tussen de verschillende projecttypen in het 
algemeen.  
 
Uit tabel 3.3 blijkt dat de projectleiders Postoperatieve wondinfecties het minste succes 
ervaren ten aanzien van hun project: zij beoordelen hun project met gemiddeld een 6,3. De 
waardering van het succes van het project Postoperatieve wondinfecties is in tranche 2 en 
3 (respectievelijk 6,3 en 6,6) hoger dan tranche 1 (6,1). Voor de projecten 
Medicatieveiligheid neemt het oordeel over succes significant af van de eerste naar de 
derde groep ziekenhuizen: van een 8,0 naar een 6,7 (p< 0,05). Het succes van het project 
Decubitus is door de projectleiders gemiddeld met een 6,5 beoordeeld. 
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Tabel 3.3  Gepercipieerde effecten projectleiders patiëntveiligheid (tranche 1 t/m 3) 
DEC MV POWI  Werkwijze Projectteam 

(N=28) (N=36) (N=18) 
Algemeen oordeel over het succes van het project (0-10) 6,5 7,2a 6,3 
Toename (% ja):    
- patiëntgerichtheid  44 40 711 
- enthousiasme over werken met Doorbraakmethode 22 37 44 
- betere mogelijkheid tot sturing afdelingsresultaat  48 45 31 
- productiviteit  31 30 38 
- profilering van de afdelingen  44 25 32 
- kostenbesparing binnen de afdelingen 31 39 25 
- kostenbesparing binnen het ziekenhuis    8 26 40 

(Bron: vragenlijst projectleiders patiëntveiligheid) 
a er bestaat een significant verschil tussen tranche 1 en 3 (p<0,05) 
1 er bestaat een significant verschil tussen Decubitus en Postoperatieve wondinfecties (p<0,05) 
 
De oordelen van de projectleiders over de overige gepercipieerde effecten laten zien dat 
van de drie verschillende projecten bij het project Postoperatieve wondinfecties het 
grootste percentage projectleiders (gemiddeld 71%) een toename ziet in de 
patiëntgerichtheid van de zorg. Dit percentage projectleiders is significant hoger dan het 
percentage projectleiders Decubitus dat een toename ziet in de toename van de 
patiëntgerichtheid van zorg (p< 0,05). Tevens is het grootste percentage projectleiders 
Postoperatieve wondinfecties, in vergelijking tot de projectleiders Decubitus en 
Medicatieveiligheid, van mening dat hun projectteams enthousiast zijn over het werken 
met de doorbraakmethode. Dit verschil is echter niet significant.  
Het project Decubitus leidt volgens de helft van de projectleiders tot een betere sturing van 
het afdelingsresultaat. Bij Medicatieveiligheid en Postoperatieve wondinfecties is dat 
volgens respectievelijk 45% en 31% van de projectleiders het geval. Gemiddeld geeft één 
derde van de projectleiders van de patiëntveiligheidprojecten aan dat de productiviteit van 
de betrokken afdelingen stijgt als gevolg van de uitvoering van projecten. Bij het project 
Postoperatieve wondinfecties daalt het percentage projectleiders dat een 
productiviteitsstijging ervaart echter aanzienlijk van tranche 1 naar tranche 3 (tranche 1: 
100%, tranche 3: 0%). Medicatieveiligheid leidt van de drie projecten volgens de meeste 
projectleiders tot kostenbesparingen binnen de betrokken afdelingen. Voor het project 
Postoperatieve wondinfecties ligt dit anders: als er kostenbesparingen optreden dan 
worden deze volgens 40% van de projectleiders buiten de betrokken afdelingen gemaakt. 
Slechts 25% van de projectleiders geeft aan dat de betrokken afdelingen door 
Postoperatieve wondinfecties kostenbesparingen realiseren. 
 
 

3.4 Beschouwing 
De gepresenteerde resultaten geven een beeld van de bereikte resultaten aan het einde van 
de vastgestelde projectduur: voor Decubitus en Medicatieveiligheid zijn dit de resultaten 
na één jaar, voor postoperatieve wondinfecties de resultaten na twee jaar. Gemiddeld heeft 
minder dan de helft van de projectteams de projectdoelen gehaald. Desondanks zijn er 
gemiddeld gezien per projecttype wel verbeteringen gerealiseerd: zowel het 
decubituspercentage, het percentage medicatiefouten, als het percentage postoperatieve 
wondinfecties is gemiddeld gezien bij de projectteams, waarvan data beschikbaar zijn, 
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gedaald ten opzichte van de startwaarden. Bij de interpretatie van de resultaten moet met 
een aantal punten rekening worden gehouden:  
- Van het project Postoperatieve wondinfecties zijn relatief weinig gegevens 

beschikbaar over de resultaten op de uitkomstindicator. Vaak hebben teams de 
resultaten op de uitkomstindicator niet gemeten omdat de resultaten van de 
projectinspanningen veelal pas op lange termijn, en mogelijk pas na projectdeelname, 
zichtbaar zijn. Dit komt doordat postoperatieve wondinfecties niet altijd direct aan het 
licht komen en er enige tijd overeen gaat voordat zij zich manifesteren. De 
projectteams Postoperatieve wondinfecties waarvan geen gegevens beschikbaar zijn 
op de uitkomstindicator, hebben dikwijls wel andere procesmaten gemeten zoals het 
aantal deurbewegingen.  

- Bij het project Decubitus is het meten van de resultaten op de uitkomstindicatoren 
belemmerd door het feit dat de indicatoren zoals deze gedefinieerd zijn in het 
programma niet geheel in overeenstemming waren met de definitie en de manier van 
meten van de prestatie-indicator van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor 
decubitus. De teams hebben hierdoor een dubbele administratielast gehad. 

 
 

3.5 Conclusie  
- Projectteams hebben voornamelijk projectspecifieke maatregelen en interventies, 

waarmee zij al bekend waren vóór Sneller Beter, intensiever uitgevoerd voor het 
bereiken van verbeteringen op het gebied van patiëntveiligheid. 

- Van het totaal aantal gestarte projectteams Decubitus, Medicatieveiligheid en 
Postoperatieve wondinfecties zijn de resultaten van respectievelijk 91%, 68% en 42% 
van de projectteams op de uitkomstindicatoren bekend.  

- Uit de resultaten op de uitkomstindicatoren blijkt dat een deel van de projectteams 
positieve resultaten heeft gerealiseerd.  

- Van het projecttype Decubitus heeft 49% van de projectteams (N=23) het 
programmadoel bereikt. Echter, twaalf projectteams hadden bij de start van dit project 
het programmadoel reeds bereikt.  

- Vijfendertig procent van de projectteams Medicatieveiligheid (N=14) heeft de 
programmadoelstelling behaald. Daarnaast heeft 25% van de projectteams (N=10) 
tenminste 10% verbetering bereikt.  

- Bij het project Postoperatieve wondinfecties heeft 17% van de projectteams (N=4) de 
programmadoelstellingen bereikt na twee jaar deelname aan Sneller Beter.  

- De projectleiders van Medicatieveiligheid waarderen het succes van hun project met 
het hoogste rapportcijfer (7,2) en de projectleiders Postoperatieve wondinfecties met 
het laagste rapportcijfer (6,3). 

- De veronderstelling was dat de resultaten van de latere projectteams (uit tranche 2 en 
3) extra zouden verbeteren door de leerervaringen van het consortium in het 
ondersteunen van projectteams. In de praktijk zijn de resultaten van tranche 3 niet 
significant beter dan de resultaten van tranche 1 en 2. Mogelijk spelen team- en 
contextspecifieke factoren een grotere rol bij het behalen van het succes dan de 
externe ondersteuning.
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4 Veilig Incident Melden 
 
 
 
 
 
 
Doelstelling van ziekenhuizen op het project Veilig Incident Melden: 
1. Invoering van een blame free reporting systeem. 
 
 

4.1 Inleiding 
Elk deelnemend ziekenhuis heeft binnen het onderdeel patiëntveiligheid van Sneller Beter 
een Veilig Incident Melden (VIM) project uitgevoerd waarin een laagdrempelig decentraal 
meldingssysteem voor ongewenste gebeurtenissen3 wordt geïmplementeerd. Het Veilig 
Incident Meldingssysteem (het VIM-instrument) is bedoeld om (snel) inzicht te krijgen op 
het hoe en waarom van ongewenste gebeurtenissen in het zorgproces. Daarbij staat niet de 
vergissing van de persoon centraal maar de condities waaronder mensen werken en de 
wijze waarop de zorg is georganiseerd. Op het moment dat een ongewenste gebeurtenis 
optreedt vraagt men zich niet af door wie het komt, maar hoe het komt dat de 
veiligheidsmechanismen van het systeem niet gewerkt hebben. Doel van dit hoofdstuk is 
om meer inzicht te krijgen in de activiteiten die projectteams in het kader van VIM hebben 
uitgevoerd en in de gepercipieerde effecten van het project op de veiligheidscultuur en 
patiëntenzorg in de deelnemende ziekenhuizen. 
 
Waarom is een laagdrempelig meldingssysteem van belang? 
Tot voor kort bestonden er in de ziekenhuizen met name commissies op instellingsniveau 
waarbij incidenten gemeld konden worden. De effectiviteit van deze commissies bleek 
echter beperkt (Legemaate et al. 2006). Daarom wordt nu getracht decentrale 
meldingssystemen, dat wil zeggen systemen die worden toegepast op afdelingen van 
zorginstellingen, te implementeren voor het creëren van een cultuur waarin incidenten 
‘veilig’ gemeld kunnen worden. De veiligheidscultuur die heerst binnen een afdeling of 
team kan namelijk mede van invloed zijn op het optreden van fouten, het melden van 
fouten en hoe ermee omgegaan wordt. In een cultuur waarin procesafwijkingen, incidenten 
en adverse events gemeld kunnen worden zonder erop afgerekend te worden, is het 
mogelijk ervan te leren (Smits et al. 2007).  
 
Het project VIM in Sneller Beter 
Het project VIM kent onder andere de volgende stappen: het instellen van de 
meldingscommissie, retrospectief onderzoek naar meldingen van ongewenste 
gebeurtenissen, het opstellen van meldprocedure en meldingsformulier, het afstemmen van 
                                                      
3 Met ongewenste gebeurtenissen worden zowel onbedoelde gebeurtenissen tijdens het zorgproces (incidenten) 

als onbedoelde uitkomsten (complicaties) bedoeld. Een incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het 
zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden. Een complicatie 
is een onbedoelde en ongewenste uitkomst tijdens of volgend op het handelen van een zorgverlener, die voor 
de gezondheid van een patiënt zodanig nadelig is dat de aanpassing van het (be)handelen noodzakelijk is dan 
wel dat sprake is van onherstelbare schade (Wagner & Van der Wal 2005). 
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de activiteiten van de VIM meldingscommissie met de centrale commissie Meldingen 
Incidenten Patiëntenzorg (MIP) van het eigen ziekenhuis. 
Om meer inzicht te kunnen krijgen in de activiteiten van de projectteams en gepercipieerde 
effecten op de veiligheidscultuur van het project VIM, zijn de volgende onderzoeksvragen 
geformuleerd: 
1. Wat zijn de taken van de VIM commissie? 
2. Hoe ziet het geïmplementeerde Veilig Incident Melding (VIM) systeem eruit? 
3. Hoeveel meldingen van ongewenste gebeurtenissen zijn er gedurende het eerste jaar 

van het project geweest en hoe zijn die afgehandeld? 
4. Welke effecten ervaren de projectleiders en projectteamleden als gevolg van het 

project? 
 
 

4.2 Methode  
Anderhalf jaar na de start van het VIM project is aan alle projectleiders van de teams uit de 
eerste en tweede groep ziekenhuizen (N=34) en aan de leden van deze projectteams 
(N=147) een vragenlijst verstuurd. In totaal zijn 23 van de 34 projectleidervragenlijsten 
(respons=68%) en 104 van de 147 vragenlijsten (respons=71%) voor projectteamleden 
terug ontvangen. Aan de projectleiders zijn de vragen gesteld over o.a. de taken en 
activiteiten van het VIM team en het aantal gemelde incidenten. Aan zowel de 
projectleiders als de leden van het projectteam zijn vragen gesteld over de bereikte 
resultaten en de ervaren meerwaarde van het project. Niet alle respondenten hebben alle 
vragen ingevuld, waardoor de respons per vraag verschilt. Per vraag over de activiteiten 
van het VIM team ontbreken de antwoorden van gemiddeld vier respondenten (SD = 1). 
Per vraag over de bereikte resultaten en de meerwaarde van het project ontbreken de 
antwoorden van gemiddeld negen respondenten (SD = 14). De analyses hebben steeds 
betrekking op het aantal respondenten dat de vraag heeft ingevuld met een maximum van 
127. 
 
 

4.3 Resultaten  
Gemiddeld bestond een projectteam VIM uit zes leden (range 3-9), met daarin vaak een 
verpleegkundige, een medisch specialist en een leidinggevende. Het projectteam VIM is 
op het moment van het invullen van de vragenlijst gemiddeld twaalf maanden actief (range 
6-30 maanden). 
 
Taken projectteams 
In tabel 4.1 is weergegeven welke taken de VIM commissies uitvoeren. Volgens de 
projectleiders VIM zijn de volgende activiteiten onderdeel van het takenpakket van de 
VIM commissie: ontvangen van meldingen van ongewenste gebeurtenissen, analyseren 
van deze meldingen, geven van feedback aan de melder, in gang zetten van verbeteringen, 
en periodiek rapporteren van de meldingen. 
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Tabel 4.1  Taken VIM commissies  (N=23)  
Taken projectteam VIM % ja (N) 
Meldingen ontvangen 96  (22) 
Feedback geven aan melder 96  (22) 
Analyse melding 100  (23) 
In gang zetten verbeteringen 96  (22) 
Periodieke rapportage meldingen 91  (22) 
(Bron: vragenlijst projectleiders VIM) 
 
 
Kenmerken VIM systeem 
Gemiddeld geeft 82% van de projectleiders aan dat zij een goed functionerend 
meldingssysteem hebben. De kenmerken van de opgezette meldingssystemen zijn 
weergegeven in tabel 4.2. De helft van de VIM commissies heeft een schriftelijk 
vastgelegde meldingsprocedure. De meeste commissies hebben voor het melden van 
incidenten een papieren meldformulier opgesteld (gemiddeld 65%). Gemiddeld gebruikt 
21% hiervoor een digitaal meldformulier. Ruim één derde van de projectleiders geeft aan 
dat de VIM commissie de meldingen op een systematische manier analyseert. 21% van de 
commissies legt vervolgens de geanalyseerde incidenten vast in een database. 
Verbeteracties worden door gemiddeld 21% van de commissies systematisch opgezet. 
 
 
Tabel 4.2  Kenmerken van het meldsysteem (N=23) 
 % ja    (N) 
Goed functionerend meldsysteem   82  (18) 
Kenmerken meldsysteem  

- papieren meldformulier   65  (13) 
- digitaal meldformulier 21  (4) 
- database met geanalyseerde incidenten 21  (4) 
- schriftelijk vastgelegde meldingsprocedure   53  (10) 
- systematische manier van analyseren 37  (7) 
- criteria voor het prioriteren van verbeteracties 42  (8) 
- systematische manier van het opzetten van verbeteracties 21  (4) 

(Bron: vragenlijst projectleiders VIM) 
 
 
Meldingen 
In het jaar voor de start van het project zijn volgens de projectleiders van de VIM 
projecten gemiddeld 108 (SD=115) meldingen op afdelingsniveau ontvangen. Na de 
invoering van het VIM werden gemiddeld 239 meldingen (SD=142) op de betreffende 
afdeling ontvangen door de VIM commissie. Dit aantal meldingen is significant hoger 
(p<0,05) dan het aantal meldingen voor de invoering van het VIMsysteem. De commissies 
hebben volgens de projectleiders gemiddeld 80 (SD=124) meldingen geanalyseerd. 91% 
van alle respondenten geeft aan dat er naar aanleiding van meldingen verbeteracties zijn 
uitgevoerd. De meldingen die door de VIM commissie zijn ontvangen worden volgens 
23% van de projectleiders (N=5) doorgegeven aan de centrale MIP commissie van het 
betreffende ziekenhuis.  
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Gepercipieerde effecten project op veiligheidscultuur 
De resultaten van de gepercipieerde effecten op de veiligheidscultuur zijn gebaseerd op de 
antwoorden van projectleiders en projectleden van de VIM teams (N=127). 82% van deze 
respondenten geeft aan dat het project VIM in zijn of haar ogen heeft bijgedragen aan een 
cultuurverandering op de afdeling (zie tabel 4.3). Bij de ziekenhuizen uit de eerste tranche 
lag dit percentage op 91% en bij de ziekenhuizen uit de tweede tranche op 64%. De meeste 
respondenten geven aan dat het project VIM heeft geleid tot een toename van: het aantal 
meldingen (gemiddeld 89%), de bespreekbaarheid van incidenten (gemiddeld 84%), het 
inzicht in risico’s dat patiënten lopen (gemiddeld 74%) en het inzicht in de basisoorzaken 
van incidenten (gemiddeld 77%). Daarnaast gaat volgens 77% van de respondenten bij 
incidenten de aandacht nu vaker naar de achterliggende oorzaak van het incident. Het 
gevoel dat het melden van fouten tegen je gebruikt kan worden is slechts voor 37% van de 
respondenten verminderd door het VIM project. Het VIM project heeft volgens 40% van 
de respondenten de zorg veiliger gemaakt. 
Gemiddeld 33% van de respondenten geeft aan dat het project de projectleider veel tijd 
heeft gekost. Daarnaast geeft 27% van de respondenten aan onvoldoende meerwaarde te 
zien in het project. Een cultuurverandering is volgens één derde van de respondenten nog 
niet teweeggebracht. Daarnaast heeft het project volgens 19% nog niet geleid tot 
aangrijpingspunten ter verbetering. 
 
 
Tabel 4.3  Gepercipieerde effecten van het project VIM (N=127)  
 Totaal 

% ja (N) 
VIM bijgedragen aan cultuurverandering 82  (102) 
Positieve gepercipieerde effecten  

- Het aantal meldingen is sterk toegenomen 89 (104) 
- Incidenten op de afdeling zijn beter bespreekbaar 84  (84) 
- Inzicht in risico’s die patiënten lopen 74  (93) 
- Inzicht in basisoorzaken incidenten 77  (97) 
- Zorg is veiliger 40  (49) 
- Gevoel dat fouten minder tegen me worden gebruikt 37  (28) 
- Bij incidenten gaat de aandacht meer naar het probleem  77  (85) 

Negatieve gepercipieerde effecten   
- Het project kost de projectleider te veel tijd 33 (38) 
- Onvoldoende meerwaarde 27  (90) 
- Geen cultuurverandering teweeggebracht 33  (42) 
- Geen aangrijpingspunten ter verbetering opgebracht 19  (24) 

(Bron: vragenlijst projectleiders en projectteamleden VIM) 
 
 

4.4 Beschouwing  
De resultaten van de gepercipieerde effecten laten zien dat de zorg slechts volgens 40% 
van de respondenten veiliger wordt. Hierdoor lijkt de inzet (in tijd, middelen en 
menskracht) voor het opzetten van een decentraal meldingssysteem niet in verhouding te 
staan met de opbrengsten ervan. In dit onderzoek zijn echter de gepercipieerde effecten 
redelijk snel na de implementatie van het decentrale meldingssysteem gemeten. Mogelijk 
treedt het gewenste effect, een betere en veiligere zorg, pas later op. Eerst zullen immers 
de meldingen moeten toenemen. Op basis van deze meldingen kan vervolgens meer 
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inzicht verkregen worden in de oorzaken, die dan op hun beurt weer kunnen worden 
aangepakt in verbeterprojecten. De benodigde verandering in de organisatie van de zorg of 
het gedrag van de betrokken zorgprofessionals voor het bereiken van een betere en 
veiligere zorg kan, net als bij andere innovaties, op weerstand stoten bij betrokkenen.  
 
 

4.5 Conclusie  
- 82% van de projectleiders geeft aan dat zij een goed functionerend ‘blame free 

reporting’ systeem hebben. 
- VIM commissies ontvangen meldingen van ongewenste gebeurtenissen, analyseren 

deze meldingen, geven feedback aan de melder, zetten verbeteringen in gang en 
rapporteren periodiek over de meldingen. 

- De opgezette VIM systemen verschillen in aanpak: bij sommige systemen dient de 
melder een papieren meldformulier te gebruiken en bij anderen een digitaal 
meldformulier. Volgens de helft van de respondenten is de meldingsprocedure 
schriftelijk vastgelegd. De meldingen worden volgens ruim één derde van de 
respondenten systematisch geanalyseerd. Criteria voor de prioritering van 
verbeteracties zijn volgens 42% van de respondenten beschikbaar. 

- Na de instelling van de commissie VIM is het gemiddelde aantal meldingen op 
afdelingsniveau significant gestegen van 108 naar 239 per jaar. 

- De invoering van VIM heeft volgens 82% van de respondenten bijgedragen aan de 
ontwikkeling van een cultuur waarin het mogelijk is om te leren van meldingen en 
ongewenste gebeurtenissen.  

- Nader onderzoek is nodig om na te gaan in hoeverre de ziekenhuizen ook 
daadwerkelijk acties ondernemen om de oorzaken van de incidenten te bestrijden. 
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5 Patiëntenlogistiek: interventies en resultaten 
 
 
 
 
 
 
Doelstellingen van ziekenhuizen op het prioriteitsgebied patiëntenlogistiek: 
1. De productiviteit van de OK is toegenomen met 30%.  
2. De doorstroomtijd voor diagnostiek en behandeling is verkort met 40%.  
3. De ligduur is verkort met 30%.  
4. De toegangstijd is bij de poliklinieken minder dan één week. 
 
 

5.1 Inleiding  
Voor verbeteringen van de patiëntenlogistiek werden door projectteams in de deelnemende 
ziekenhuizen de volgende projecten uitgevoerd: OK oké (OK), Procesherinrichting (PHI) 
en Werken zonder wachtlijst (WZW).  
 
OK oké 
In het twee jaar durende verbeterproject OK oké van Sneller beter werd een 
productiviteitsverhoging van de OK met 30% nagestreefd door maatregelen die leiden tot 
een betere planning van de OK, een betere inzet van middelen en materialen en een goede 
afstemming met de zorgactiviteiten die voor of na de OK uitgevoerd moeten worden. 
 
Procesherinrichting 
Bij het project Procesherinrichting werd binnen Sneller Beter in twee jaar tijd een 
zorgproces voor een cluster van patiëntengroepen herontworpen in de vorm van 
zorgprogramma. Zorgprogramma’s zijn multidisciplinaire protocollen die taken, 
beslissingscriteria en werkprocedures omvatten voor zorgprofessionals die betrokken zijn 
bij de zorg voor een bepaalde patiëntencategorie waarbij wordt geprobeerd de 
professionele en organisatorische kwaliteit gelijktijdig te verbeteren. Binnen het project 
Procesherinrichting is gestreefd naar een verkorting van de doorstroomtijd voor 
diagnostiek en behandeling met 40% en een verkorting van de ligduur met 30%. Onder 
doorstroomtijd wordt de tijdsperiode vanaf het moment van het eerste polikliniekbezoek 
tot en met de start van de behandeling bedoeld. Ligduur omvat de tijdsperiode van opname 
tot ontslag. Het stappenplan voor Procesherinrichting bestond uit een analyse van het 
huidige zorgproces, het benoemen van knelpunten in de organisatie van dit zorgproces, het 
herontwerpen van het zorgproces, het inventariseren, testen en borgen van interventies 
voor de realisatie van het herontwerp. 
 
Werken zonder wachtlijst 
Het doel van Werken zonder wachtlijst binnen Sneller Beter was om in één jaar tijd de 
toegangstijd van een polikliniek te reduceren tot minder dan één week. Uitgangspunt 
hierbij was dat de toegangstijd al jaren gelijk is, wat duidt op een evenwicht tussen vraag 
en aanbod. In het project is getracht de wachtlijst eenmalig weg te werken en vervolgens te 
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voorkomen dat een nieuwe wachtlijst ontstaat door de afstemming tussen vraag en aanbod 
te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door de vraag naar controleafspraken te reduceren 
(bijvoorbeeld door patiënten alleen terug te laten komen als zij klachten hebben) en het 
aantal patiënten dat per specialist poliklinische zorg kan ontvangen te vergroten 
(bijvoorbeeld door taakdelegatie of telefonische consulten).  
Doel van dit hoofdstuk is tweeledig. Ten eerste wordt beoogd meer inzicht te verkrijgen in 
de activiteiten die de projectteams binnen de projecten hebben uitgevoerd ter verbetering 
van de patiëntenlogistiek. Als tweede wordt nagegaan in hoeverre de 
programmadoelstellingen door de projectteams zijn bereikt en wat de gepercipieerde 
effecten van de projecten zijn.  
 
Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
1. Welke activiteiten zijn door de projectteams patiëntenlogistiek uitgevoerd? 
2. In hoeverre zijn de programmadoelen gehaald of is er tenminste 10% verbetering 

bereikt? 
3. Wat zijn de gepercipieerde effecten van de projectteams patiëntenlogistiek? 

 
De onderzoeksvragen worden op programmaniveau en op tranche niveau beantwoord. Er 
wordt verwacht dat de ondersteuning van het consortium aan de projectteams in de 
ziekenhuizen uit latere tranches is verbeterd op basis van de ervaringen die het consortium 
met de eerste tranches heeft opgedaan. Als gevolg hiervan kunnen de resultaten van de 
projectteams in ziekenhuizen uit latere tranches beter zijn.  
 
 

5.2 Methode  
Activiteiten projectteams.  
Aan de projectleiders van de projectteams patiëntenlogistiek (N=134) uit het eerste jaar 
van tranche 1, 2 en 3 is rond het einde van het eerste jaar van deelname aan Sneller Beter 
een vragenlijst voorgelegd. Daarin werd gevraagd aan te kruisen welke interventies en 
maatregelen het eigen team had getroffen in het kader van het project. Per maatregel 
konden de projectleiders aangeven: 1) dat men dit niet deed, 2) dat men dit al deed 
voorafgaand aan het project, 3) dat men het actiever is gaan doen sinds het project, of 4) 
dat het om iets nieuws gaat. De aan te kruisen onderdelen zijn gebaseerd op de 
projectdraaiboeken die door het consortium zijn opgesteld en die deel uitmaken van het 
totale trainingsaanbod. In de resultatensectie is per project een keuze gemaakt uit acht 
maatregelen. Weergegeven wordt welke maatregelen de projectteams voor Sneller Beter al 
deden, welke als nieuw gelden sinds Sneller Beter en welke actiever worden toegepast. 
In totaal zijn de vragenlijsten van 93 projectteams terug ontvangen (respons = 69%). In 
verband met de waarborging van de validiteit zijn echter 5 vragenlijsten uitgesloten van dit 
onderzoek omdat deze lijsten door eenzelfde persoon zijn ingevuld. Daarnaast hebben niet 
alle respondenten alle vragen ingevuld, waardoor de het aantal projectteams waarop de 
resultaten zijn gebaseerd per vraag verschilt. Per vraag ontbreken de antwoorden van 
gemiddeld 8 respondenten (SD=2). 
 
Resultaten op programmadoelen. 
Om de uitkomsten te bepalen van de verschillende projecten die in het eerste jaar van 
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tranche 1, 2 en 3 zijn gestart, wordt gebruik gemaakt van gegevens afkomstig uit de 
centrale database van het Sneller Beter programma. De aanleg en het onderhoud van deze 
database is in handen van datamanagers in dienst van het Sneller Beter consortium. De 
database is gedurende de looptijd van het programma steeds gevuld met meetgegevens van 
de projectteams die gebruik maakten van het trainingsprogramma van het consortium. De 
metingen vonden plaats aan de hand van een aan het projectdoel gerelateerde 
uitkomstindicatoren. Bij OK Oké gaat het om het percentage benutte tijd van de 
toegewezen tijd, bij Procesherinrichting om: 1) de duur van het diagnostisch traject in 
dagen tot de start van de behandeling (inclusief de wachttijd tussen diagnose en de start 
van de behandeling) en 2) de ligduur in dagen (tijd tussen opname en ontslag) en bij 
Werken zonder wachtlijst om de toegangstijd voor nieuwe patiënten tot de polikliniek in 
dagen. De eindscore of de verandering ten opzichte van de uitgangssituatie wordt 
gehanteerd als criterium om na te gaan of de projecten het programmadoel hebben bereikt. 
Omdat echter gaandeweg is gebleken dat de programmadoelen niet overal even haalbaar 
bleken en mogelijk te ambitieus waren gesteld, is naast het programmadoel gekeken of 
projectteams een verbetering hebben gerealiseerd van tenminste 10%. Van de projectteams 
die de programmadoelstellingen niet hebben gerealiseerd en ook geen 10% verbetering 
hebben bereikt is nagegaan of de beginsituatie gelijk is gebleven (dat wil zeggen de 
projectteams hebben minder dan 10% verbetering en minder dan 10% verslechtering 
bereikt) of meer dan 10% zijn verslechterd op de projectgerelateerde uitkomstindicator. 
 
Gepercipieerde effecten 
In de projectleidervragenlijst zijn naast vragen over de activiteiten die de projectteams 
hebben uitgevoerd in het kader van het project ook de volgende vragen gesteld over 
gepercipieerde effecten van het project: 
- Hoe succesvol is uw project op een schaal van 1 t/m 10? 
- De volgende positieve effecten zijn bereikt met ons project (bereikt, niet bereikt, geen 

idee): 
o Toename van patiëntgerichtheid, 
o Enthousiasme over het werken met de Doorbraakmethode,  
o Betere mogelijkheden tot sturing van afdelingsresultaten,  
o Betere profilering van de betrokken afdelingen, 
o Toename van de productiviteit,  
o Kostenbesparing binnen de betrokken afdeling, 
o Kostenbesparing binnen het ziekenhuis.  

De ervaren effecten van de projectteams op bovenstaande items worden besproken in de 
resultatensectie. De verschillen tussen de drie verschillende projecttypen en de verschillen 
per projecttype tussen de drie tranches zijn getoetst op significantie met variantieanalyses 
(ANOVA met Bonferroni). 
 
 

5.3 Resultaten  
Activiteiten projectteams 
Tabel 5.1 geeft een overzicht van de maatregelen (‘best practices’) die de projectteams 
hebben geïmplementeerd om de verbeterdoelen van hun project te bereiken.  
Bij OK Oké is sterk ingezet op de maatregelen: ‘op tijd beginnen’, ‘de definiëring van 
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spoed (meest genoemd als nieuwe interventie)’ en ‘het herverdelen van OK-tijd aan de 
hand van bezettings- en benuttingspercentages’. De projectteams PHI hebben het vaakst 
gekozen voor: ‘het reserveren van slots voor specifieke diagnostiek (door 36% genoemd 
als nieuw, 24% actiever)’, ‘het terugdringen van planningsmomenten’, ‘heldere 
beslissingslijnen en verantwoordelijkheidsverdeling’ en ‘rationele planning van aanbod op 
de verwachte vraag’.  
 
 
Tabel 5.1  Maatregelen genomen door projectteams patiëntenlogistiek (tranche 1 t/m 3) 
Maatregelen projectteams % 

deden 
we al 

%  
meer 
intensief 

% 
nieuw 

OK oké (N=18 projectteams)*    
Op tijd beginnen (en afspreken wat dit inhoudt) 28 44 17 
Definiëren spoed 39 22 22 
Vrijgekomen OK-tijd herverdelen op basis van bezettings- en 
benuttingspercentages 

33 39 6 

Verstoringen van het OK-programma signaleren en opheffen 44 33 6 
Duur plannen op basis van gemiddelde snijtijd 50 17 17 
Wisseltijden reduceren (patiënt tijdig bestellen, goede afspraken 
met schoonmaak, verstandig plaatsen en verwijderen apparatuur, 
verminderen variatie van hulpsystemen) 

61 22 11 

Voldoende capaciteit reserveren voor spoed (aan eind programma 
of aparte spoedkamer) 

28 22 6 

Bij personeelsplanning rekening houden met verschillen in 
snijtijd tussen specialisten, verschillen tussen anesthesiologen, 
assistenten (in opleiding) en ervaring OK-team 

44 6 6 

Procesherinrichting (N=33 projectteams)*    
Reserveren van slots voor specifieke diagnostiek 15 24 36 
Planningsmomenten terugbrengen 18 45 15 
Heldere beslissingslijnen en verantwoordelijkheidsverdeling 18 45 12 
Rationele planning van het aanbod op de verwachte vraag 27 42 12 
Introductie one-stop-shop polikliniek 18 27 21 
Opname op de dag van de OK 30 15 21 
Flexibelere inzet van personeel 39 21 15 
Protocol voor groepsbehandeling opgesteld (bijvoorbeeld 
fysiotherapie of voorlichting) 

9 24 9 

Werken zonder wachtlijst (N=36 projectteams)*    
Zes of acht weken vooraf de agenda heilig verklaren (slechts 
afzeggen in noodgevallen) 

22 25 47 

Anticiperen op fluctuaties (mammabus, seizoensschommelingen) 3 36 28 
Minimaliseren consulttypen en typen spreekuren 17 28 31 
Patiënten alleen laten terugkomen bij klachten in plaats van 
routinematige controle 

17 31 28 

De diagnostiek in minder consulten verrichten 31 36 22 
Minimaliseren vakantie in drukke perioden om aanbod op peil te 
houden 

17 25 22 

Interval verlengen van diagnostiek van chronische aandoeningen 22 33 14 
Realistisch plannen op basis van werkelijke consultduur 36 19 25 
(Bron: vragenlijst projectleiders patiëntenlogistiek) 
*  in verband met het beperkte aantal teams moeten verschillen tussen percentages voorzichtig worden 

geïnterpreteerd. 
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Het ‘zes of acht weken vooraf heilig verklaren van de agenda’ is door bijna de helft van de 
WZW projectleiders genoemd als een nieuwe interventie. In totaal doet 72% van de teams 
dit (actiever) sinds het project. Andere maatregelen die door ruim de helft van de WZW-
teams intensiever zijn toegepast of als nieuw golden zijn: ‘het anticiperen op fluctuaties’, 
‘het minimaliseren van consulttypen en typen spreekuren’ en ‘het laten terugkomen van 
patiënten bij klachten in plaats van routinematige controle’. 
 
Resultaten op programmadoelen 
In tabel 5.2 is een overzicht gegeven van het aantal projectteams dat de programmadoelen 
heeft bereikt, 10% verbetering heeft gerealiseerd, geen verandering heeft bewerkstelligd of 
10% verslechterd is op de uitkomstindicator. Daarnaast is weergegeven van hoeveel 
projecten de resultaten op de uitkomstindicator in de centrale database niet bekend zijn. De 
resultaten op de uitkomstindicator zijn weergegeven in tabel A5.1 in de appendix per 
tranche weergegeven. 
 
Uit tabel 5.2 blijkt dat gedurende de tweejarige deelname aan Sneller Beter bij geen van de 
projectteams OK oké de productiviteit van de OK met 30% is toegenomen. Wel heeft 17% 
(N=4) van de projectteams een toename van de productiviteit met minimaal 10% bereikt. 
Bij 58% van de projectteams OK oké (N=14) is gedurende de deelname aan Sneller Beter 
geen verandering in de productiviteit opgetreden. Bij 17 % van de projectteams (N=4) is 
de productiviteit van de OK zelfs verminderd. Gemiddeld is bij de projectteams waarvan 
de resultaten beschikbaar zijn (N=22) het percentage benutte tijd van de toegewezen tijd 
ongeveer gelijk gebleven.  
 
Voor het project Procesherinrichting geldt dat 13% van de projectteams (N=8) na één jaar 
deelname de doorstroomtijd van het zorgtraject dat zij herontworpen hebben met minimaal 
40% hebben gereduceerd, en 13% van de projectteams (N=8) met minimaal 10%. 
Daarnaast heeft 10% van de projectteams (N=6) de ligduur van de patiënten uit het 
betreffende zorgtraject gereduceerd met 30%, en 7% (N=4) van de projectteams met 
minimaal 10%. Respectievelijk twee en acht procent van de projectteams (N=1 en N=5) 
heeft geen verandering weten te bereiken in de doorstroomtijd en in de ligduur van het 
zorgtraject dat herontworpen is. Bij drie procent van de projectteams (N=2) was zowel de 
doorstroomtijd als de ligduur na één jaar deelname aan Sneller Beter langer dan bij de start 
van het project. Opgemerkt dient te worden dat van respectievelijk 69% en 72% van de 
projectteams (N= 41 en N=43) geen resultaten beschikbaar zijn op de uitkomstindicatoren 
doorstroomtijd en ligduur. Van de resultaten van de projectteams na twee jaar kan geen 
volledig beeld worden verkregen omdat van slechts zes projectteams aanvullende 
gegevens over de resultaten op de uitkomstindicatoren zijn verkregen. 
Het project Procesherinrichting heeft bij de teams waarvan resultaten beschikbaar zijn 
ertoe geleid dat de doorstroomtijd van het eerste bezoek aan de polikliniek tot de start van 
de behandeling (N=21) gemiddeld met 30 dagen is verkort (van 69 naar 39 dagen). De 
ligduur is met gemiddeld met 1,5 dag verkort (N=18, van 8,5 naar 7 dagen).4 
 
 
 
                                                      
4 Dit is inclusief de resultaten na 2 jaar. 
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Tabel 5.2  Resultaten projectteams patiëntenlogistiek (tranche 1 t/m 3) 
 Resultaten na 1 jaar Resultaten na 2 jaar 
 N % N % 
OK oké1     
Doel bereikt 0 0 0 0 
Tenminste 10% verbetering 5 21 4 17 
Geen verandering* 13 54 14 58 
Tenminste 10% verslechtering 4 17 4 17 
Resultaten niet bekend 2 8 2 8 
Totaal 24 100 24 100 
Procesherinrichting – doorstroomtijd1   
Doel bereikt 8 13 
Tenminste 10% verbetering 8 13 
Geen verandering* 1 2 
Tenminste 10% verslechtering 2 3 
Resultaten niet bekend 41 69 
Totaal 60 100 

Slechts aanvullende gegevens 
verkregen van 4 projectteams. 
Van 2 van deze projectteams 

waren de resultaten na 1 jaar nog 
onbekend2  

Procesherinrichting – ligduur1    
Doel bereikt 6 10 
Tenminste 10% verbetering 4 7 
Geen verandering* 5 8 
Tenminste 10% verslechtering 2 3 
Resultaten niet bekend 43 72 
Totaal 60 100 

Slechts aanvullende gegevens 
verkregen van 3 projectteams. 
Van 1 van deze projectteams 

waren de resultaten na 1 jaar nog 
onbekend3 

Werken zonder wachtlijst     
Doel bereikt 1 2 n.v.t. 1 jaar durend project 
Tenminste 10% verbetering 21 40   
Geen verandering 9 17   
Tenminste 10% verslechtering 16 30   
Resultaten niet bekend  6 11   
Totaal 53 100   
(Bron: centrale database Sneller Beter pijler 3) 
* Geen verandering: [<10% verbetering, <10% verslechtering] 
1 Ten tijde van de afronding van het evaluatieonderzoek (augustus 2008) was het tweede jaar van de 

projectteams PHI en OK oké uit tranche 3 nog niet geheel voorbij. Mogelijk kunnen teams de behaalde 
resultaten gedurende de laatste maanden van deelname aan Sneller Beter nog verbeterd hebben. 

2  Van 1 projectteam uit tranche 1 zijn gegevens over jaar 2 ontvangen, deze duiden op een blijvend resultaat  
van 10% verbetering (dit was in jaar 1 al behaald). Daarnaast zijn de gegevens van 1 team uit tranche 1 
ontvangen waarvan na het eerste jaar nog geen gegevens beschikbaar waren. Bij dit team projectteam is geen 
verschil gevonden op de uitkomstindicator doorstroomtijd. Van 1 projectteam uit tranche 2 zijn gegevens 
over jaar 2 ontvangen, deze duiden op een blijvend resultaat van minimaal 40% verbetering (= programma 
doel gehaald, dit was in jaar 1 al behaald). Daarnaast zijn de gegevens van 1 projectteam uit tranche 2 
ontvangen waarvan na het eerste jaar nog geen gegevens beschikbaar waren. Dit projectteam heeft 10% 
verbetering bereikt. Van de projectteams uit tranche 3 zijn geen aanvullende gegevens beschikbaar. 

3  Van 1 projectteam uit tranche 1 zijn gegevens over jaar 2 ontvangen, deze duiden op een blijvend    
resultaat van tenminste 10% verslechtering (dit was na jaar 1 ook zo). Daarnaast zijn de gegevens van 1  
team uit tranche 1 ontvangen waarvan na het eerste jaar nog geen gegevens beschikbaar waren. Dit 
projectteam heeft de ligduur met minimaal 30% verbeterd (= programmadoel behaald). Van 1 projectteam uit 
tranche 2 zijn gegevens over jaar 2 ontvangen, deze duiden op een blijvend resultaat van minimaal 30% 
verbetering (= programma doel gehaald, dit was in jaar 1 al behaald). Van de projectteams uit tranche 3 zijn 
geen aanvullende gegevens beschikbaar.  
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Van de projectteams die de toegangstijd van een polikliniek beoogden te reduceren tot 
maximaal 1 week heeft slechts 2%, oftewel één project team, het programmadoel bereikt. 
Daarnaast heeft 40% van de projectteams (N=21) de toegangstijd voor nieuwe patiënten 
met minimaal 10% weten te reduceren. Bij 17% van de projectteams (N=9) is de 
toegangstijd na één jaar deelname aan Sneller Beter onveranderd gebleven. Verder is bij 
30% van de projectteams (N=16) de toegangstijd tot de polikliniek zelfs met meer dan 
10% gestegen. Opvallend is dat het aantal projectteams WZW dat de toegangstijd 
gedurende de deelname aan Sneller Beter heeft gereduceerd, afneemt van tranche 1 naar 
tranche 3: in tranche 1 heeft 74% van de projectteams (N=11) de toegangstijd met 
minimaal 10% weten terug te brengen, in tranche 2 heeft 39% van de projectteams (N=7) 
10% reductie behaald en in tranche 3 heeft slechts 20% van de projectteams (N=4) de 
toegangstijd gereduceerd. Parallel aan deze afname in het aantal projectteams dat de 
toegangstijd reduceert, neemt het aantal projectteams waarbij de toegangstijd minimaal 
10% langer is na het project dan bij de start van het project toe. 
Het project Werken zonder wachtlijst heeft bij de projectteams waarvan de resultaten 
beschikbaar zijn (N=47) ertoe geleid dat de toegangstijd van poliklinieken gemiddeld 
gedaald is met 7,9 dagen (van 43,3 naar 35,4 dagen). 
 
Gepercipieerde effecten 
Tabel 5.3 geeft een overzicht van de bereikte subjectieve resultaten. In de eerste rij is het 
oordeel van de projectleider over het succes van het project weergeven (op een schaal van 
0-10). In de daarop volgende rijen wordt steeds het percentage projectleiders weergegeven 
dat een positief effect ervaart op de genoemde onderdelen in zijn project. In tabel A5.2 van 
de appendix van dit rapport zijn de gepercipieerde effecten per tranche weergegeven.  
 
 
Tabel 5.3  Gepercipieerde effecten projectleiders patiëntenlogistiek (tranche 1 t/m 3) 

Werkwijze Projectteam 
OK  

(N=18) 
PHI  

(N=33) 
WZW 
(N=37) 

Algemeen oordeel over het succes van het project (0-10)  5,0  7,31  6,72 

Toename (% ja):    
- patiëntgerichtheid   36  41a,b  36a,b,c 

- enthousiasme over werken met Doorbraakmethode  40a  25a  34 
- betere mogelijkheid tot sturing afdelingsresultaat     0  24  38a,b 

- productiviteit   38  43a  51 
- profilering van de afdelingen   13  21  30a 

- kostenbesparing binnen de afdelingen  13  35a,c  24 
- kostenbesparing binnen het ziekenhuis   43  29a,c  29c 

(Bron: vragenlijst projectleiders patiëntenlogistiek T1S1, T2S1 en T3S1) 
a er bestaat een significant verschil tussen tranche 1 en 2 (p<0,05) 
b er bestaat een significant verschil tussen tranche 1 en 3 (p<0,05) 
c er bestaat een significant verschil tussen tranche 2 en tranche 3 (p<0,05) 
1 er bestaat een significant verschil tussen OK en PHI (p<0,05) 
2 er bestaat een significant verschil tussen OK en WZW (p<0,05) 
 
 
Uit tabel 5.3 blijkt dat de projectleiders OK oké vinden dat zij onvoldoende succes hebben 
bereikt met hun project: zij beoordelen hun project met gemiddeld een 5,0. Dit gemiddelde 
oordeel ligt significant lager dan het gemiddelde oordeel voor succes van de projectleiders 
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Procesherinrichting en Werken zonder wachtlijst. Het oordeel van de projectleiders OK 
oké over het succes neemt echter wel toe van tranche 1 naar tranche 3. In tranche 3 is het 
oordeel voor succes voldoende (5,8) (zie appendix, tabel A5.2). Deze toename is echter 
niet significant. Voor de andere twee projecten, PHI en WZW, neemt het oordeel over 
succes - niet significant - af van de eerste naar de derde groep ziekenhuizen. Bij het project 
WZW oordelen de projectleiders in tranche 3 (5,5) aanzienlijk slechter over het succes dan 
de projectleiders van tranche 1 (7,3). Bij het project PHI is het verschil kleiner: de 
projectleiders uit tranche 1 geven het project PHI een 7,5 en de projectleiders uit tranche 3 
een 6,7. 
Voor de overige gepercipieerde effecten geldt dat er tussen de verschillende tranches op 
projectniveau significante verschillen zijn geconstateerd (zie tabel 5.3). Dit betekent dat de 
oordelen van de projectleiders over de gepercipieerde effecten van eenzelfde projecttype 
uiteenlopen. Door het ontbreken van een gemeenschappelijke beeld per project is een 
beschrijving van de gepercipieerde effecten per projecttype en de verschillen tussen de 
projecten is niet goed mogelijk.  
 
 

5.4 Beschouwing 
De gepresenteerde resultaten geven een beeld van de bereikte resultaten na deelname aan 
Sneller Beter. Een klein aantal projectteams heeft de ambitieuze programmadoelen 
gehaald; andere projectteams hebben verbeteringen van tenminste 10% gerealiseerd. Bij 
het project Procesherinrichting en het project Werken zonder wachtlijst hebben de 
projectteams, waarvan data beschikbaar zijn, gemiddeld gezien verbeteringen gerealiseerd: 
de doorstroomtijd van het diagnostisch traject van zorgprocessen is met gemiddeld 30 
dagen verkort, en de toegangstijd is gemiddeld met 8 dagen gedaald. Het is gebleken dat 
de projecten OK oké en Procesherinrichting in de uitvoering belemmerd werden door de 
functionele structuur van Nederlandse ziekenhuizen (zie ook Vos et al. 2008). Door deze 
structuur en de bijbehorende normen voor prestaties van de individuele afdelingen 
opereren de projectteams OK oké en Procesherinrichting in een gepolitiseerde omgeving 
waardoor aan het implementeren van verbeteringen veelal ‘onderhandelingen’ vooraf gaan 
die het implementatieproces vertragen. Verbeteringen op de uitkomstindicator zijn 
hierdoor mogelijk nog niet zichtbaar. Het bespreekbaar maken en het veranderen van de 
huidige werkmethoden blijkt tijd nodig te hebben.  
Ook speelt mee dat het project OK oké een nieuw type doorbraakproject was bij de start 
van Sneller Beter, waardoor de aangeboden ondersteuning en verbetermaatregelen nog niet 
volledig uitgekristalliseerd waren. 
 
 

5.5 Conclusie  
- De projectteams hebben voornamelijk projectspecifieke maatregelen en interventies 

waarmee zij al bekend waren voor Sneller Beter intensiever uitgevoerd om 
verbeteringen te bereiken. 

- Van het totaal aantal gestarte projectteams OK oké, Procesherinrichting (zowel 
doorstroomtijd als ligduur) en Werken zonder wachtlijst zijn de resultaten op de 
uitkomstindicatoren van respectievelijk 92%, 31%, 28% en 89% van de projectteams 
bekend. De reden voor de lage beschikbaarheid van resultaten van het project 
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Procesherinrichting is onbekend. 
- Uit de beschikbare resultaten blijkt dat er op het niveau van individuele projectteams 

positieve resultaten zijn gerealiseerd. 
- Bij het projecttype Procesherinrichting hebben 8 projectteams (13%) de 

programmadoelstelling bereikt. Bij het project Werken zonden wachtlijst heeft één 
projectteam (2 %) het programmadoel behaald. Bij project OK oké heeft geen van de 
projectteams het programmadoel bereikt. 

- De projectleiders procesherinrichting geven hun project gemiddeld het hoogste 
rapportcijfer (7,3) en de projectleiders OK oké het laagste (5,0). 

- De resultaten van de projectteams van tranche 1, 2 en 3 verschillen niet van elkaar. 
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6 Aanwezigheid van kenmerken voor succes in Sneller Beter  
 
 
 
 
 
 

6.1 Inleiding 
In 2005 is door Dückers et al. een literatuurstudie uitgevoerd naar de factoren voor een 
succesvolle ziekenhuisbrede verbetering en verspreiding van ‘best practices’. Uit deze 
studie kwamen de volgende zeven kenmerken naar voren die bepalend zijn voor succes 
van ziekenhuis brede verbetering en verspreiding: teamorganisatie; externe ondersteuning; 
organisatorische ondersteuning; compatibiliteit/ non-complexiteit; tijd; middelen en 
menskracht; training; en meerwaarde van projecten (zie kader 6.1).  
 
 
Kader 6.1 Kenmerken bepalend voor succesvolle verbetering en verspreiding 
1. Teamorganisatie. Een multidisciplinair team kan pas effectief functioneren als zij zelf 

de regie voeren over en verantwoordelijk zijn voor de voortgang, normen benoemen 
en bijeenblijven. Daarnaast is de participatie van medische specialisten van belang. 

2. Externe ondersteuning. De projectteams ontvangen steun van veranderagenten en 
sleutelfiguren binnen (afdelingsoverschrijdende) verticale, horizontale en 
interorganisationele netwerken die de visie onderschrijven en uitdragen. De methode, 
werkwijzen en interventies worden gebracht in gepaste stijl, zijn overzichtelijk en 
leiden tot waarneembare resultaten. 

3. Organisatorische ondersteuning. Bij de veranderingsaanpak moet worden ingezet op 
leiderschap en human resource management. 

4. Compatibiliteit/ non-complexiteit. De te verspreiden methode, werkwijzen en 
interventies moeten zich lenen voor toepassing/ aanpassing binnen de context en 
aansluiten op de behoefte van afnemers.  

5. Tijd, middelen en menskracht. De projectteams moeten beschikken over voldoende 
ondersteuning, middelen, tijd, psychologische veiligheid en experimenteerruimte voor 
de uitvoering van het project.  

6. Training. Bij de veranderingsaanpak wordt ingezet op effectieve training van 
projectteams. 

7. Meerwaarde van een project. De meerwaarde van het project moet merkbaar zijn op 
alle niveaus; partijen dienen een gunstige verhouding te ervaren tussen opbrengsten en 
kosten en de innovatie moet relevant zijn voor de taakuitoefening. 

 
 
Doel van dit hoofdstuk is om inzicht te krijgen in de mate waarin de kenmerken voor 
succes uit kader 6.1 in de verschillende projecttypen aanwezig waren. De aan- of 
afwezigheid van deze kenmerken kan een verklaring vormen voor de resultaten die bij de 
verschillende verbeterprojecten bereikt zijn. 
 
 



 Evaluatie Sneller Beter pijler 3: Resultaten van een verbeterprogramma voor ziekenhuizen, NIVEL 2008 68

Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
1. In hoeverre zijn de kenmerken voor succes aanwezig binnen Sneller Beter?  
2. Is er verschil in de mate waarin de kenmerken voor succes aanwezig zijn per tranche 

en type verbeterproject? 
 
 

6.2 Methode 
Aan de projectleiders van de projectteams (N=246), die in het eerste jaar van tranche 1, 2 
en 3 zijn gestart, is rond het einde van het eerste jaar van deelname aan Sneller Beter een 
vragenlijst voorgelegd. In deze vragenlijst is gevraagd in hoeverre de kenmerken voor een 
succesvolle verbetering en verspreiding van ‘best practices’ volgens hen aanwezig waren 
in hun eigen situatie op een schaal van 1 (helemaal mee oneens) tot 7 (helemaal mee eens). 
Per kenmerk zijn vaak meerdere vragen gesteld. In de overzicht A6.1 in de appendix zijn 
de gestelde vragen weergegeven. Van de vragen per kenmerk voor succes zijn de 
onderliggende constructen onderzocht (Dückers et al, 2008a). Hieruit bleek dat de 
psychometrische eigenschappen van de vragenlijst goed waren. 
In totaal zijn 179 vragenlijsten terug ontvangen (respons = 73%). In verband met de 
waarborging van de validiteit zijn echter 11 vragenlijsten uitgesloten van dit onderzoek 
omdat deze lijsten door eenzelfde persoon zijn ingevuld. Daarnaast hebben niet alle 
respondenten alle vragen ingevuld, waardoor de respons per vraag verschilt. Per vraag 
ontbreken de antwoorden van gemiddeld 13 respondenten (SD=9). De analyses hebben 
steeds betrekking op het aantal projectleiders dat de betreffende vraag heeft ingevuld, met 
een maximum van 168.  
De gemiddelde scores op alle vragen per succesfactor per tranche ziekenhuizen zijn 
berekend. Op deze manier kon worden nagegaan of er substantiële verschillen bestaan 
tussen de tranches. Daarnaast zijn zogenaamde spinnenweb diagrammen gemaakt om een 
vergelijking van de aanwezigheid van de kenmerken voor succes mogelijk te maken tussen 
de verschillende verbeterprojecten. Hiervoor is per kenmerk een factorscore berekend. 
Vervolgens zijn deze factorscores gecentreerd. Dit houdt in dat een factorscore van 0 de 
gemiddelde waarde op de betreffende score voor alle projecttypes is. Een waarde onder 0 
betekent dat het betreffende kenmerk minder sterk aanwezig is in het betreffende 
verbeterproject dan gemiddeld. Een waarde boven 0 betekent dat het betreffende kenmerk 
sterker dan gemiddeld aanwezig is in het betreffende verbeterproject.  
De verschillen in scores op de factoren voor succes tussen de drie tranches en tussen de 
verschillende projecttypen zijn getoetst op significantie met variantieanalyses (ANOVA 
met Bonferroni). 
 
 

6.3 Resultaten 
De resultaten van de vragenlijst over de aanwezigheid van de kenmerken voor succes zijn 
per tranche en per verbeterproject weergegeven in tabel A6.1a t/m d in de appendix van dit 
rapport. In tabel A6.2 en A6.3 van de appendix zijn de factorscores per kenmerk voor 
succes per tranche en per type verbeterproject weergegeven. In figuur 6.1 is weergegeven 
in welke mate de verschillende kenmerken voor succes aanwezig waren binnen de 
verschillende typen verbeterprojecten. Hieronder wordt per kenmerk voor succes ingegaan 
op de mate waarin zij aanwezig was binnen Sneller Beter.
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Figuur 6.1  Aanwezigheid van kenmerken voor succes binnen de verschillende 
 verbeterprojecten (tranche 1 t/m 3) 

 
Toelichting figuur: De schaal van de spinnenweb diagrammen geeft een gecentreerde factorscore weer (zie 
ook paragraaf 6.2 methode): 0 is de gemiddelde waarde op het betreffende kenmerk voor alle projecttypes, een 
waarde < 0 betekent dat het kenmerk voor succes minder sterk aanwezig is in het betreffende verbeterproject 
dan gemiddeld, een waarde > 0 betekent dat het kenmerk voor succes sterker aanwezig is dan gemiddeld in het 
betreffende project. 
 
 
Teamorganisatie 
Uit literatuuronderzoek is gebleken dat teamorganisatie invloed heeft op het succes van de 
implementatie van verbeterprojecten. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat een team zelf 
verantwoordelijk is voor de voortgang van projecten, de taakverdeling helder is en de regie 
over de uitvoering ook in handen ligt van het projectteam. Over het algemeen was dit bij  
de Sneller Beter projectteams het geval. Projectleiders geven aan dat zij zelf 
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verantwoordelijk waren voor de voortgang en de regie hierover in handen hadden. 
Daarnaast wist ieder teamlid wat haar of zijn taak was en voerde volgens de projectleider 
ieder deze ook uit. Ook de communicatie binnen het projectteam was volgens de 
projectleiders goed. De teamorganisatie wordt op trancheniveau door de projectleiders uit  
tranche 2 het beste beoordeeld. De gemiddelde score voor teamorganisatie van de 
projectteams uit tranche 2 is dan ook significant hoger dan de gemiddelde score van de 
projectteams uit tranche 1 en 3 (p<0,05). In figuur 6.1 is terug te zien dat de 
teamorganisatie op projectniveau in verhouding het minst op orde was binnen de 
projectteams Decubitus en OK oké. De projectteams Werken zonder wachtlijst en 
Procesherinrichting beschikten in verhouding over de beste teamorganisatie. Deze 
verschillen op projectniveau zijn echter niet significant. 
 
Externe ondersteuning 
In een grootschalig implementatieprogramma als Sneller Beter, spelen externe 
veranderagenten een belangrijke rol bij het uitdragen van visie en het geven van steun. De 
resultaten wijzen uit dat de projectleiders van ieder project van mening zijn dat de 
landelijke Sneller Beter organisatie vanaf het begin van de deelname duidelijk heeft 
gemaakt wat het doel van het project was en hoe dit het beste bereikt kon worden. Er kan 
dus worden gesteld dat zij een duidelijke visie hebben uitgedragen. Ook de ondersteuning 
en de aangeboden instrumenten door de landelijke Sneller Beter organisatie worden over 
het algemeen positief ervaren. Op trancheniveau wordt de externe ondersteuning het beste 
gewaardeerd door de projectleiders uit tranche 1. Deze waardering wijkt echter niet 
significant af van tranche 2 en 3.  
Op projectniveau is te zien dat de ondersteuning en instrumenten voor Medicatieveiligheid 
en OK oké beneden gemiddeld worden gewaardeerd. Over de bijdrage van landelijke 
bijeenkomsten zijn de projectleiders van alle projecttypen gemiddeld iets minder positief. 
Wel is een duidelijke ontwikkeling te zien van de bijeenkomsten voor OK oké: van ‘geen 
nieuwe inzichten opgedaan’ in de eerste groep ziekenhuizen naar ‘nieuwe inzichten 
opgedaan’. De waardering voor de landelijke bijeenkomsten Medicatieveiligheid en 
Postoperatieve wondinfecties is daarentegen gedaald: in de derde tranche hebben de 
projectleiders geen nieuwe projectspecifieke inzichten opgedaan op de landelijke 
bijeenkomsten.  
Deze resultaten komen deels ook tot uiting in figuur 6.1: de externe ondersteuning wordt 
door de projectleiders Medicatieveiligheid in vergelijking met de andere projecttypes 
beneden gemiddeld gewaardeerd. Dit is tevens het geval voor de externe ondersteuning 
van OK oké. Bij toetsing van de significantie blijkt dat alleen de waardering voor de 
externe ondersteuning door de projectleiders Medicatieveiligheid significant lager is dan 
de waardering van de externe ondersteuning door de projectleiders Procesherinrichting en 
Werken zonder wachtlijst. 
 
Ondersteuning door het ziekenhuis 
Eén van de kenmerken voor succesvolle implementatie is een veranderingsaanpak waarin 
wordt ingezet op leiderschap. In het geval van Sneller Beter draait het om de vraag of de 
Raad van Bestuur van ieder deelnemend ziekenhuis duidelijk heeft getoond dat zij achter 
de uitvoering van de Sneller Beter projecten staat. Dit houdt in dat de Raad van Bestuur 
projectteams actief ondersteunt, veranderingsbereidheid stimuleert, de projectteams de 
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indruk geeft dat het project belangrijk is en de teams voorziet in de ondersteuning die zij 
nodig hebben om het project succesvol af te ronden. Uit de resultaten in tabel A6.1a t/m d 
in de appendix blijkt dat het ervaren leiderschap van de Raad van Bestuur afneemt van de 
eerste naar de derde groep ziekenhuizen. In de derde tranche geven de projectleiders zelf 
aan dat zij van mening zijn dat de Raad van Bestuur er niet alles aan doet om de 
veranderingsbereidheid te vergroten. De  gemiddelde score voor het leiderschap van de 
Raad van Bestuur van tranche 3 verschilt dan ook significant met die van tranche 1 en 
tranche 2. Op projectniveau wordt het leiderschap van de Raad van Bestuur het best 
gewaardeerd door de projectleiders Procesherinrichting en het slechtst door de 
projectleiders OK oké en Medicatieveiligheid (zie ook figuur 6.1). Er zijn echter geen 
significante verschillen gevonden op projectniveau. 
 
Compatibiliteit/ non-complexiteit 
Succesvolle implementatie van ‘best practices’ hangt mede af van mate waarin deze zich 
lenen voor toepassing binnen de context van en aansluiten op de behoeften van de 
projectteams. Over het algemeen waren de projectleiders van mening dat de aangeboden 
verbetermaatregelen eenvoudig waren in te passen in hun eigen context en in hun 
dagelijkse werk. Tussen de drie tranches zijn geen verschillen gevonden. Op projectniveau 
geven de projectleiders van OK oké echter aan dat het toepassen van de aangeboden 
verbetermaatregelen niet gemakkelijk is. De waardering voor de compatibiliteit door de 
projectleiders OK oké is dan ook significant lager dan de waardering door de 
projectleiders Decubitus, Medicatieveiligheid en Postoperatieve wondinfecties. Mogelijk 
is dit ook te verklaren door het feit dat OK oké een nieuw type doorbraakproject was, 
waarmee voor Sneller Beter nog geen ervaring in Nederland was opgedaan. Dit heeft er 
voor gezorgd dat de verbetermaatregelen deels nog gedurende het programma ontwikkeld 
dienden te worden. In tranche 3 is dan ook de toepasbaarheid van verbetermaatregelen in 
eigen context en in het dagelijkse werk bij het project OK oké verbeterd ten opzichte van 
tranche 1 en 2. Opvallend is verder, op projectniveau, dat de projectteams Werken zonder 
wachtlijst van de tweede en derde tranche ziekenhuizen in tegenstelling tot de eerste 
tranche ziekenhuizen de toepassing van de verbetermaatregelen in hun eigen context en 
het dagelijks werk minder eenvoudig vinden. Dit verschil tussen de drie tranches is echter 
niet significant. Wel is gebleken dat de compatibiliteit van de verbetermaatregelen door de 
projectleiders Werken zonder wachtlijst significant lager wordt beoordeeld dan door de 
projectleiders Decubitus en Postoperatieve wondinfecties. 
 
Tijd, middelen en menskracht 
Naast teamorganisatie, externe ondersteuning, ondersteuning door het ziekenhuis en de 
compatibiliteit van verbetermaatregelen is het belangrijk dat de eigen organisatie genoeg 
tijd, menskracht en middelen beschikbaar heeft voor de uitvoering van de projecten. De 
projectleiders zijn gemiddeld gezien neutraal tot gematigd positief over de beschikbare 
tijd, menskracht, en middelen. Opvallend is dat de projectleiders uit de derde tranche de 
beschikbare tijd, menskracht en middelen over het algemeen minder hoog waarderen dan 
de projectleiders uit de eerste en tweede tranche. Bij toetsing blijkt dat de gemiddelde 
score voor tijd, middelen en menskracht dan ook significant lager is tranche 3 dan voor 
tranche 2. Tussen de verschillende projecttypen zijn geen significante verschillen 
gevonden. 
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Training 
De mate waarin de projectteams goed getraind zijn voor de uitvoering van hun project is 
volgens de projectleiders over het algemeen voldoende. De training wordt door de 
projectleiders uit tranche 3 het minst goed beoordeeld. Dit oordeel verschilt echter niet 
significant van het oordeel over de training van de projectleiders van tranche 1 en 2. 
Wanneer de waardering van de training tussen de verschillende verbeterprojecten wordt 
vergeleken blijkt dat de projectleiders Decubitus, Medicatieveiligheid, Procesherinrichting 
en Werken zonder wachtlijst de training aanzienlijk beter waarderen dan de projectleiders 
Postoperatieve wondinfecties en OK oké (zie figuur 6.1). De waardering voor de mate 
waarin projectteams goed getraind zijn neemt voor OK oké echter wel toe van de eerste tot 
de derde tranche. De waardering door de projectleiders OK oké blijkt bij toetsing 
significant lager te zijn dan de waardering voor de training door de projectleiders 
Decubitus, Procesherinrichting en Werken zonder wachtlijst. 
 
Meerwaarde van een project 
Voor een succesvolle implementatie van een ‘best practice’ is het belangrijk dat de 
projectteams de meerwaarde ervan zien. Over het algemeen zijn de projectleiders van 
mening dat zij het project als aantrekkelijk ervaren en dat het op het goede moment kwam. 
Beide vormen een indicatie voor de meerwaarde. De mate waarin de projectteams 
aangeven dat zij de projectresultaten binnen hun ziekenhuizen hebben verspreid en dat zij 
andere afdelingen enthousiast hebben gemaakt voor de uitvoering van eenzelfde project is 
bij tranche 1 en 2 hoger dan bij tranche 3. De gemiddelde score voor de meerwaarde 
verschilt echter niet significant tussen de drie tranches. Op projecttype niveau wordt de 
meerwaarde het meest herkend door de projectleiders van de projecten 
Medicatieveiligheid, Postoperatieve wondinfecties, Procesherinrichting en Werken zonder 
wachtlijst. De gemiddelde scores voor de meerwaarde van deze vier projecten zijn tevens 
significant hoger dan de factorscore voor de meerwaarde van het project OK oké. 
 
 

6.4 Beschouwing 
Verschillen tussen tranche 1 t/m 3 
De projectleiders uit tranche 3 zijn minder tevreden dan de projectleiders uit tranche 1 en 2 
over de organisatorische ondersteuning, training en de beschikbare tijd, middelen en 
menskracht. Dit kan mogelijk verklaard worden door veranderingen in de externe 
ziekenhuisomgeving of de ondersteuning van het consortium gedurende de looptijd van 
Sneller Beter. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de nieuwe honorariumstructuur voor medisch 
specialisten en de verplichte invoering van een Veiligheid Management Systeem, hebben 
er mogelijk voor gezorgd dat de ziekenhuisleiding haar aandacht en 
ondersteuningsbronnen moest verdelen en minder investeerden in Sneller Beter.  
 
Verschillen tussen projecttypen 
Gemiddeld gezien zijn de factoren voor succes in de minste mate aanwezig bij OK oké. 
OK oké betreft een nieuw type doorbraakproject, waardoor de externe ondersteuning en 
training mogelijk in het begin nog niet optimaal afgestemd was op de behoeften van de 
projectteams. De ondersteuning wordt dan ook beter gewaardeerd in de latere tranches. 
Verder is het duidelijk dat bij een dergelijk complex project waarin de belangen van veel 
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specialismen meespelen, ondersteuning van de Raad van Bestuur van groot belang is. Bij 
de start van Sneller Beter is het belang van actieve participatie van de Raad van Bestuur 
wel benadrukt voor het project Procesherinrichting maar minder voor OK oké. Mogelijk 
kan dit verklaren waarom de organisatorische ondersteuning door de projectleiders 
Procesherinrichting beter wordt gewaardeerd, terwijl beide projecten complex zijn en zich 
afspelen in een gepolitiseerde omgeving. De gepercipieerde meerwaarde van het project 
OK oké is ook relatief laag. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er nog maar 
weinig positieve resultaten binnen het project zijn bereikt en dat deze resultaten dus 
minder aantrekkelijk zijn om zichtbaar te maken binnen de organisatie. 
Van alle logistieke projecten sluiten de verbetermaatregelen minder goed aan omdat deze 
lastiger in te passen zijn in het dagelijkse werk dan bijvoorbeeld de verbetermaatregelen 
van de projecten patiëntveiligheid. Voor de projecten patiëntenlogistiek moet vaak extra 
werk worden verricht met een organisatorisch karakter. Daarnaast is de professional bij het 
uitvoeren van de interventies op logistieke gebied vaak afhankelijk van andere partijen in 
de organisatie. 
 
 

6.5 Conclusie 
In dit hoofdstuk is nagegaan in hoeverre de kenmerken voor succes aanwezig waren 
binnen Sneller Beter. Hieruit blijkt dat: 
- De projectleiders van mening zijn dat de kenmerken voor succes over het algemeen in 

voldoende mate aanwezig waren.  
- Wanneer de aanwezigheid van kenmerken voor succes per projecttype vergeleken 

worden valt echter op dat de projectleiders van OK oké de aanwezigheid van 
kenmerken voor succes lager inschatten dan de projectleiders van de overige 
projecten.  

- De teamorganisatie van de diverse verbeterteams volgens de projectleiders over het 
algemeen goed was. De projectleiders van tranche 2 gaven een significant hogere 
waardering voor de teamorganisatie dan de projectleiders van tranche 1 en 3. Op 
projectniveau was de teamorganisatie van de projecten OK oké en Decubitus in 
verhouding het minst op orde, en van procesherinrichting en Werken zonder wachtlijst 
het meest. Deze verschillen zijn echter niet significant. 

- De externe ondersteuning werd over het algemeen positief ervaren. De projectleiders 
Medicatieveiligheid vonden de ondersteuning en aangeboden instrumenten 
onvoldoende. De ondersteuning werd door de projectleiders Medicatieveiligheid 
significant lager beoordeeld dan door de projectleiders Procesherinrichting en Werken 
zonder wachtlijst. 

- Gemiddeld waren de projectleiders positief over de ondersteuning van de eigen 
ziekenhuisorganisatie: de projectleiders van tranche 1 en 2 waren significant positiever 
dan projectleiders van tranche 3. 

- De compatibiliteit van de verbetermaatregelen was bij de projecten voor verbetering 
van de patiëntveiligheid significant beter dan bij de projecten ter verbetering van de 
patiëntenlogistiek.  

- De projectteams beschikten over voldoende menskracht en middelen voor de 
uitvoering van het project. In tranche drie werd echter de beschikbaarheid over 
menskracht, middelen en tijd door de projectleiders significant lager gewaardeerd dan 
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in tranche 2. 
- De mate waarin de projectteams getraind zijn, was volgens de projectleiders 

gemiddeld voldoende. De training werd gemiddeld minder positief gewaardeerd door 
de projectleiders OK oké en Postoperatieve wondinfecties. De waardering van de 
training door de projectleiders OK oké was significant lager dan de waardering door 
de projectleiders Decubitus, Procesherinrichting en Werken zonder wachtlijst. 

- De projectleiders waren over het algemeen positief gestemd over de meerwaarde van 
het project, behalve bij het project OK oké. De gemiddelde score voor de meerwaarde 
van het project OK oké was dan ook significant lager dan de gemiddelde score voor de 
meerwaarde van de projecten Medicatieveiligheid, Postoperatieve wondinfecties, 
Procesherinrichting en Werken zonder wachtlijst. 
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7 Kenmerken voor succes in relatie tot resultaten van 
verbeterprojecten 
 
 
 
 
 
 

7.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de verbeterprojecten op het gebied van 
patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek gekoppeld aan de aanwezigheid van de factoren 
voor succes teneinde mogelijke verklaringen te vinden die mede verantwoordelijk zijn 
voor succes en falen van de zes verschillende typen verbeterprojecten (Decubitus, 
Medicatieveiligheid, Postoperatieve wondinfecties, OK oké, Procesherinrichting en 
Werken zonder wachtlijst). Naast de aanwezigheid van factoren voor succes wordt het 
succes van een verbeterproject bepaald door de interventies die een team toepast. Van 
belang is dat het team de juiste interventies toepast voor het juiste probleem. Of 
projectteams hierin geslaagd zijn, kan op basis van de verzamelde data niet worden 
nagegaan. Wel is bekend hoeveel verbetermaatregelen een team heeft geïnitieerd. In dit 
hoofdstuk ligt de focus op de aanwezigheid van factoren voor succes in relatie tot de 
behaalde successen en de mate van verandering (oftewel het aantal geïnitieerde 
verbetermaatregelen) per projecttype.  
 
Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

1. Kan het succes van het type verbeterproject (mede)verklaard worden op basis van 
de aanwezigheid van de kenmerken voor succes?  

2. Kan de mate van verandering (mede) verklaard worden op basis van de 
aanwezigheid van de kenmerken voor succes? 

 
 

7.2 Methode 
In dit hoofdstuk wordt een koppeling gemaakt tussen de gegevens over de 
projectresultaten op de indicatoruitkomsten, de mate van verandering en de aanwezigheid 
van de succes- en faalfactoren.  
 
Dataverzameling 
- Projectresultaten (zie ook paragraaf 3.2 en 5.2). Om de resultaten te bepalen van de 

verschillende projecten die in het eerste jaar van tranche 1, 2 en 3 zijn gestart, wordt 
gebruik gemaakt van gegevens afkomstig uit de centrale database van het Sneller 
Beter programma. De aanleg en het onderhoud van deze database is in handen van 
datamanagers in dienst van het Sneller Beter consortium. De database is gedurende de 
looptijd van het programma steeds gevuld met meetgegevens van de projectteams die 
gebruik maakten van het trainingsprogramma van het consortium. Op basis van de 
gegevens uit de centrale database is nagegaan of projectteams een verbetering hebben 
gerealiseerd van tenminste 10%.  
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- Mate van verandering. Uit de draaiboeken van de diverse verbeterprojecten zijn voor 
ieder project acht van de meest relevante verbetermaatregelen geselecteerd. 
Vervolgens is aan de projectleiders van de verbeterprojecten die in het eerste jaar van 
tranche 1 en 2 zijn gestart, gevraagd of zij de betreffende verbetermaatregelen niet 
hebben geïmplementeerd (1), dat zij de betreffende maatregel al toepasten voor Sneller 
Beter (2), dat ze dit beter doen sinds Sneller Beter (3) of dat zij dit sinds Sneller Beter 
zijn gaan doen (4). Op basis van deze antwoorden is per project een gemiddelde 
veranderscore (= gemiddelde van de antwoorden op de acht relevante 
verbetermaatregelen) berekend. Deze score varieert van 1 tot 4. Hoe hoger de score, 
hoe meer een team veranderd heeft gedurende het project. 

- Aanwezigheid van kenmerken voor succes (zie ook paragraaf 6.2). Aan de 
projectleiders van de projectteams (N=246), die in het eerste jaar van tranche 1, 2 en 3 
zijn gestart, is rond het einde van het eerste jaar van deelname aan Sneller Beter een 
vragenlijst voorgelegd. In deze vragenlijst is gevraagd in hoeverre de kenmerken voor 
een succesvolle verbetering en verspreiding van ‘best practices’ volgens hen aanwezig 
waren in hun eigen situatie op een schaal van 1 (helemaal mee oneens) tot 7 (helemaal 
mee eens). In totaal zijn 179 vragenlijsten terug ontvangen (respons = 73%). In 
verband met de waarborging van de validiteit zijn echter 11 vragenlijsten uitgesloten 
van dit onderzoek omdat deze lijsten door eenzelfde persoon zijn ingevuld. Daarnaast 
hebben niet alle respondenten alle vragen ingevuld, waardoor de respons per vraag 
verschilt. Per vraag ontbreken de antwoorden van gemiddeld 13 respondenten (SD=9). 
De analyses hebben steeds betrekking op het aantal projectleiders dat de betreffende 
vraag heeft ingevuld, met een maximum van 168.  

 
Dataverwerking  
De relatie tussen projectresultaten en kenmerken voor succes op programmaniveau en 
projectniveau wordt in kaart gebracht met Spearman’s correlatiecoëfficient. Op dezelfde 
wijze wordt ook nagegaan of er een relatie tussen de mate van verandering en kenmerken 
voor succes bestaat. De gevonden relaties worden vervolgens gespiegeld met de 
aanwezigheid van de kenmerken voor succes in de verschillende projecttypen. Voor de 
projectresultaten wordt gebruik gemaakt van het aantal projecten dat 10% verbetering 
heeft bereikt. Wanneer gekozen zou worden voor het aantal projecten dat het 
programmadoel heeft behaald zou de analyse een vertekend beeld opleveren omdat het 
mogelijk is dat projectteams Decubitus en Werken zonder wachtlijst wel het 
programmadoel hebben gehaald zonder dat er verbetering is opgetreden op de 
uitkomstindicator.  
 
 

7.3 Resultaten  
Programmaniveau 
In tabel 7.1 is weergegeven welk percentage projectteams per projecttype 10% verbetering 
heeft bereikt en wat de gemiddelde mate van verandering is. Van de projecten Decubitus 
en Medicatieveiligheid hebben de meeste projectteams 10% verbetering behaald, gevolgd 
door de projectteams Werken zonder wachtlijst en Procesherinrichting. Van de projecten 
Postoperatieve wondinfecties en OK oké hebben de minste projectteams 10% verbetering 
bereikt. De projectteams Werken zonder wachtlijst hebben gedurende het project 



Evaluatie Sneller Beter pijler 3: Resultaten van een verbeterprogramma voor ziekenhuizen, NIVEL 2008 77 

gemiddeld de meeste verbetermaatregelen geïnitieerd, de projectteams Medicatieveiligheid 
en OK oké de minste. 
 
 
Tabel 7.1  Percentage projecten per projecttype dat 10% verbetering heeft bereikt 
 (N=103) 
Projecttype 10% verbetering bereikt  

% (N) 
Mate van verandering 

Gem. (sd)1 
Decubitus    602 (N=28) 2,5 (0,42) 
Medicatieveiligheid   60 (N=24) 2,3 (0,70) 
Postoperatieve wondinfecties 21 (N=5) 2,5 (0,34) 
OK oké 21 (N=5) 2,3 (0,56) 
Procesherinrichting3   26 (N=16) 2,5 (0,58) 
Werken zonder wachtlijst   42 (N=22) 2,6 (0,57) 
(Bron: vragenlijst projectleiders) 
1 De mate van verandering kan variëren van 1 tot 4. Hoe hoger de score, hoe meer een team gedurende het 

project veranderd heeft. 
2 18 van 23 projecten die het programmadoel bereikt hebben, hebben tevens 10% verbetering gehaald. Dit 

betekent dat in totaal 18 +10 projecten 10% verbetering hebben bereikt. Dat komt overeen met 60% (28/47 
*100%). 

3 Dit is op basis van de uitkomstindicator ‘doorstroomtijd’. 
 
 
De relatie tussen 10% verbetering op de uitkomstindicator, de mate van verandering en de 
aanwezigheid van kenmerken voor succes zijn weergegeven in tabel 7.2. Voor elk 
kenmerk voor succes is de Spearman correlatiecoëfficiënt berekend. Uit tabel 7.2 blijkt dat 
op programmaniveau alleen de kenmerken ‘teamorganisatie’ en ‘compatibiliteit’ 
significant correleren met het bereiken van 10% verbetering.  
De mate van verandering hangt nauw samen met de waardering voor de externe 
ondersteuning, de ondersteuning door het ziekenhuis, de training en de gepercipieerde 
meerwaarde van een project. In tabel A7.1 in de appendix is weergegeven welke vragen 
die binnen de zeven kenmerken voor succes vallen significant correleren met het bereiken 
van 10% verbetering op de uitkomstindicator en de mate van verandering. 
 
 
Tabel 7.2  Correlatie tussen factoren voor succes en 10% verbetering (tranche 1 t/m 3) 
 10% verbetering bereikt 

Spearman’s R (p-waarde) 
Mate van verandering 

Spearman’s R (p-waarde) 
Teamorganisatie   0,24 (0,03)* 0,15 (0,07) 
Externe ondersteuning 0,09 (0,38)     0,31 (0,00)** 
Ondersteuning door het ziekenhuis 0,02 (0,85)     0,32 (0,00)** 
Compatibiliteit   0,26 (0,02)* 0,13 (0,12) 
Tijd, menskracht en middelen 0,14 (0,15) 0,09 (0,24) 
Training 0,17 (0,09)     0,21 (0,01)** 
Meerwaarde van een project 0,17 (0,12)     0,29 (0,00)** 
(Bron: vragenlijst projectleiders) 
* significant op 0,05 niveau  
** significant op 0,01 niveau 
 
 
 



 Evaluatie Sneller Beter pijler 3: Resultaten van een verbeterprogramma voor ziekenhuizen, NIVEL 2008 78

In hoofdstuk 5 is nagegaan in hoeverre de diverse factoren voor succes aanwezig zijn in de 
diverse projecttypen. In tabel 7.3 wordt dit samengevat. Weergegeven wordt wat de 
gemiddelde score voor de betreffende factor is voor de verschillende projecttypen op een 
schaal van 1 (helemaal afwezig) tot 7 (helemaal aanwezig). In de laatste kolom is het 
gemiddelde van alle verbeterprojecten weergegeven.  
Wanneer vervolgens de gegevens uit tabel 7.2 met de gegevens uit tabel 7.3 in verband 
worden gebracht blijkt dat de factor teamorganisatie in de projecten Decubitus, 
Postoperatieve wondinfecties en OK oké beneden gemiddeld aanwezig zijn. Gezien de 
significante correlatie met ‘10% verbetering’ betekent dit dat het succes van deze 
projecten mogelijk negatief beïnvloedt wordt doordat deze factoren voor succes in mindere 
mate aanwezig zijn. De factor compatibiliteit is in alle logistieke projecten, dat wil zeggen 
OK oké, Procesherinrichting en Werken zonder wachtlijst beneden gemiddeld aanwezig. 
Medicatieveiligheid is het enige project waarbij beide factoren die positief correleren met 
10% verbetering boven gemiddeld aanwezig zijn. Medicatieveiligheid is (samen met 
Decubitus) het projecttype waar de meeste projectteams 10% verbetering hebben bereikt. 
 
 
Tabel 7.3  Aanwezigheid voor factoren voor succes binnen de typen verbeterprojecten 
 (op een schaal van 1-7) (N=161) 
 Projecttype 
Kenmerk voor 
succes 

DEC 
gem.(sd) 

MV 
gem.(sd) 

POWI 
gem.(sd) 

OK 
gem.(sd) 

PHI 
gem.(sd) 

WZW 
gem.(sd) 

Totaal 
gem.(sd) 

Teamorganisatie 4,9 (1,3) 5,3 (0,9) 5,2 (1,0) 4,9 (0,9) 5,4 (0,9) 5,6 (0,9) 5,3 (1,0) 
Externe 
ondersteuning 

4,6 (0,8) 4,1 (1,1) 4,6 (1,1) 4,4 (1,2) 5,0 (0,8) 5,1 (0,9) 4,6 (1,0) 

Ondersteuning 
door het 
ziekenhuis 

4,6 (1,6) 4,4 (1,1) 4,7 (1,1) 3,9 (1,6) 5,0 (0,8) 4,6 (1,4) 4,6 (1,3) 

Compatibiliteit 5,1 (0,9) 4,6 (0,9) 5,2 (0,8) 3,5 (1,0) 4,3 (1,3) 4,1 (1,1) 4,4 (1,1) 
Tijd, menskracht 
en middelen 

4,2 (1,5) 4,4 (1,4) 4,3 (1,0) 3,9 (1,2) 4,8 (1,1) 4,5 (1,5) 4,4 (1,4) 

Training 4,7 (1,3) 4,2 (1,2) 4,0 (1,6) 3,1 (1,5) 4,6 (1,1) 4,4 (1,5) 4,3 (1,4) 
Meerwaarde van 
een project 

4,8 (1,0) 5,1 (0,8) 5,3 (0,7) 4,2 (1,3) 5,2 (1,1) 5,1 (1,1) 5,0 (1,0) 

(Bron: vragenlijst projectleiders patiëntveiligheid) 
1=helemaal afwezig, 7= helemaal aanwezig  
 
 
Bij OK oké zijn beide factoren die significant correleren met 10% verbetering beneden 
gemiddeld aanwezig. Dit is in overeenstemming met het resultaat van de projectteams OK 
oké: de minste projectteams OK oké hebben 10% verbetering bereikt op de 
uitkomstindicator. 
De factoren ‘externe ondersteuning’ en ‘ondersteuning door het eigen ziekenhuis’ worden 
door de projectteams Medicatieveiligheid en OK oké lager dan gemiddeld gewaardeerd. 
Werken zonder wachtlijst scoort op de factor ‘externe ondersteuning’ het hoogst. De 
ondersteuning door het eigen ziekenhuis wordt het beste gewaardeerd bij het project 
Procesherinrichting. De mate waarin een project zich goed getraind acht is bij de 
projectteams Postoperatieve wondinfecties en OK oké het laagst en bij de projectteams 
Decubitus het hoogste. De projectteams OK oké scoren ook het laagste op de factor 
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‘meerwaarde van het project’. OK oké scoort op alle factoren die significant samenhangen 
met de mate van verandering lager dan de andere projecten. Op basis hiervan wordt 
verwacht dat deze projectteams dan ook minder nieuwe verbetermaatregelen heeft 
geïnitieerd. Deze waarneming komt overeen met de gevonden gegevens over de mate van 
verandering (zie tabel 7.1): de projectteams OK oké hebben gemiddeld de minste 
verbetermaatregelen geïnitieerd. 
 
Projecttype niveau 
De relatie (Spearman’s correlatiecoëfficiënt) tussen 10% verbetering op de 
uitkomstindicator, de mate van verandering en de aanwezigheid van factoren voor succes 
zijn voor de verschillende projecttypen weergegeven in tabel A7.2 t/m A7.7 in de 
appendix van dit rapport. Hieronder volgt een korte beschrijving van deze resultaten.  
 
Decubitus  
Van 23 projectteams zijn zowel de resultaten op de uitkomstindicator als de aanwezigheid 
van factoren voor succes bekend. Zestien van de 28 projectteams hebben 10% verbetering 
behaald. Uit tabel A7.2 in de appendix blijkt dat geen van de factoren voor succes 
significant vaker aanwezig is bij de projecten die 10% verbetering hebben behaald. Van 28 
projectteams is bekend hoeveel verbetermaatregelen zij hebben geïnitieerd en hoe de 
aanwezigheid van factoren voor succes zijn gewaardeerd. Er blijkt geen significante relatie 
te bestaan tussen de mate van verandering en de aanwezigheid van factoren voor succes. 
Echter, de relatie tussen de mate van verandering en de ondersteuning door het consortium 
is significant op 0,10 niveau. Het lijkt er dus op dat projectteams meer veranderingen 
hebben geïnitieerd wanneer zij van mening waren dat zij nieuwe inzichten hebben 
opgedaan, en ondersteuning en instrumenten hebben gekregen van het consortium. 
 
Medicatieveiligheid 
Van 14 projectteams zijn zowel de resultaten op de uitkomstindicator als de aanwezigheid 
van factoren voor succes bekend. Alle 14 projectteams hebben echter 10% verbetering 
bereikt waardoor er geen relaties berekend kunnen worden tussen de projectresultaten en 
de factoren voor succes. Wanneer wordt gekeken naar de relaties tussen de mate van 
verandering en de aanwezigheid van factoren voor succes blijkt dat een hogere score voor 
teamorganisatie, de ondersteuning door eigen ziekenhuis en de gepercipieerde meerwaarde 
van het project significant correleren met de initiatie van een groter aantal 
verbetermaatregelen (zie tabel A7.3 in de appendix). 
 
Postoperatieve wondinfecties 
Voor het project Postoperatieve wondinfecties zijn geen significante relaties gevonden 
tussen de resultaten, mate van verandering en aanwezigheid van factoren voor succes (zie 
tabel A7.4 in de appendix).  
 
OK oké 
Uit tabel A7.5 uit de appendix blijkt dat er een significante relatie bestaat tussen de score 
voor teamorganisatie en de resultaten van het project op de uitkomstindicator. Bij het 
project OK oké zijn veel partijen betrokken waardoor het van belang is dat ieder weet wat 
zijn taak is en die ook uitvoert. Het aantal verbetermaatregelen dat een team initieert hangt 
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samen met de ondersteuning vanuit de organisatie. Mede omdat er zoveel partijen 
betrokken zijn bij de OK is het erg belangrijk dat de organisatie de verbetermaatregelen 
steunt. Wanneer dit het geval is, wordt de implementatie van veranderingen lastig. 
 
Procesherinrichting 
Van 12 projecten zijn zowel de resultaten op de uitkomstindicator als de aanwezigheid van 
de factoren voor succes bekend. Er zijn geen significante relaties tussen beide gevonden. 
Een opvallende bevinding is dat de mate van verandering negatief samenhangt met de 
beschikbaarheid van tijd, middelen en menskracht (zie tabel A7.6). Normaliter wordt 
verwacht dat de beschikbaarheid van tijd, middelen en menskracht positief zou 
samenhangen met de mate van verandering: hoe meer tijd, middelen en menskracht hoe 
meer verbetermaatregelen er geïnitieerd kunnen worden. Mogelijk heeft er een vertekening 
in de resultaten plaats gevonden doordat slechts van 12 projecten resultaten beschikbaar 
zijn en dat dit tevens de projecten zijn die 10% verbetering hebben bereikt. 
 
Werken zonder wachtlijst 
Van 28 projectteams Werken zonder wachtlijst waren zowel de resultaten op de 
uitkomstindicator beschikbaar als de aanwezigheid van factoren voor succes. Dertien van 
deze projecten hebben 10% verbetering bereikt. Uit tabel A7.7 blijkt echter dat de 
aanwezigheid van factoren voor succes niet verschilt tussen de groep projecten die 
verbetering heeft bereikt en de projecten die geen verbetering hebben bereikt. De mate van 
verandering blijkt bij de projectteams WZW significant samen te hangen met de 
meerwaarde van het project. Daarnaast lijkt de ondersteuning van het ziekenhuis ook een 
rol te spelen bij de mate van verandering. Deze relatie is echter niet significant op 0,05 
maar op 0,10 niveau. 
 
 

7.4 Beschouwing en conclusie 
- De factoren ‘teamorganisatie’ en ‘compatibiliteit’ correleren significant met het 

bereiken van 10% verbetering. De factoren ‘externe ondersteuning’, ‘ondersteuning 
door het ziekenhuis’,’training’, en ‘gepercipieerde meerwaarde van het project’ 
correleren op programmaniveau positief met het aantal verbetermaatregelen dat een 
team initieert. 

- Bij de projectteams Decubitus blijkt de mate waarin teams nieuwe inzichten hebben 
opgedaan van het consortium een bepalende factor te zijn geweest voor de mate 
waarin verbetermaatregelen zijn geïnitieerd. Het lijkt voor de hand te liggen dat 
projectteams eerder maatregelen implementeren wanneer zij nog niet bekend waren 
met de betreffende maatregel. Wanneer een team al bekend is met de maatregel, en 
dus in mindere mate nieuwe inzichten op doet, is het ook waarschijnlijker dat een 
projectteam de maatregel in hun eigen situatie al toepaste voor Sneller Beter en dit nu 
hoogstens beter doet.  

- Bij het projecttype Medicatieveiligheid blijkt de mate van teamorganisatie, 
ondersteuning door eigen ziekenhuis en gepercipieerde meerwaarde van het project 
significant te correleren met de initiatie van een groter aantal verbetermaatregelen.  

- Voor het bereiken van verbetering op de uitkomstindicator bij het project OK oké lijkt 
het belangrijk dat iedereen in het projectteam doet wat hij/ zij hoort te doen. De mate 
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waarin verbeteringen worden geïnitieerd hangt samen met de steun vanuit de 
organisatie. Veelal hebben de maatregelen consequenties voor de specialismen die 
gebruik maken van de OK. Deze verbetermaatregelen riepen in sommige gevallen 
weerstand op bij deze gebruikers. Ondersteuning vanuit de top van de organisatie 
zorgt ervoor dat in tijden van weerstand de verbetermaatregelen niet kunnen worden 
tegen gewerkt.  

- Voor het projecttype Procesherinrichting zijn geen significante verbanden gevonden 
tussen mate van verbetering en de aanwezigheid van succes- en faalfactoren. 

- Bij Werken zonder wachtlijst hangt de mate waarin projectteams verbetering hebben 
bereikt samen met de gepercipieerde meerwaarde van een project.  
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B2  Prioriteitsgebied leiderschap en organisatieontwikkeling  
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8 Strategie voor verspreiding van verbeterprojecten 
 
 
 
 
 
 
Doelstellingen van ziekenhuizen op het prioriteitsgebied leiderschap en 
organisatieontwikkeling: 
1. Creëren van een verbeterinfrastructuur. 
2. Resultaatgericht kwaliteitsmanagement als normaal onderdeel van strategie en beleid. 
3. Leiderschap op innovatie en verbetering. 
 
 

8.1 Inleiding 
Kernonderdeel van Sneller Beter was de ontwikkeling van een intern vliegwiel gericht op 
verdere verspreiding van bewezen verbeteringen. Het programmaonderdeel leiderschap en 
organisatieontwikkeling (L&O) van Sneller Beter beoogde de ziekenhuizen hierbij te 
ondersteunen. Een van de doelen van het programmaonderdeel L&O was het 
bewerkstelligen van een resultaatsgericht kwaliteitsmanagement. Ook werd gestreefd naar 
het creëren van een verbeterinfrastructuur. In het licht van deze doelen is het zinvol om na 
te gaan of Sneller Beter ziekenhuizen voor de verspreiding inderdaad een strategie hebben 
gehanteerd waaruit blijkt dat zij geleerd hebben van eerdere successen. Leergedrag op 
instellingsniveau is onmisbaar voor een resultaatsgericht kwaliteitsmanagement. 
 
Hiertoe is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: 
1. Welke strategie hebben Sneller Beter ziekenhuizen gehanteerd voor de interne 

verspreiding van verbeterprojecten? 
 
 

8.2 Methode 
Om de interne verspreidingsstrategie van ziekenhuizen in kaart te brengen, zijn 
gesprekken gevoerd met de interne programmacoördinatoren (IPC’s) van de acht 
ziekenhuizen van de eerste tranche (N=8). Deze IPC’s hebben daarnaast een vragenlijst 
ingevuld over interne verantwoordingsrelaties, voortgangsbewaking en het gebruik van 
prestatie-indicatoren. De vragen waren gerelateerd aan de verschillende Sneller Beter 
verbeterprojecten. Daarnaast hebben de IPC’s een overzicht verstrekt met voor ieder 
Sneller Beter project het aantal afdelingen waar het project in het tweede jaar is 
uitgevoerd. 
Naast deze kwalitatieve insteek is gebruik gemaakt van kwantitatieve methoden. 
Multilevel analyses zijn toegepast om na te gaan of het mogelijk is om de verspreiding van 
projecten over nieuwe afdelingen in het tweede jaar te voorspellen. Het gaat om een 
voorspelling op basis van gegevens van projecten uit het eerste jaar van deelname aan 
Sneller Beter. Daarvoor is onder meer gebruik gemaakt van gegevens uit een vragenlijst 
die eerder is uitgezet onder de projectleiders van de teams die in het eerste jaar deelnamen 
aan een verbeterproject (N=77). De projectleiders is gevraagd een algemeen oordeel voor 
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succes te geven over het eigen project, uiteenlopend van een 0 (minimum) tot een 10 
(maximum). Voor ieder projecttype (Decubitus, Medicatieveiligheid etc.) is vervolgens 
een gemiddelde berekend. Aanvullend zijn indicator uitkomsten (projectdoelen) gebruikt 
uit de centrale database. In de centrale database zijn de waarin voortganggegevens van de 
projectteams opgenomen. Op basis van deze gegevens zijn teams ingedeeld in twee 
groepen: een groep die wel en een groep die niet tenminste 10% verbetering heeft 
gerealiseerd in het eerste jaar. Vervolgens is na gegaan of de gemiddelde tevredenheid van 
de projectleiders per type verbeterproject de mate van verspreiding van verbeterprojecten 
in beide groepen versterkt. 
 
 

8.3 Resultaten 
Uit de verzamelde gegevens blijkt dat er in het eerste jaar ruim 100 Doorbraakprojecten 
zijn uitgevoerd in de acht ziekenhuizen. In het tweede jaar zijn de projecten verspreid over 
bijna 300 afdelingen en zorgpaden (Dückers & Wagner 2007). De interviews met de IPC’s 
dragen bij aan het inzicht in de systematisch aanpak waarmee de ziekenhuizen vorm geven 
aan de geplande verspreiding. Een kenmerk van verbeterprojecten uit Sneller Beter is dat 
ze zijn gebaseerd op het zogenoemde Nolan-model met plan-do-study-act-cycli (PDSA). 
Uit de reacties van de IPC’s blijkt dat ziekenhuizen deze cyclus ook op instellingsniveau 
toepassen. Men doet dit in de veronderstelling dat dit een effectieve manier is om 
projecten te verspreiden over nieuwe afdelingen, processen en specialismen. De 
ondervraagden verwachten zo te kunnen nagaan of resultaten blijvend worden behaald. 
Daarmee hoopt men dat het niet alleen een verspreidings-, maar ook een borgingsstrategie 
is.  
 
Figuur 8.1 geeft het besturingsmodel weer dat volgens de programmacoördinatoren in 
onderzochte ziekenhuizen wordt toepast (Dückers & Wagner 2007). Dit besturingmodel 
begint met pilot projecten op één of meerdere afdelingen (linker cyclus). Zodra het 
management (rechter cyclus) merkt dat dit tot een verbetering leidt, waarvan aannemelijk 
is dat deze ook elders kan worden geboekt, dan is de kans groot dat de veranderingen die 
voortkwamen uit de pilot als norm gaan gelden voor andere afdelingen. Dit krijgt formeel 
vorm door normen op te nemen in strategische beleidsstukken zoals de jaarlijkse 
kaderbrieven die onderdeel zijn van de planning en controle cyclus. Dit soort documenten 
dient als referentiekader voor medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie. Met 
afdelingshoofden en management worden prestatieafspraken gemaakt. Gedacht wordt dat 
dit afdelingen stimuleert om vergelijkbare veranderingen en resultaten te realiseren als de 
pilot afdelingen. De organisatie stelt middelen (ondersteuningsbronnen, scholing) 
beschikbaar om initiatieven op afdelingsniveau te ondersteunen. Afdelingshoofden of 
andere verantwoordelijken leggen periodiek verantwoording af over de voortgang. De 
ondersteunings- en verantwoordingsrelaties verbinden de cycli op afdelings- en 
instellingsniveau en vormen de kern van het besturingsmodel voor borging en 
verspreiding.  
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Figuur 8.1  Besturingsmodel voor borging en verspreiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondervraagden zijn ervan overtuigd dat doorlopende metingen cruciaal zijn om de 
verspreidingsgolf op gang te houden. De resultaten van de multilevel analyse (verspreiding 
over afdelingen in het tweede jaar volgt een Poisson verdeling) steunen deze opvatting. Er 
zijn drie modellen getoetst. In het eerste model wordt de gemiddelde verspreiding geschat. 
In het tweede model is een variabele toegevoegd: wel of niet tenminste 10% verbetering. 
De testresultaten in tabel 8.1 geven weer dat de verspreiding hoger is zodra er verbetering 
is gerealiseerd op de uitkomstindicator (p<0,05). In model 3 zijn op basis van deze 
variabele (wel of niet tenminste 10% verbetering) twee subgroepen gecreëerd. Per 
subgroep kan worden nagegaan wat de invloed van gemiddelde tevredenheid van de 
projectleiders van een Doorbraakproject is op de verspreiding. In beide groepen leidt een 
toename van de tevredenheid tot een hogere verspreiding (p<0,05 en p<0,01). Met 90% 
waarschijnlijkheid is de verspreiding hoger in de groep die tenminste 10% verbetering 
heeft gerealiseerd (Chi kwadraat toets: waarde 2.89, 1 df; P=0,00) (zie ook figuur 8.2). 
 
 
Tabel 8.1  Resultaten multilevel analysen: effect van gemiddelde 
 projectleiderstevredenheid per Doorbraakproject en verbetering in het eerste 
 jaar op de verspreiding in het tweede jaar 
 Model I 

(Leeg model) 
Model II 

(Model I + mate 
van verbetering) 

Model III 
(Model II + 

tevredenheid) 
Constante 0,69 (0,17)²  1,17 (0,30)² 0,27 (0,47) 
≥10% verbetering uitkomstindicator (ja)   - 0,76 (0,34)¹ 0,26( 0,.49) 
Subgroep: gemiddelde tevredenheid en ≥10%  -  - 0,80 (0,20)² 
Subgroep: gemiddelde tevredenheid en <10%  -  - 0,43 (0,21)¹ 
    
Variantie op ziekenhuisniveau 0,05 (0,12) 0,03 (0,10) 0,02 (0,07) 
Variantie op teamniveau  5,43 (1,23)  5,21 (1,17)  3,34 (0,75) 
¹ p<0,05  
² p<0,01 (N=47) 
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Figuur 8.2  Verspreiding in het tweede jaar van de eerste acht ziekenhuizen: twee 
 subgroepen vergeleken  (≥10% vs. <10% verbetering; n=47)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4 Conclusie 
- In het eerste jaar zijn ruim 100 Doorbraakprojecten uitgevoerd in de eerste acht 

Sneller Beter ziekenhuizen. In het tweede jaar zijn de projecten verspreid over bijna 
300 afdelingen. 

- Het besturingsmodel dat de ziekenhuizen voor de verspreiding van verbeterprojecten 
volgens ondervraagden hebben gehanteerd en mogelijk nog steeds hanteren, is 
uitgerust met indicatoren, prestatieafspraken, en verantwoordingsmomenten. Door 
prestatieafspraken te maken verwachten ziekenhuizen dat afdelingen verbeterprojecten 
gaan uitvoeren om de betreffende afspraken na te kunnen komen en de projecten zich 
op deze manier verspreiden. Tevens bevat het besturingsmodel instrumenten 
(indicatoren, prestatieafspraken) om de resultaten van verbeterprojecten die al 
uitgevoerd zijn te bewaken en te borgen.  

- De verspreiding van verbeterprojecten blijkt te worden beïnvloed door feitelijke en 
gepercipieerde successen. De resultaten bevestigen daarmee dat de verspreiding is 
gebaseerd op leergedrag: bij vergelijkbare projecten is het 90% zeker dat de getoonde 
verbetering op de uitkomstindicator bepalend is voor de verspreiding. Dit is een 
indicatie voor het cyclisch toepassen van het gepresenteerde besturingsmodel. 
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9 Kwaliteitsmanagementsysteem en verbeterinfrastructuur 
 
 
 
 
 
 

9.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de interne verspreidingsstrategie die ziekenhuizen 
hanteren in het kader van het interne vliegwiel. Het interne vliegwiel draait sterk om de 
verspreiding van verbeterprojecten en bijbehorende werkwijzen en resultaten binnen 
Sneller Beter ziekenhuizen. De verspreidingsstrategie is één aspect daarvan. Het andere 
aspect is infrastructuur waarbinnen het besturingsmodel voor borging en verspreiding 
wordt uitgewerkt. Sneller Beter is in feite een logische volgende stap binnen de 
ontwikkeling van kwaliteitssystemen en de verbeterinfrastructuur binnen Nederlandse 
ziekenhuizen. Uit een eerdere studie is gebleken dat de ontwikkeling te langzaam gaat 
(Sluijs & Wagner 2000). Aangezien Sneller Beter inzet op resultaatgericht 
kwaliteitsmanagement met managementcontracten, verantwoordingsmomenten en 
kwaliteit van zorg gerelateerde prestatie-indicatoren is te verwachten dat er voortgang is 
geboekt. 
 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende twee vragen:  
1. Zijn de kwaliteitssystemen van Sneller Beter ziekenhuizen verder ontwikkeld sinds 

2000? 
2. Is de aanwezigheid van het besturingsmodel voor borging en verspreiding een 

resultaat van de deelname aan Sneller Beter? 
 
 

9.2 Methode 
Voor de beantwoording van deze vragen is gebruik gemaakt van drie metingen van het 
longitudinale kwaliteitssystemenonderzoek van het NIVEL (Sluijs & Wagner 2000; Sluijs 
et al. 2005). Gegevens over 2000 en 2005 zijn aangevuld met een extra meting van de 
stand van zaken in 2007 (uitgevoerd eind 2007 / begin 2008). De fasering van het 
kwaliteitssysteem is gebaseerd op een gevalideerd meetinstrument dat meerdere 
samenhangende dimensies omvat: beleid en strategie, personeelsbeleid, procesbeheersing 
door normering, procesbeheersing door deelsystemen, en participatie van patiënten 
(Wagner 1999; Wagner et al. 2006). De Sneller Beter groep wordt steeds vergeleken met 
de overige ziekenhuizen. 
 
 

9.3 Resultaten 
In deze paragraaf worden eerst de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem van de Sneller 
Beter ziekenhuizen beschreven (subparagraaf 9.3.1). Vervolgens worden de resultaten met 
betrekking tot het besturingsmodel (onderzoeksvraag 2) beschreven (subparagraaf 9.3.2). 
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9.3.1 Ontwikkeling kwaliteitssysteem  

Het kwaliteitssysteem van ziekenhuizen telt vijf dimensies. In principe kan het totale 
kwaliteitssysteem van een ziekenhuis zich in één van de volgende vier fasen bevinden: 
0. geen activiteiten; 
1. voorbereidende fase o.a. instellen commissies, scholen medewerkers in kwaliteitszorg, 

opstellen kwaliteitsjaarverslag; 
2. kwaliteitsprojecten o.a. protocollering, cliëntenraadpleging, intercollegiale toetsing; 
3. integraal kwaliteitssysteem o.a. kwaliteitshandboek, controle op naleving (interne 

audits), systematisch gebruik resultaten voor doorvoeren verbeteringen. 
 
In tabel 9.1 zijn de dimensies en fasering van het kwaliteitssysteem in 2007 van de Sneller 
Beter groep afgezet tegen de overige ziekenhuizen. Gemiddelden zijn vergeleken door 
middel van T-toetsen. Het ziet ernaar uit dat de Sneller Beter ziekenhuizen significant 
hoger scoren bij patiëntenparticipatie.  

 
 

Tabel 9.1  Dimensies en fasering kwaliteitssysteem vergeleken 
 N Gemiddelde1 SD T-Toets 

(p-waarde) 
Beleid en strategie 
Sneller Beter 19 2,37 0,50 0,72 
Overige ziekenhuizen 43 2,42 0,50  
Personeelsbeleid 
Sneller Beter 19 2,53 0,51 0,95 
Overige ziekenhuizen 43 2,53 0,55  
Procesbeheersing door deelsystemen (systematisch) 
Sneller Beter 19 2,11 0,99 0,62 
Overige ziekenhuizen 42 1,98 0,92  
Procesbeheersing door normering (protocollen)  
Sneller Beter 19 2,58 0,61 0,71 
Overige ziekenhuizen 43 2,51 0,67  
Patiëntenparticipatie  
Sneller Beter 19 2,42 0,90 0,05 
Overige ziekenhuizen 39 1,90 0,94  
Fasering kwaliteitssysteem 
Sneller Beter 19 2,40 0,38 0,17 
Overige ziekenhuizen 43 2,22 0,49  
(Bron: vragenlijst Kwaliteits- en Veiligheidmanagement in ziekenhuizen; meting 2007) 
1 Op een schaal van 0-3 
 
 
Uit de longitudinale gegevens komt een duidelijke trend naar voren met betrekking tot de 
fasering van de kwaliteitssystemen van de Nederlandse ziekenhuizen. Eerder is vastgesteld 
dat er tussen 1995 en 2000 sprake was van een (te trage) toename in de fasering van het 
kwaliteitssysteem op sectorniveau (Sluijs & Wagner 2000). De nieuwe metingen laten zien 
dat de groei is doorgegaan (zie grafiek 9.1). Opvallend is dat de Sneller Beter groep een 
inhaalslag lijkt te hebben gemaakt in vergelijking met de landelijke trend. 
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Grafiek 9.1  De ontwikkeling van kwaliteitssystemen in Nederlandse ziekenhuizen:  
 gemiddelde fase tussen 2000 en 2007 en groepsvergelijking 
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9.3.2 Besturingsmodel  
 
In het vorige hoofdstuk werd vastgesteld dat de Sneller Beter borgings- en 
verspreidingsstrategie is ingestoken via een specifiek besturingsmodel. De 
hoofdonderdelen daarvan zijn: 
a. normen vastgesteld door de organisatieleiding; 
b. afspraken met het management over resultaten die (blijvend) dienen te worden behaald 

(zoals managementcontracten en afspraken over borging); 
c. gebruikmaking van monitor gegevens, ondergebracht in een 

managementinformatiesysteem (MIS); 
d. gebruik van deze indicatoren door (top)management. 
 
Hieronder volgt per hoofdonderdeel een beschrijving van de verschillen en 
overeenkomsten tussen de Sneller Beter ziekenhuizen en de vergelijkingsgroep. 
 
a. Normen vastgesteld door de organisatieleiding 
Het onderdeel normen valt onder de dimensie beleid en strategie van het 
kwaliteitssysteem. Zoals in de vorige paragraaf is beschreven is er geen verschil 
aangetroffen tussen Sneller Beter ziekenhuizen en de overige ziekenhuizen. 
 
 
b. Managementcontracten en borging 
Zowel bij het werken met managementcontracten, het bewaken van afdelingsplannen door 
de directie en het maken van afspraken over borging zijn geen significante verschillen 
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aangetroffen tussen de de Sneller Beter groep en de vergelijkingsgroep (zie tabel 9.2).  
 
 
Tabel 9.2  Managementcontracten, bewaking afdelingsplannen en afspraken over 
 borging 

 N Gemiddelde SD T-Toets 
(p-waarde) 

Managementcontracten 
Sneller Beter 19 2,46 1,69 0,67 
Overige ziekenhuizen 43 2,27 1,32  
Directie bewaakt afdelingswerkplannen 
Sneller Beter 18 90% ja   0,42* 
Overige ziekenhuizen 43 84% ja   
Afspraken over borging resultaten verbeterprojecten 
Sneller Beter 19 3,31 0,65 0,29 
Overige ziekenhuizen 42 3,04 1,00  
* Fischer’s Exact Test, aangezien niet aan voorwaarde voor Chi kwadraat is voldaan (minimaal aantal 

celfrequenties) 
 
 
c. Sneller Beter onderwerpen in het managementinformatiesysteem 
Op onderwerpen rondom het managementinformatiesysteem (MIS) is geen sprake van 
significante verschillen tussen de Sneller Beter ziekenhuizen en de overige ziekenhuizen 
(zie tabel 9.3).  
 
 
Tabel 9.3  Sneller Beter onderwerpen in managementinformatiesysteem 

 N Gemiddelde SD T-Toets 
(p-waarde) 

Managementinformatiesysteem cyclisch onderdeel 
Sneller Beter 17 35% ja   0,56* 
Overige ziekenhuizen 42 48% ja   
Veiligheidsindicatoren in MIS (max 5) 
Sneller Beter 19 2,16 1,77 0,36 
Overige ziekenhuizen 41 1,68 1,89  
Logistieke indicatoren in MIS (max 5) 
Sneller Beter 19 2,37 1,61 0,31 
Overige ziekenhuizen 41 2,79 1,42  
Veiligheids- en logistieke indicatoren (max 10) in MIS 
Sneller Beter 19 4,53 2,86 0,96 
Overige ziekenhuizen 41 4,49 2,84  
* Fischer’s Exact Test, aangezien niet aan voorwaarde voor Chi kwadraat is voldaan (minimaal aantal 

celfrequenties) 
 
 
Voor patiëntveiligheid is gekeken naar vijf indicatoren: decubitus prevalentie, 
postoperatieve pijn, postoperatieve wondinfecties, complicaties en de ernst en omvang van 
incidenten. Hetzelfde is gedaan voor patiëntenlogistiek: doorstroomtijden, toegangstijden, 
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ligduur, snijtijden en afgezegde OK’s. Het aantal veiligheids- en logistieke indicatoren dat 
de Sneller Beter ziekenhuizen hebben opgenomen verschilt niet significant met het aantal 
indicatoren dat de overige ziekenhuizen hebben opgenomen.  
 
Gebruik van Sneller Beter indicatoren door (top)management 
Er zijn tevens geen significante verschillen gevonden in het gebruik van indicatoren door 
het management tussen de Sneller Beter ziekenhuizen en de andere ziekenhuizen (tabel 
9.4). 
 
 
Tabel 9.4 Gebruik van indicatorgegevens door (top)management 

 
N Gemiddelde SD ANOVA 

(3 df, p-waarde) 

Veiligheidsindicatoren 
Sneller Beter 19 3,42 0,84 0,75 
Overige ziekenhuizen 41 3,32 1,68  
Logistieke indicatoren 
Sneller Beter 19 4,16 1,12 0,47 
Overige ziekenhuizen 42 3,93 1,13  
Veiligheids- en logistieke indicatoren 
Sneller Beter 19 7,58 1,50 0,49 
Overige ziekenhuizen 41 7,22 2,43  

 
 

9.4 Conclusie 
Kwaliteitssysteem 
- Uit dit hoofdstuk blijkt dat de kwaliteitssystemen van Nederlandse ziekenhuizen 

verder zijn ontwikkeld sinds 2000.  
- De gemiddelde fase waarin het kwaliteitssysteem van de Sneller Beter ziekenhuizen 

zich in 2007 bevindt, is niet significant hoger dan die van de overige ziekenhuizen. De 
ontwikkeling van Sneller Beter ziekenhuizen sinds 2000 is wel sterker dan de 
gemiddelde ontwikkeling van de overige ziekenhuizen in de sector. 

 
Besturingsmodel 
- Het besturingsmodel voor borging en verspreiding (zie het vorige hoofdstuk) telt 

meerdere elementen waaronder: het werken met managementcontracten, het bewaken 
van afdelingsplannen door de directie en het maken van afspraken over borging van 
resultaten van verbeterprojecten. De elementen van dit besturingmodel zijn niet 
significant vaker aanwezig in de Sneller Beter ziekenhuizen dan in de overige 
ziekenhuizen.  

- Het is mogelijk dat de aanpak voor de implementatie van het besturingsmodel bij 
Sneller Beter ziekenhuizen is overgenomen door, of liever, is gestimuleerd bij de 
overige ziekenhuizen in Nederland.  
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10 De verbetercultuur: leiderschap van Raden van Bestuur  
 
 
 
 
 
 

10.1 Inleiding 
Het succes van verspreiding van verbetermethoden en resultaten hangt mede af van de 
deelname van medisch specialisten en het leiderschap van ziekenhuisbestuurders. Naast 
een trainingsprogramma voor de projectteams van de diverse verbeterprojecten is daarom 
in het Sneller Beter programma een leiderschapstraject voor leden van de Raden van 
Bestuur en de voorzitters van de Medische Staf opgenomen. In dit hoofdstuk wordt 
nagegaan in hoeverre leiderschap gericht op innovatie en verbetering heeft geleid tot een 
cultuur waarin Medisch Specialisten vaker geneigd zijn verbeterprojecten uit te voeren.  
 
Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

1. Nemen medisch specialisten die merken dat de Raad van Bestuur 
verbeterinitiatieven stimuleert vaker deel aan de Sneller Beter projecten dan 
medici die dit niet duidelijk merken?  

2. Wordt deze relatie tussen leiderschapsopvatting en deelname aan Sneller Beter 
projecten door medisch specialisten beïnvloed door de mate van consensus onder 
specialisten binnen hetzelfde ziekenhuis? (invloed: percentage gelijkgestemden) 

 
 

10.2 Methode 
In de acht ziekenhuizen van de eerste tranche zijn aan het einde van het tweede jaar 
vragenkaarten uitgezet onder 864 medisch specialisten van 17 specialismen. In deze 
vragenkaart werden onder meer vragen gesteld over het aantal en type projecten waaraan 
de specialisten in het tweede jaar van Sneller Beter hebben deelgenomen. Ook werd 
gevraagd naar de mate waarin zij konden merken dat de Raad van Bestuur 
verbeterinitiatieven stimuleert. De antwoordcategorieën waren: ‘goed merkbaar’, ‘niet 
merkbaar’ (men is van mening dat de Raad van Bestuur verbeterinitiatieven niet 
stimuleert), en ‘geen idee’ (men heeft geen idee of de Raad van Bestuur 
verbeterinitiatieven stimuleert). Respondenten konden aldus op basis van hun antwoord 
worden ingedeeld in drie groepen per ziekenhuis. Aan de hand van deze groepsindelingen 
is met behulp van multilevel analyse nagegaan of deelname aan Sneller Beter projecten 
samenhangt met de zichtbaarheid van het leiderschap van de Raad van Bestuur en of deze 
relatie wordt beïnvloed door de consensus onder de specialisten binnen hetzelfde 
ziekenhuis. 
Eerst is per groep geschat of de variatie in deelname aan verbeterprojecten beïnvloed 
wordt door kenmerken op individueel niveau of ziekenhuisniveau (model 1). Vervolgens 
is gekeken of de deelname afhankelijk is van het aantal gelijkgestemde collega’s in 
hetzelfde ziekenhuis (model 2). Er is gekozen voor een multilevel analyse omdat er zich 
drie niveaus binnen de data bevinden: medisch specialisten maken deel uit van 
specialismen die weer deel uitmaken van een ziekenhuis. Een multilevel analyse maakt het 
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mogelijk na te gaan op welke van deze niveaus zich verschillen tussen de 
onderzoekseenheden bevinden. 
 
 

10.3 Resultaten 
In totaal hebben 286 medisch specialisten de vragenkaart ingevuld waarvan de antwoorden 
zijn gebruikt in de multilevel analyse. Op de vraag of de ziekenhuisdirectie verbeteringen 
stimuleert antwoordde 57% dat dit goed merkbaar is, 26% heeft geen idee en 17% merkt 
het niet. Gemiddeld namen de respondenten deel aan één project. Tabel 10.1 bevat de 
resultaten van de multilevel analyse.  
 
Tabel 10.1  Testresultaten van drie modellen  
 Model 1 Model 2 
Fixed effects 
Groep: 

Geschat gemiddelde 
(standaard fout) 

Geschat gemiddelde 
(standaard fout) 

1. Niet merkbaar dat RvB verbeterinitiatieven 
stimuleert 

 1,076 (0,157)c  1,050 (0,139)c 

2. Geen idee of RvB verbeterinitiatieven stimuleert 0,905 (0,141)c  0,966 (0,122)c 
3. Goed merkbaar dat RvB verbeterinitiatieven 
stimuleert 

 1,112 (0,119)c  1,097 (0,086)c 

 
% collega’s dat het eens is met een specialist die:  
- het niet merkt 

 
 
- 

B coëfficient  
(standaard fout) 
0,254 (1,866) 

- geen idee heeft -  -2,483 (1,121)b 
- het goed merkt -  2,059 (0,645)c 
   
Variantie Variantie  

(standaard fout) 
Variantie  
(standaard fout) 

- tussen ziekenhuizen (N=8) 0,070 (0,049) 0,015 (0,022) 
- tussen specialismen (N=100) 0,085 (0,051) 0,083 (0,050) 
- tussen specialisten (N=286) 0,661 (0,066)c 0,654 (0,065)c 
Deviance test 
-2*loglikelihood (IGLS) 

 
733,187 

 
723,389 

P - 0,02 
a p<0,10  
b p<0,05  
c p<0,01 (N=286) 
 
 
Model 1 bevat uitsluitend de gemiddelde deelname per groep. Medisch specialisten die 
aanmoediging goed merken of niet merken lijken gemiddeld vaker deel te nemen aan 
verbeterprojecten dan collega’s die geen idee hebben. Uit een Chi kwadraat toets blijkt dat 
de gemiddelden niet significant van elkaar verschillen (p>0,05). Model 2 biedt een 
significante verbetering ten opzichte van model 1 (p=0,02). Er zijn twee groepen waar de 
consensus onder collega’s van invloed is op de deelname aan projecten. 
In geen van de modellen kon een significant verschil worden geschat op specialisme- of 
ziekenhuisniveau. De opgetelde variantie op ziekenhuis en afdelingsniveau in het tweede 
model is echter substantieel (0,083 + 0,015 komt neer op 13%). Er is waarschijnlijk sprake 
van een te laag aantal cases waardoor verschillen op hogere niveaus niet significant 
kunnen worden geschat. 
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In figuur 10.1 is te zien hoe de deelname van een specialist een optimum bereikt zodra 
deze specialist goed merkt dat verbetering wordt gestimuleerd en in een omgeving werkt 
met relatief veel gelijkgestemden. De deelname neemt af zodra een specialist, die niet weet 
of verbetering wordt gestimuleerd, werkzaam is in een omgeving waar relatief veel 
collega’s hetzelfde denken. De eerste situatie is een voorbeeld van een positief interactie-
effect, de tweede van een negatief interactie-effect. Om de interpretatie te vereenvoudigen 
is een verticale stippellijn opgenomen in figuur 10.1. De locatie op de X-as geeft de 
gemiddelde consensus binnen de acht ziekenhuizen weer. Waarden aan de linkerkant 
representeren een lager dan gemiddelde consensus, waarden aan de rechterkant een hoger 
dan gemiddelde consensus. 
 
 
Figuur 10.1 De modificerende invloed van consensus op de relatie tussen opvattingen 
 van medisch specialisten over het leiderschap van de Raad van Bestuur en de 
 deelname van medisch specialisten in verbeterprojecten (N=286) 
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10.4 Conclusie 
- In dit hoofdstuk is dieper ingegaan op de verbetercultuur van de eerste acht Sneller 

Beter ziekenhuizen. De nadruk is in het bijzonder gelegd op het leiderschap van 
ziekenhuisbestuurders en de invloed die dit leiderschap heeft op de deelname van 
medisch specialisten.  

- Het blijkt dat een medisch specialist aan meer verbeterprojecten deelneemt zodra meer 
medisch specialisten in een ziekenhuis de mening delen dat de Raad van Bestuur 
verbetering stimuleert.  
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- Het onderzoek benadrukt het belang van effectief strategisch leiderschap en de 
noodzaak om bij toekomstige grootschalige verbeter-, disseminatie- en 
organisatieontwikkelingsprogramma’s rekening te houden met de rol van het 
topmanagement.  

- Vervolgonderzoek naar het precieze mechanisme of bijzondere leiderschapsaspecten 
die medewerkers ondubbelzinnig het gevoel geven dat de organisatie verbetering 
stimuleert is wenselijk.  

 



Evaluatie Sneller Beter pijler 3: Resultaten van een verbeterprogramma voor ziekenhuizen, NIVEL 2008 99 

11 Model voor verbetering en verspreiding 
 
 
 
 
 
 

11.1 Inleiding  
Het doel van Sneller Beter was om “Bij 20% van de ziekenhuizen in 4 jaar aanzienlijke en 
aansprekende prestatieverbeteringen te realiseren op de prioriteitsgebieden 
patiëntenlogistiek en patiëntveiligheid voor patiënten en zorgverleners. Tevens beoogt 
Sneller Beter pijler 3 in de ziekenhuizen een vliegwiel tot stand te brengen gericht op 
interne verspreiding van resultaten en brede inzet van de opgebouwde competenties”.  
Binnen Sneller Beter werden verbeterprojecten (gebaseerd op de doorbraakmethode) 
gebruikt als strategie voor de beoogde verbetering en verspreiding. In figuur 11.1 is 
weergegeven hoe dit hypothetisch zou moeten gaan. 
 
 
Figuur 11.1 Hypothetisch model voor verbetering en verspreiding binnen Sneller Beter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* mate waarin teams werkwijzen hebben veranderd sinds de deelname aan Sneller Beter 

 
 
Relatie i is gebaseerd op de veronderstelling dat projectteams verbetermaatregelen 
implementeren die bijdragen aan de realisatie van de programmadoelstellingen (zie 
programmadoelstellingen en bijbehorende projectspecifieke uitkomstindicatoren paragraaf 
1.2, tabel 1.1). Relatie ii geeft aan dat verwacht wordt dat de geïnitieerde veranderingen 
een positief effect hebben op het gepercipieerde succes door een projectteam. Het ligt 
immers meer in de verwachting dat projectteams positiever zijn over het succes wanneer 
zij iets veranderd hebben dan wanneer de participatie in een verbeterproject niet geleid 
heeft tot een verandering. De derde hypothese (iii) veronderstelt dat verbetering op de 
uitkomstindicator positief bijdraagt aan het gepercipieerde succes (het bereiken van een 
verbetering op de uitkomstindicator is immers de reden dat projectteams participeren in 
verbeterprojecten). De laatste veronderstelling is dat een hoger gepercipieerd succes leidt 
tot een hogere verspreiding van het betreffende project in de toekomst. Het ligt niet voor 
de hand dat ziekenhuizen gaan investeren in het verspreiden van projecten die niet tot het 
gewenste resultaat leiden. 

gepercipieerd succes verspreiding in het 2e jaar 

veranderscore*  

uitkomstindicator 

i 

ii 

iii 

iv 
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In dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre de hierboven beschreven veronderstellingen 
die ten grondslag liggen aan de strategie voor verbetering en verspreiding die binnen het 
programma Sneller Beter wordt gehanteerd kloppen. 
 
 

11.2 Methode  
Middels SEM (Structural Equation Modeling) is nagegaan of het veronderstelde 
mechanisme dat ten grondslag ligt aan de waardering van succes en verspreiding van 
verbeterprojecten op gaat voor het Sneller Beter programma. Hiervoor is in twee stappen 
gezocht naar het model dat de werkelijkheid het beste weer geeft. Eerst is het model uit 
figuur 11.1 getest. Vervolgens is hetzelfde model getest maar in dit model zijn de relaties 
die bij de eerste test niet-significant zijn gebleken uit het model verwijderd. Daarna is 
gekeken naar zogenaamde modification indices om na te gaan of de ‘fit’ van het model 
nog verder kan worden verbeterd door relaties toe te voegen. Wat het beste model is wordt 
deels bepaald aan de hand van zogenaamde fit maten. De fit maten die in dit onderzoek 
zijn gebruikt zijn; 
- Chi kwadraat. Deze maat geeft weer of het model een slechte fit heeft. Er zijn geen 

voorschriften voor de hoogte van deze waarde. Wel mag deze maat niet significant 
zijn, omdat Chi kwadraat geen ‘goodness of fit’, maar een ‘badness of fit’ weergeeft. 

- Chi kwadraat df ratio. Sommige auteurs geven aan dat deze 2:1 moet zijn, maar over 
het algemeen geldt: hoe lager deze maat, hoe beter de fit van het model. 

- NFI (Bentler-Bonett Normed Fit Index). Een waarde van onder de 0,90 geeft aan dat 
het model verbeterd kan worden. Waarden tussen 0,90 en 0,95 zijn acceptabel. 
Waarden van boven 0,95 zijn goed. 

- TLI (Tucker-Lewis Coefficient). Waarden dichtbij 1,0 indiceren een optimale fit. 
- RMSEA. Goede modellen hebben een RMSEA waarde die gelijk of lager is dan 0,05, 

waarden tussen 0,05 en 0,08 zijn acceptabel, waarden hoger dan 0,10 geven een 
slechte fit aan. 

De SEM analyses zijn uitgevoerd in LISREL 8.0. 
 
Om het model te kunnen toetsen zijn de volgende data verzameld: 
- Gepercipieerd succes. Aan de projectleiders van de verbeterprojecten die in het eerste 

jaar van tranche 1 en 2 zijn gestart, is gevraagd het succes van hun project te 
waarderen op een schaal van 1-10 (zie ook eerdere hoofdstukken). Vervolgens is per 
projecttype een gemiddelde score berekend. 

- Mate van verandering/ veranderscore. Uit de draaiboeken van de diverse 
verbeterprojecten zijn voor ieder project acht meest relevante verbetermaatregelen 
geselecteerd. Vervolgens is aan de projectleiders van de verbeterprojecten die in het 
eerste jaar van tranche 1 en 2 zijn gestart, gevraagd of zij de betreffende 
verbetermaatregelen niet hebben geïmplementeerd (1), dat zij de betreffende maatregel 
al toepasten voor Sneller Beter (2), dat ze dit beter doen sinds Sneller Beter (3) of dat 
zij dit sinds Sneller Beter zijn gaan doen (4). Op basis van deze antwoorden is per 
project een gemiddelde veranderscore (= gemiddelde van de antwoorden op de acht 
relevante verbetermaatregelen) berekend. Deze score varieert van 1 tot 4. Hoe hoger 
de score, hoe meer een team veranderd heeft gedurende het project. Om te corrigeren 
voor verschillen tussen projecttypen (sommige projecten zullen een lagere gemiddelde 
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veranderscore hebben dan andere) is van iedere individuele score het gemiddelde van 
alle vergelijkbare projecten afgetrokken. De veranderscore is daardoor gecentreerd aan 
de hand van het projecttype. 

- Projectresultaten. Om de resultaten te bepalen van de verschillende projectteams die in 
het eerste jaar van tranche 1 en 2 zijn gestart, is gebruik gemaakt van gegevens 
afkomstig uit de centrale database van het Sneller Beter programma. De resultaten op 
de uitkomstindicator waren echter slechts van 65 van de 101 projecten beschikbaar. 
Op basis van deze gegevens is voor ieder verbeterproject vastgesteld of zij 10% 
verbetering, geen verandering (tussen 10% verbetering en 10% verslechtering), of 
10% verslechtering heeft bereikt op de uitkomstindicator (zie paragraaf 1.2, tabel 1.1 
voor de uitkomstindicatoren5). Wanneer een project 10% verbetering heeft bereikt is 
score 3 toegekend, wanneer er niets is veranderd score 2 en wanneer verslechtering is 
opgestreden score 1. Vervolgens is per projecttype een gemiddelde indicatorscore 
berekend.  

- Aantal projecten in het tweede jaar van deelname aan Sneller Beter. Aan de 
programmacoördinatoren van de Sneller Beter ziekenhuizen uit tranche 1 en 2 (N=16) 
is gevraagd hoeveel projecten van elk projecttype in het tweede jaar van deelname aan 
Sneller Beter zijn gestart in hun ziekenhuis. Omdat deze data niet normaal verdeeld 
zijn, is voor de analyse met SEM een logaritmische transformatie toegepast op deze 
variabele nadat elke waarde was vermeerderd met 1 (om ervoor te zorgen dat de 
waarde 0 niet meer voorkwam). 

 
Er is gekozen om alleen de data van tranche 1 en 2 te gebruiken omdat ten tijde van dit 
onderzoek nog niet bekend was hoeveel projecten er in het tweede jaar van tranche 3 
gestart waren. 
 
 

11.3 Resultaten  
Tabel 11.1 geeft een overzicht van de verzamelde data. Per projecttype is weergegeven 
van hoeveel teams er resultaten op de uitkomstindicator beschikbaar zijn, wat de 
gemiddelde veranderscore is, wat de gemiddelde resultaat op het project is, wat het 
gemiddelde gepercipieerde succes is, en hoeveel projecten gemiddeld in het tweede jaar 
van deelname zijn gestart. De gemiddelde veranderscore voor het project Werken zonder 
wachtlijst is het hoogst, en voor OK oké het laagst. Dit betekent dat de ‘Werken zonder 
wachtlijst’ teams het meest hebben veranderd. OK oké heeft tevens de laagste gemiddelde 
score voor het gepercipieerde effect en de minste verspreiding in het tweede jaar. De 
projecten Medicatieveiligheid en Procesherinrichting hebben de hoogste score voor het 
gepercipieerde effect en verspreiding in het tweede jaar. De resultaten op de gemiddelde 
uitkomstindicator laten zien dat OK oké niet geleid heeft tot veranderingen op de 
uitkomstindicator. Bij het project Postoperatieve wondinfecties zijn de wondinfecties 
toegenomen. Medicatieveiligheid en Procesherinrichting hebben de meeste resultaten 
geboekt. De verspreiding van projecten is het laagste voor project OK oké en het hoogst 
voor Werken zonder wachtlijst. 
 

                                                      
5 Voor het project procesherinrichting is gekozen voor de uitkomstindicator doorstroomtijd. 
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Tabel 11.1  Data voor toetsing hypothetisch model 
Projecttype Aantal teams 

in dataset  
(N) 

Verander-
score  

 (1-4)* 

Score 
uitkomst-

indicator (1-3) 

Gepercipieerd 
succes 
(0-10) 

Verspreiding 
in het 2e jaar 

(N) 
DEC 16,00 2,51 2,50 6,21 4,56 
MV 24,00 2,55 2,92 7,61 5,43 

OK 10,00 2,29 2,00 4,67 0,30 
POWI  9,00 2,56 1,67 6,19 2,56 
PHI 22,00 2,63 2,89 7,58 5,00 
WZW 20,00 2,84 2,27 7,27 6,00 
Gemiddeld 16,83 

(N=101) 
2,59 

(N=86) 
2,43 

(N=65) 
6,91 

(N=74) 
4,54 

(N=100) 
* De gemiddelde veranderscore is gebruikt om scores van individuele projecten te corrigeren voor verschillen 

in projecttype (zie methode). 
 
 
Op basis van de data uit tabel 11.1 is eerst model 1 (zie figuur 1) getest. De test resultaten 
(zie tabel 11.2) laten zien dat een hogere veranderscore van een projectteam (in 
vergelijking tot andere projectteams van datzelfde type) een positief effect heeft op het 
gepercipieerde succes van de projectleider van dat project (B=0,81, p=0,013) en de 
uitkomstindicator. Het effect op de uitkomst indicator is echter niet significant (B= 0,29, 
p=0,138). De hoogte van de uitkomstindicator is van invloed op het gepercipieerde succes 
van de projectleider (B=0,42, p=0,087). Het gepercipieerde effect heeft op zijn beurt een 
positief effect op de verspreiding in het tweede jaar (B=0,33, p<0,001).  
De fit maten voor dit model zijn weergegeven in tabel 11.2: Chi kwadraat voor een slechte 
fit is niet significant, Chi kwadraat df ratio is kleiner dan 2:1, NFI is bijna gelijk aan 1 en 
TLI is gelijk aan 1 en MNSEA is kleiner dan 0,05. 
In het tweede model is de niet significante relatie i uit het model verwijderd. In model 2 
hebben zowel de indicator uitkomsten als de mate van verandering positieve invloed op 
het gepercipieerde succes van de projectleider (respectievelijk B=0,44, p=0,067 en 
B=0,84, p=0,009). De relatie tussen het gepercipieerde succes van de projectleider en de 
verspreiding in het tweede jaar is onveranderd. De fit maten voor model twee zijn echter 
lager dan voor model 1, maar nog steeds goed. Het derde model suggereert dat eventuele 
aanvullende relaties (bijvoorbeeld tussen uitkomstindicator en verspreiding) de fit niet 
verbeteren. 
 
 
Tabel 11.2  Fit maten SEM 
Model  χ2 df P NFI TLI/NNFI RMSEA Hi-Lo 
1 Relatie i, ii, iii, iv 1,19 2 0,55 0,96 1,00 0,000 0,000-0,170 

2 Model 1, zonder relatie i 3,14 3 0,37 0,91 0,98 0,021 0,000-0,171 

3 Modification indices - - - - - - - 

 
 
In figuur 11.2 is model 1 met de bijbehorende regressie coëfficiënten weergegeven. Dit is 
het model dat het beste de werkelijkheid van Sneller Beter weergeeft. 
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Figuur 11.2 Uiteindelijk model voor verbetering en verspreiding binnen Sneller Beter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.4 Conclusie 
- Er is een relatie gevonden tussen resultaten op de uitkomstindicator en gepercipieerd 

succes, en tussen de veranderscore en gepercipieerd succes. De hypothese dat het 
aantal geïnitieerde veranderingen door een team (de veranderscore) bijdraagt aan het 
bereiken van programmadoelstellingen (op de uitkomstindicator) kon niet worden 
bevestigd. Zowel het aantal geïnitieerde veranderingen als de resultaten van een 
project op de uitkomstindicatoren dragen bij aan het gepercipieerde succes door de 
projectleiders. Het gepercipieerde succes is op zijn beurt bepalend voor de 
verspreiding in het tweede jaar. 

 
 

Gepercipieerd succes Verspreiding in het 2e jaar 

veranderscore 

uitkomstindicator 

0,29 
(p=0,138) 

0,81 
(p=0,013) 

0,42 
(p=0,087) 

iii 

ii 

0,33 
(p=0,000) 

i 
iv 



 Evaluatie Sneller Beter pijler 3: Resultaten van een verbeterprogramma voor ziekenhuizen, NIVEL 2008 104



Evaluatie Sneller Beter pijler 3: Resultaten van een verbeterprogramma voor ziekenhuizen, NIVEL 2008 105 

12 Het vliegwiel op sectorniveau  
 
 
 
 
 
 

12.1 Inleiding 
Sneller Beter is een disseminatieprogramma, dat gericht is op het creëren van een 
verbeterimpuls in de ziekenhuissector. Het succes van een dergelijk programma is 
afhankelijk van de mate waarin verbeterprojecten worden verspreid binnen deelnemende 
ziekenhuizen, maar ook naar ziekenhuizen die niet deelnemen aan Sneller Beter. De 
verspreiding van projecten binnen de Sneller Beter ziekenhuizen is in vorige hoofdstukken 
omschreven als het interne vliegwiel. Met het externe vliegwiel wordt de verspreiding naar 
andere, niet-Sneller Beter ziekenhuizen bedoeld (Consortium 2004). Uit de evaluatie van 
acht ziekenhuizen uit tranche 1 bleek dat het interne vliegwiel in deze ziekenhuizen op 
gang is gekomen. Het is vervolgens van belang om meer inzicht te krijgen in de vraag of 
het interne vliegwiel op gang is gebleven en of de verspreiding van verbeteractiviteiten 
binnen Sneller Beter ziekenhuizen afwijkt van de overige ziekenhuizen. Dat kan worden 
nagegaan door aantallen projecten en de verspreiding van verbetermaatregelen op 
sectorniveau te bekijken.  
 
Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
1. Hebben Sneller Beter ziekenhuizen in vergelijking tot de overige Nederlandse 

ziekenhuizen meer (qua aantallen) en meer verschillende (qua onderwerp) 
verbeterprojecten uitgevoerd? 

2. Hebben Sneller Beter ziekenhuizen meer verbetermaatregelen geïmplementeerd en 
verspreid over ziekenhuisafdelingen op de onderwerpen van de diverse 
verbeterprojecten uit Sneller Beter? 

 
Bij de beantwoording van deze onderzoeksvragen wordt ingegaan op de stand van zaken 
omtrent het interne en externe vliegwiel in 2007. De interpretatie van gegevens is echter 
gecompliceerd, omdat het gaat om een momentopname. Er is sprake van een 
wisselwerking tussen het interne en externe vliegwiel. Indien er wel of geen verschil wordt 
gesignaleerd tussen de Sneller Beter ziekenhuizen en de overige ziekenhuizen, dan kan dit 
meerdere dingen betekenen. Indien bijvoorbeeld het aantal (typen) verbeterprojecten of de 
verspreiding binnen de Sneller Beter groep hoger is dan het gemiddelde van de 
vergelijkingsgroep dan is dit een aanwijzing dat Sneller Beter waarschijnlijk heeft 
bijgedragen aan het beoogde interne vliegwiel; indien de Sneller Beter groep lager scoort, 
dan is die bijdrage onwaarschijnlijk of mogelijk onzichtbaar door het externe vliegwiel. 
 
 

12.2 Methode 
Deze vragen worden beantwoord aan de hand van de 2007 meting van het longitudinale 
kwaliteitssystemenonderzoek van het NIVEL (zie o.a. Sluijs et al. 2006). In de vragenlijst 
zijn vragen opgenomen over het aantal uitgevoerde verbeterprojecten, typen 
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Doorbraakprojecten en de hoeveelheid afdelingen waar verbetermaatregelen zijn 
toegepast. De Sneller Beter ziekenhuizen worden vergeleken met de overige Nederlandse 
ziekenhuizen. Verschillen zijn getoetst met behulp van variantieanalyse, Pearson Chi 
kwadraat, Independent Sample T-Tests en Fischer’s Exact Tests indien niet is voldaan aan 
de voorwaarden voor een Independent Sample T-Test. 
 
 

12.3 Resultaten 
Aantallen verbeterprojecten 
Tabel 12.1 bevat gegevens over het aantal verbeterprojecten dat in beide groepen is 
uitgevoerd in 2007. Het gemiddelde van de overige ziekenhuizen oogt met 24 iets hoger 
dan de 21 projecten die gemiddeld zijn uitgevoerd binnen de Sneller Beter ziekenhuizen. 
De T-Toets laat zien dat het verschil niet significant is. 
  
 
Tabel 12.1  Aantal verbeterprojecten in 2007 

 N Gemiddeld aantal 
verbeterprojecten 

SD T-Toets 
(p-waarde) 

Sneller Beter 18 21,4 15,6 0,67 
Overige ziekenhuizen 34 24,0 28,5  

(Bron: vragenlijst Kwaliteits- en Veiligheidmanagement in ziekenhuizen; meting 2007) 
 
 
In tabel 12.2 is het gemiddelde van de Sneller Beter ziekenhuizen verder uitgesplitst per 
tranche. Daaruit blijkt dat – naarmate er meer tijd is verstreken sinds de deelname aan 
Sneller Beter – het gemiddelde aantal projecten uitgevoerd binnen ziekenhuizen daalt. 
Verschillen zijn niet significant, maar er lijkt sprake van een trend die een afremmend 
vliegwiel weergeeft. 
 
 
Tabel 12.2  Aantal verbeterprojecten Sneller Beter ziekenhuizen in 2007 

 N Gemiddeld aantal 
verbeterprojecten 

SD ANOVA 
(17 df, p-waarde) 

Tranche 3 (2006-2008) 6 27,0 23,8 0,52 
Tranche 2 (2005-2007) 7 20,6 10,0  
Tranche 1 (2004-2006) 5 15,8 9,6  
(Bron: vragenlijst Kwaliteits- en Veiligheidmanagement in ziekenhuizen; meting 2007) 
 
 
Onderwerpen verbeterprojecten 
Naast aantallen projecten is het zinvol om te kijken in hoeverre Sneller Beter ziekenhuizen 
inhoudelijk andere activiteiten hebben ontplooid dan de ziekenhuizen van de 
vergelijkingsgroep. De directie is gevraagd aan te geven of zorgprocessen zijn heringericht 
door middel van meerdere verbeterprojecten, hoeveel typen Sneller Beter 
Doorbraakprojecten zijn uitgevoerd (max. 6), hoeveel typen Doorbraakprojecten in totaal 
zijn uitgevoerd en of men de Doorbraakmethode daarna nog heeft toegepast op nieuwe 
onderwerpen. 
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Uit tabel 12.3 blijkt dat 95% van de Sneller Beter ziekenhuizen zorgprocessen heeft 
ingericht door middel van meerdere verbeterprojecten. Binnen de vergelijkingsgroep geldt 
dit voor de helft van de ziekenhuizen. De Fisher’s exact test laat zien dat sprake is van een 
significant verschil (p<0,01). 
 
 
Tabel 12.3  Zorgprocessen heringericht door middel van meerdere verbeterprojecten 
 N Gemiddeld aantal procesherinrichtingen 

dmv verbeterprojecten 
Fisher’s Exact Test 
(p-waarde) 

Sneller Beter 19 95% 0,001 
Overige ziekenhuizen  42 52%  
(Bron: vragenlijst Kwaliteits- en Veiligheidmanagement in ziekenhuizen; meting 2007) 
 

 

Uit tabel 12.4 is af te leiden dat het aantal typen uitgevoerde Doorbraakprojecten 
gemiddeld significant hoger is in de Sneller Beter ziekenhuizen. Dat geldt voor de zes 
Sneller Beter Doorbraakprojecten, maar ook voor het totaal aan mogelijke 
Doorbraakprojecten (Fisher’s Exact Test 1 df; p<0,01). 
 

 

Tabel 12.4  Aantal typen Doorbraakprojecten uitgevoerd 
 N Gemiddelde SD ANOVA  

(64 df,  p-waarde) 
Aantal typen Sneller Beter Doorbraakprojecten     
Sneller Beter 19 5,05 1,90 0,00 
Overige ziekenhuizen 31 1,39 1,50  
Aantal typen Doorbraakprojecten     
Sneller Beter 19 8,11 3,26 0,00 
Overige ziekenhuizen 31 3,26 2,70  
(Bron: vragenlijst Kwaliteits- en Veiligheidmanagement in ziekenhuizen; meting 2007) 
 
 
In 42% van de Sneller Beter ziekenhuizen heeft men zelf de Doorbraakmethode toegepast 
op hetzelfde onderwerp. Voor de overige ziekenhuizen ligt dat percentage rond de 22% 
(zie tabel 12.5). Gemiddeld heeft 37% van de Sneller Beter ziekenhuizen de 
Doorbraakmethode toegepast op een nieuw onderwerp in vergelijking met een kwart van 
de overige ziekenhuizen. Deze scores van de Sneller Beter ziekenhuizen verschillen 
significant met die van de overige ziekenhuizen (Pearsons Chi-square p<0,05). 
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Tabel 12.5  Heeft uw instelling, na deelname aan een Doorbraakproject, de methodiek 
 zelfstandig opnieuw toegepast? 

 N (%) Nee 
N (%) 

Nee, wel 
plannen 
N (%) 

Ja, 
hetzelfde 
onderwerp 
N (%) 

Ja, nieuw 
onderwerp 
N (%) 

Chi-square 
(p-waarde) 

Sneller Beter 19 (100%) 1 (5,3%) 3 (15,8%) 8 (42,1%) 7 (36,8%) 0,05 
Overige ziekenhuizen 37 (100%) 15 (40,5%) 5 (13,5%) 8 (21,6%) 9 (24,3%)  

(Bron: vragenlijst Kwaliteits- en Veiligheidmanagement in ziekenhuizen; meting 2007) 
 
 
Verspreiding van verbetermaatregelen 
Daarnaast is de ziekenhuisdirecties de vraag voorgelegd in hoeverre activiteiten 
gerelateerd aan Sneller Beter onderwerpen aantoonbaar binnen het ziekenhuis worden 
toegepast (zie tabel 12.6). Binnen de Sneller Beter ziekenhuizen waar gegevens van 
beschikbaar zijn, wordt op bijna alle afdelingen gewerkt met de decubitus risico-
inventarisatie. De score is significant hoger dan die van het gemiddelde van de 
vergelijkingsgroep (Fisher’s Exact Test 1 df; p<0,05). Ook wordt er binnen Sneller Beter 
ziekenhuizen significant vaker op enkele afdelingen gewerkt met decentrale 
incidentcommissies (Fisher’s Exact Test 1 df; p<0,01) en worden vaker maatregelen 
genomen op enkele afdelingen om doorstroomtijden te verminderen (Fisher’s Exact Test 1 
df; p<0,01). Voor de overige onderwerpen zijn er geen significante verschillen tussen 
Sneller Beter ziekenhuizen en de vergelijkingsgroep. De cijfers wekken de indruk dat de 
Sneller Beter ziekenhuizen verder zijn met initiatieven op enkele afdelingen, gericht op: 
- intraveneuze antibioticatoediening; 
- medicatieoverdracht; 
- postoperatieve wondinfecties; 
- OK-productiviteit; 
- ligduur; 
- valincidenten; 
- ondervoeding. 
 
Dit beeld wordt echter genuanceerd door de constatering dat de overige ziekenhuizen 
verder lijken te zijn met de ziekenhuisbrede verspreiding van maatregelen gericht op: 
- postoperatieve pijn; 
- postoperatieve wondinfecties; 
- productiviteit van operatiekamers; 
- doorstroomtijden; 
- ligduur; 
- valincidenten; 
- ondervoeding. 
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Tabel 12.6  Verbetermaatregelen toegepast binnen ziekenhuisafdelingen 

 Enkele afdelingen 
Helft van de 
afdelingen Bijna alle afdelingen 

Risico-inventarisatie decubitus 
Sneller Beter (N=19) 0% 0% 100%a 

Overige ziekenhuizen (N=43) 2% 0% 77% 
Decentrale incidentencommissie 
Sneller Beter (N=19) 37%b 11% 32% 
Overige ziekenhuizen (N=43) 7% 7% 23% 
Vermindering postoperatieve pijn 
Sneller Beter (N=19) 11% 32% 53% 
Overige ziekenhuizen (N=43) 7% 19% 61% 
Vermindering onnodige bloedtransfusies 
Sneller Beter (N=19) 5% 11% 68% 
Overige ziekenhuizen (N=42) 5% 7% 55% 
Vermindering onnodige IV antibiotica toediening 
Sneller Beter (N=19) 16% 11% 42% 
Overige ziekenhuizen (N= 43 9% 12% 37% 
Verbetering medicatieoverdracht 
Sneller Beter (N=19) 16% 11% 32% 
Overige ziekenhuizen (N=43) 5% 12% 35% 

Reductie postoperatieve wondinfecties 
Sneller Beter (N=19) 16% 11% 32% 
Overige ziekenhuizen (N=43) 5% 12% 35% 

Terugdringen toegangstijden poliklinieken 
Sneller Beter (N=19) 16% 11% 32% 
Overige ziekenhuizen (N=43) 5% 12% 35% 

Reductie doorstroomtijden 
Sneller Beter (N=19) 16% 11% 32% 
Overige ziekenhuizen (N=43)  5% 12% 35% 

Verhogen OK productiviteit 
Sneller Beter (N=19) 16% 11% 32% 
Overige ziekenhuizen (N=43)  5% 12% 35% 

Verminderen ligduur 
Sneller Beter (N=19) 16% 11% 32% 
Overige ziekenhuizen (N=43)  5% 12% 35% 

Voorkomen valincidenten 
Sneller Beter (N=19) 16% 11% 32% 
Overige ziekenhuizen (N=43)  5% 12% 35% 

Voorkomen ondervoeding 
Sneller Beter (N=19) 16% 11% 32% 
Overige ziekenhuizen (N=43)  5% 12% 35% 
(Bron: vragenlijst Kwaliteits- en Veiligheidmanagement in ziekenhuizen; meting 2007) 
a er bestaat een significant verschil tussen de Sneller Beter ziekenhuizen en de overige ziekenhuizen op 0,05 
niveau 

b er bestaat een significant verschil tussen de Sneller Beter ziekenhuizen en de overige ziekenhuizen op 0,01 
niveau 
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12.4 Conclusie 
Inzichten ten aanzien van extern vliegwiel 
- Een analyse op sectorniveau van de mate waarin verbetermaatregelen (gerelateerd aan 

de Sneller Beter programmadoelen) zijn toegepast op vrijwel alle 
ziekenhuisafdelingen, laat zien dat er in 2007 over het algemeen geen duidelijke 
verschillen bestaan tussen de ziekenhuizen die wel of niet deelnamen aan het 
programma. 

- Gemiddeld bestaat er in minstens de helft van de onderzochte ziekenhuizen een 
ziekenhuisbrede aanpak voor decubitus, postoperatieve pijn en onnodige 
bloedtransfusies.  

- Het is op basis van de gegevens niet mogelijk om vast te stellen of er sprake is van een 
extern vliegwiel. 

 
Inzichten ten aanzien van intern vliegwiel 
- Uit de gegevens blijkt dat er binnen de Sneller Beter ziekenhuizen in 2007 gemiddeld 

niet meer verbeterprojecten zijn uitgevoerd dan in de vergelijkingsgroep. Wel voeren 
Sneller Beter ziekenhuizen substantieel meer verschillende typen Doorbraakprojecten 
uit dan niet Sneller Beter ziekenhuizen en worden zorgprocessen vaker heringericht 
door middel van verbeterprojecten. 

- Bij Sneller Beter ziekenhuizen is het verbeterproject Decubitus vaker ziekenhuisbreed 
verspreid dan in andere ziekenhuizen. 

- Sneller Beter ziekenhuizen hebben ook vaker een VIM commissie op afdelingsniveau. 
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B3  Dwarsdoorsnijdende onderwerpen  
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13 Patiëntenparticipatie 
 
 
 
 
 
 
Doelstelling ziekenhuizen op het onderdeel patiëntenparticipatie: 
Het benutten van de unieke ervaringsdeskundigheid van patiënten bij het bereiken van de 
doelstellingen en ambities in Sneller Beter, door gebruik te maken van concrete 
instrumenten voor participatie binnen de diverse onderdelen van het project. 
 
 

13.1 Inleiding  
Eén van de hoofddoelen van Sneller Beter is om de zorg voor patiënten aantoonbaar te 
verbeteren. Belangrijk hierbij is dat de zorg aansluit op de wensen en behoeften van 
patiënten en hun naasten. Het onderdeel patiëntenparticipatie van Sneller Beter is bedoeld 
om een extra impuls te geven aan deze patiëntgerichtheid van de zorg door het benutten 
van patiëntervaringen.  
In dit onderdeel van Sneller Beter worden instrumenten aangeboden die patiënten een rol 
geven bij de invulling en verbetering van de zorg en die zo dicht mogelijk aansluiten bij de 
kennis en ervaring van patiënten. Deze instrumenten kunnen onder andere worden ingezet 
binnen de diverse verbeterprojecten van Sneller Beter (Decubitus, Medicatieveiligheid, 
Postoperatieve wondinfecties, OK oké, Procesherinrichting en Werken zonder wachtlijst). 
Voorbeelden van deze instrumenten zijn: focusgroepen, spiegelgesprekken en 
elektronische patiëntenfeedback.  
Het doel van dit hoofdstuk is om inzicht te geven in de mate waarin de unieke 
ervaringsdeskundigheid van de patiënt is benut en in hoeverre dat heeft bijgedragen aan 
het bereiken van de doelstellingen en ambities in Sneller Beter. 
 
Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
1. In hoeverre zijn er binnen de verbeterprojecten van Sneller Beter instrumenten ter 

bevordering van patiëntenparticipatie ingezet? 
2. Welke instrumenten zijn binnen de verbeterprojecten van Sneller Beter ingezet om 

patiëntenparticipatie te bevorderen? 
3. Heeft de inzet van instrumenten voor patiëntenparticipatie in de verbeterprojecten 

bijgedragen aan het behalen van programmadoelen en meer patiëntgerichte zorg? 
 
De onderzoeksvragen worden op programmaniveau en op tranche niveau beantwoord. Het 
is relevant om na te gaan of de drie tranches van elkaar verschillen omdat verwacht wordt 
dat het programma-aanbod op basis van ervaringen door de tijd heen wordt verbeterd. 
Daarnaast heeft de eerste tranche in het eerste jaar van deelname aan Sneller Beter in 
tegenstelling tot de tweede en derde tranche ziekenhuizen geen expliciete ondersteuning 
gehad bij de uitvoering van het onderdeel patiëntenparticipatie: op het moment van de start 
van tranche 1 was nog geen draaiboek en ondersteuningsaanbod voor het onderdeel 
patiëntenparticipatie beschikbaar. 
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13.2 Methode  
Mate waarin instrumenten voor patiëntenparticipatie zijn ingezet en type ingezette 
instrumenten 
Voor de beantwoording van onderzoeksvraag 1 en 2 is een vragenlijstonderzoek 
uitgevoerd onder alle projectleiders van de verbeterprojecten die in het eerste jaar van 
tranche 1, 2 en 3 zijn uitgevoerd (N = 246 projecten, 24 ziekenhuizen). Aan de 
projectleiders is één jaar na de start van hun project gevraagd of hun projectteam de 
volgende zes instrumenten in het kader van patiëntenparticipatie wel of niet hebben 
ingezet:  
- elektronische en/ of schriftelijke patiëntenfeedback,  
- spiegelgesprekken,  
- focusgroepen,  
- betrekken van patiënten- en consumentenplatforms,  
- klanttevredenheidsmetingen, en  
- klantbehoeftemetingen.  
Andere instrumenten die in het kader van patiëntenparticipatie zijn ingezet, konden bij de 
optie ‘anders’ worden ingevuld. In totaal zijn de vragenlijsten van 179 projectteams terug 
ontvangen (respons = 73%). In verband met de waarborging van de validiteit zijn echter 11 
vragenlijsten uitgesloten van dit onderzoek omdat deze lijsten door eenzelfde persoon zijn 
ingevuld. Daarnaast hebben niet alle respondenten alle vragen ingevuld, waardoor de 
respons per vraag enigszins verschilt. Per vraag ontbreken de antwoorden van gemiddeld 
33 respondenten (SD=4). De analyses hebben steeds betrekking op het aantal 
projectleiders dat de betreffende vraag heeft ingevuld, met een maximum van 168.  
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is nagegaan in welke mate projectteams 
instrumenten hebben ingezet ter bevordering van de patiëntenparticipatie. Het ging om het 
percentage projectteams dat tenminste één instrument heeft ingezet voor 
patiëntenparticipatie en om het aantal ingezette instrumenten per projectteam. 
De verschillen tussen de drie tranches zijn getoetst op significantie met variantieanalyses 
(ANOVA met Bonferonni). 
 
Relatie tussen de inzet van instrumenten voor patiëntenparticipatie en projectuitkomsten 
en patiëntgerichtheid 
Van 135 projectteams is bekend of zij tenminste één instrument ter bevordering van 
patiëntenparticipatie hebben ingezet en wat het oordeel van de projectleider is over de 
effecten van het project op patiëntgerichtheid (een toename in de patiëntgerichtheid is niet 
bereikt, wordt nog verwacht, is bereikt). Dit oordeel van de projectleiders is verzameld in 
het vragenlijstonderzoek dat in het eerste deel van deze methodesectie is beschreven. Van 
92 projectteams is bekend of zij tenminste één instrument ter bevordering van de 
patiëntenparticipatie hebben ingezet en wat de resultaten op de uitkomstindicator zijn. De 
projectresultaten zijn afkomstig uit de centrale database die wordt onderhouden door het 
Sneller Beter consortium. De projectresultaten op de uitkomstindicator zijn 
gedichotomiseerd: wel/ niet programmadoel behaald, wel/ niet minimaal 10% verbetering 
gehaald op de uitkomstindicator (1/0), wel/ niet gelijk gebleven t.o.v. de beginsituatie 
(1/0), wel/ niet een verslechtering ten opzichte van de begin situatie opgetreden (1/0). 
Vervolgens zijn kruistabellen gemaakt waarin de resultaten op de uitkomstindicator en de 
oordelen van de projectleider over de bereikte patiëntgerichtheid zijn uitgezet tegen het 
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wel/ niet inzetten van tenminste één instrument ter bevordering van de 
patiëntenparticipatie. Daarna is met behulp van de Chi kwadraat toets nagegaan of er een 
significant verband bestaat tussen het wel/ niet inzetten van instrumenten ter bevordering 
van patiëntenparticipatie en de uitkomsten op de programmadoelen en de oordelen van de 
projectleiders over de bereikte patiëntgerichtheid. Vervolgens is met de Kendall’s tau-b 
nagegaan wat de grootte en de richting van het verband is. Kendall’s tau-b varieert tussen -
1 en 1: -1 betekent dat er een perfect negatief verband bestaat en dus alle hoge waarden (1) 
op de eerste variabele samengaan met lage waarden op de tweede variabele (0). De maat 
wordt 1 wanneer er een positief verband is. Wanneer Kendall’s tau-b gelijk is aan 0 bestaat 
er geen associatie. 
 
 

13.3 Resultaten  
Mate waarin instrumenten voor patiëntenparticipatie zijn ingezet 
Tabel 13.1 geeft een overzicht van het percentage projectteams dat per tranche 
ziekenhuizen gebruik heeft gemaakt van één of meerdere instrumenten ter bevordering van 
patiëntenparticipatie. Hieruit blijkt dat 83% van het totaal aantal projectteams tenminste 
één activiteit ter bevordering van patiëntenparticipatie heeft ingezet. Wanneer gekeken 
wordt naar de verschillende tranches blijkt dat in de eerste tranche ziekenhuizen 73% van 
de projectteams tenminste één instrument voor patiëntenparticipatie heeft ingezet sinds 
Sneller Beter. Dit percentage projecten is significant lager dan het percentage projecten dat 
in de tweede en derde tranche tenminste één instrument ter bevordering van de 
patiëntenparticipatie heeft ingezet (respectievelijk 92% en 86%).  
 
 
Tabel 13.1  Percentage projectteams dat tenminste één instrumenten voor 
 patiëntenparticipatie heeft ingezet 
 Wel instrumenten ingezet 

% 
Tranche 1 (N=55 projectteams) 73 
Tranche 2 (N=38 projectteams)a 92 
Tranche 3 (N=56 projectteams) 86 
Gemiddeld  83 
(Bron: vragenlijst projectleiders) 
a Het percentage projecten dat instrumenten ter bevordering van patiëntenparticipatie inzet verschilt significant 
op 0,05 niveau van tranche 1 

 
 
Tabel 13.2 geeft een overzicht van het gemiddelde aantal instrumenten (met een maximum 
van zes) dat door de projectteams in de verschillende typen verbeterprojecten is ingezet. 
Uit deze tabel blijkt dat een projectteam gemiddeld twee tot drie (gemiddelde bedraagt 
2,5) instrumenten inzet ter bevordering van de patiëntenparticipatie. De projectteams uit de 
tweede en derde tranche zetten gemiddeld meer instrumenten in voor patiëntenparticipatie 
dan de eerste tranche.  
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Tabel 13.2  Gemiddeld aantal ingezette instrumenten ter bevordering van 
 patiëntenparticipatie  
 Totaal  

Gem. (SD) 
Tranche 1 (N=55 projectteams) 2,0 (1,8) 
Tranche 2 (N=38 projectteams) 3,2 (1,7)a 
Tranche 3 (N=56 projectteams) 2,6 (1,6) 
Gemiddeld 2,5 (1,7) 
(Bron: vragenlijst projectleiders) 
a verschilt significant op 0,05 niveau van tranche 1 
 
 
Type ingezette instrumenten ter bevordering van patiëntenparticipatie 
Van alle projectteams die in het eerste jaar van deelname aan Sneller Beter in tranche 1, 2 
en 3 zijn gestart heeft 65% elektronische en/ of schriftelijke patiëntenfeedback ingezet, 
40% spiegelgesprekken uitgevoerd, 17% focusgroepen gehouden, 42% patiënten- en 
consumentenplatforms betrokken bij het project, 75% klanttevredenheidsmetingen 
uitgevoerd en 38% klantbehoeftemetingen uitgevoerd ter bevordering van de 
patiëntenparticipatie.  
Figuur 13.1 geeft een beeld van het percentage projectteams dat de verschillende 
instrumenten voor de bevordering van patiëntenparticipatie heeft ingezet per tranche. 
Hieruit blijkt dat de meeste projectteams klanttevredenheidsmetingen uitvoeren, gevolgd 
door de inzet van elektronische- en schriftelijke patiëntenfeedback.  
 
 
Figuur 13.1 Toepassing van instrumenten voor patiëntenparticipatie 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Elek
tro

nisc
he/ s

ch
rift

eli
jke f

eed
bac

k

Spieg
elg

esp
rek

ken

Focus
groe

pen

Betr
ek

ken
 pa

tië
nte

n- 
/co

nsu
ment

enp
lat

for
ms

Klan
tte

vred
en

hei
dsm

eti
ngen

Klan
tbe

hoef
tem

eti
ng

en

Pe
rc

en
ta

ge
 p

ro
je

ct
te

am
s (

%
)

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3
 

 
 



Evaluatie Sneller Beter pijler 3: Resultaten van een verbeterprogramma voor ziekenhuizen, NIVEL 2008 117 

Uit een extra vraag aan de projectleiders uit de tweede en derde tranche is echter gebleken 
dat klanttevredenheidmetingen al door 56% van de projectteams werden toegepast voor 
Sneller Beter. Gemiddeld 20% van de projectteams uit de tweede en derde tranche heeft 
sinds Sneller Beter de klantevredenheidsmetingen beter ingezet. Gemiddeld 8% van de 
projectteams gebruikte dit instrument voor het eerst en 16% gebruikte dit instrument niet. 
Voor de elektronische- en schriftelijke patiëntenfeedback is een soortgelijk beeld te zien: 
43% gebruikte dit instrument al voor Sneller Beter, 26% gebruikte dit instrument beter 
sinds Sneller Beter, 3% van de projectteams gebruikte dit instrument voor het eerst in 
Sneller Beter en 28% gebruikte dit instrument niet. Spiegelgesprekken werden volgens de 
projectleiders uit de tweede en derde tranche daartegen voor Sneller Beter slechts door 1% 
van de projectteams ingezet. Sinds Sneller Beter zet gemiddeld 12% van de projectteams 
uit de tweede en derde tranche spiegelgesprekken beter in en voor gemiddeld 33% van 
deze projectteams is de inzet van spiegelgesprekken nieuw.  
Naast de instrumenten die zijn weergegeven in figuur 13.1 hebben 15 projectteams 
aangegeven dat zij ‘shadowing’ in het kader van patiëntenparticipatie hebben uitgevoerd. 
Shadowing houdt in dat een medewerker de patiënt (fysiek) volgt door het gehele 
zorgproces om een nauwkeurig beeld te krijgen van het gehele zorgtraject en de 
bijbehorende ervaringen van de patiënt. Andere instrumenten die (op kleine schaal) zijn 
ingezet zijn het houden van ontslaggesprekken (N=4), het vragen aan de patiënt hoeveel 
pijn wordt ervaren (N=2) en het nabellen van patiënten die niet zijn verschenen op het 
spreekuur ondanks dat zij een afspraak hadden (N=1). 
 
Relatie tussen de inzet van instrumenten voor patiëntenparticipatie en projectuitkomsten  
In tabel 13.3 zijn kruistabellen weergegeven waarin de resultaten op de uitkomstindicator 
en de oordelen van de projectleider over de bereikte patiëntgerichtheid zijn uitgezet tegen 
het wel/ niet inzetten van tenminste één instrument ter bevordering van de 
patiëntenparticipatie. 
 
 
Tabel 13.3  Kruistabellen inzet instrumenten patiëntenparticipatie en projectuitkomsten 

 Inzet instrumenten voor 
patiëntenparticipatie 

 Nee Ja 
Programmadoel behaald   
Nee   9 55 
Ja   7 21 
Tenminste 10 % verbetering   
Nee   6 34 
Ja 10 42 
Status quo   
Nee 14 61 
Ja   2 15 
Tenminste 10% verslechtering   
Nee 13 58 
Ja   3 18 
Toename in patiëntgerichtheid   
Niet bereikt   6 18 
Wordt nog verwacht   7 46 
Bereikt 11 47 
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Tabel 13.4 geeft een overzicht van de gevonden relaties tussen de inzet van tenminste één 
instrument ter bevordering van patiëntenparticipatie en de projectuitkomsten of de 
patiëntgerichtheid van de zorg. Hieruit blijkt dat er zowel tussen de inzet van instrumenten 
voor patiëntenparticipatie en projectuitkomsten als tussen de inzet van instrumenten voor 
patiëntenparticipatie en patiëntgerichtheid geen significant relaties bestaan. Daarnaast 
geeft Kendall’s tau-b ook aan dat de (niet-significante) relaties ook nauwelijks aanwezig 
zijn.  
 
 
Tabel 13.4  Relatie tussen inzet instrumenten ter bevordering van patiëntenparticipatie en 
 projectuitkomsten en patiëntgerichtheid 

 Chi kwadraat  
(p-waarde) 

Kendall’s tau-b 
(p-waarde) 

Projectuitkomsten (N=92) 
Patiëntenparticipatie x programmadoel behaald 1,62 (0,20) -0,13 (0,24) 
Patiëntenparticipatie x tenminste 10% verbetering 0,28 (0,60) -0,55 (0,59) 
Patiëntenparticipatie x status quo 0,46 (0,50) 0,07 (0,45) 
Patiëntenparticipatie x  tenminste 10% verslechtering  0,18 (0,67) 0,05 (0,65) 
Patiëntgerichtheid (N=135)   
Patiëntenparticipatie x toename in patiëntgerichtheid 1,67 (0,43) 0,02 (0,87) 

 
 
De relaties tussen de inzet van instrumenten voor patiëntenparticipatie en 
projectuitkomsten en patiëntgerichtheid op het niveau van de individuele tranches konden 
niet worden berekend omdat hiervoor het aantal projectteams waarvan de betreffende data 
beschikbaar is te klein is. 
 
 

13.4 Conclusie  
- Gemiddeld heeft 83% van de projectteams instrumenten ter bevordering van 

patiëntenparticipatie ingezet. 
- Klanttevredenheidsmetingen en elektronische en/ of schriftelijke patiëntenfeedback 

zijn het meest vaak ingezet. 
- Uit de resultaten blijkt echter wel dat de expliciete ondersteuning binnen het onderdeel 

patiëntenparticipatie in tranche 2 en 3 ertoe heeft geleid dat: 
- Meer projectteams instrumenten ter bevordering van patiëntenparticipatie hebben 

ingezet (significant meer projectteams uit tranche 2 zetten in vergelijking met 
tranche 1 tenminste één instrument ter bevordering van de patiëntenparticipatie 
in); 

- Projectteams vaker kennis hebben gemaakt met nieuwe vormen van 
patiëntenparticipatie zoals spiegelgesprekken.  

- De meerwaarde van de inzet van deze instrumenten en dus het benutten van de unieke 
ervaringsdeskundigheid op het behalen van de programmadoelstellingen en een meer 
patiëntgerichte zorg is niet vastgesteld.  
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14 Professionele kwaliteit 
 
 
 
 
 
 
Doelstellingen ziekenhuizen op het onderdeel professionele kwaliteit: 
1. De discussie op gang brengen over het gewenste niveau van professionele kwaliteit ten 

behoeve van het creëren aan een cultuur waarin het verbeteren van kwaliteit een 
continu proces is.  

2. Stimulering van de implementatie van een aantal kwaliteitsprojecten, zoals interne 
visitaties en complicatieregistratie. 

 
 

14.1 Inleiding 
Professionele kwaliteit betreft alle professionals in de zorg. Het onderdeel professionele 
kwaliteit van Sneller Beter richt zich echter in de eerste plaats op medisch specialisten. Het 
streven van dit programmaonderdeel is om een discussie op gang te brengen over het 
gewenste niveau van de professionele kwaliteit als basis voor continu kwaliteitsbeleid, ook 
na het beëindigen van Sneller Beter. Achtergrond van deze aanpak is de aanname dat door 
het op de agenda zetten en bespreken van het onderwerp professionele kwaliteit een 
bewustwordingsproces op gang komt. Dit bewustwordingproces moet de basis vormen 
voor het draagvlak onder de medisch specialisten voor: (1) de uitvoering van de 
verbeterprojecten uit Sneller Beter, en (2) de ontwikkeling van een cultuur waarin 
ziekenhuisbreed in een continu proces gewerkt wordt aan de verbetering van kwaliteit.  
 
Kader 14.1 Onderwerpen programma onderdeel professionele medische kwaliteit 
Onderwerpen Professionele kwaliteit 
Complicatieregistratie is de registratie van ongewenste uitkomsten van medische zorg 
die voor de patiënt belastend zijn. Door de registratie hiervan wordt beoogd: betrouwbare 
informatie te verzamelen over complicaties, factoren te vinden die aangrijpingspunten 
vormen om complicaties te voorkomen en een kwaliteitscyclus te realiseren gericht op 
preventie van complicaties.  
Interne visitatie is een methode die door medisch specialisten wordt gebruikt om de 
effectiviteit en organisatie van de patiëntenzorg te toetsen en te verbeteren. Interne visitatie 
is multidisciplinair van aard en bestaat uit onder meer bezoek aan de werkplek, onderzoek 
naar schriftelijke regelingen betreffende overdracht van zorg, onderzoek naar 
aanwezigheid en toepassing van richtlijnen en protocollen, statusonderzoek en gesprekken 
met medewerkers op de afdeling.  
Bij spiegelgesprekken informeren patiënten medisch specialisten over hun ervaringen in 
het ziekenhuis.  
Veilig Incident Melden is het invoeren van een laagdrempelig meldingssysteem voor 
onbedoelde gebeurtenissen in het zorgproces of uitkomsten van onbedoelde gebeurtenissen 
die al dan niet leiden tot schade voor de patiënt (incidenten).  
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Het project professionele kwaliteit binnen Sneller Beter richt zich in het concreet op de 
implementatie van de onderwerpen complicatieregistratie, interne visitatie, 
spiegelgesprekken en Veilig Incident Melden (zie kader 14.1 voor een beschrijving). 
Vanaf de derde tranche ziekenhuizen lag de nadruk in het programma-aanbod op 
complicatieregistratie en interne visitatie.  
 
Het is niet mogelijk om de bijdrage van het onderdeel professionele kwaliteit aan de 
gewenste cultuurverandering in kaart te brengen. Cultuurverandering is een resultante van 
een samenspel van veranderingen. In dit hoofdstuk kan alleen worden nagegaan in 
hoeverre de deelnemende ziekenhuizen op de verschillende afdelingen waar de 
verbeterprojecten (Decubitus, Medicatieveiligheid, Postoperatieve wondinfecties, OK oké, 
Procesherinrichting en Werken zonder wachtlijst) zijn uitgevoerd, activiteiten hebben 
geïmplementeerd om de professionele kwaliteit te bevorderen.  
 
Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
1. In hoeverre zijn er activiteiten ten behoeve van professionele kwaliteit uitgevoerd op 

de afdelingen waar de verbeterprojecten van Sneller Beter zijn uitgevoerd? 
2. Welke activiteiten worden op deze afdelingen uitgevoerd om de professionele 

kwaliteit te verbeteren? 
 
De onderzoeksvragen worden op programmaniveau en op tranche niveau beantwoord. Het 
is relevant om na te gaan of de drie tranches van elkaar verschillen omdat verwacht wordt 
dat het programma-aanbod op basis van ervaringen door de tijd heen wordt verbeterd.  
 
 

14.2 Methode  
Voor de beantwoording van onderzoeksvragen is een vragenlijstonderzoek uitgevoerd 
onder alle projectleiders van de verbeterprojecten die in het eerste jaar van tranche 1, 2 en 
3 zijn uitgevoerd (N = 246 projecten, 24 ziekenhuizen). Aan alle projectleiders is één jaar 
na de start van hun verbeterproject middels een vragenlijst gevraagd of de volgende vier 
activiteiten in het kader van professionele kwaliteit op hun afdeling worden uitgevoerd:  

- interne visitatie,  
- spiegelgesprekken,  
- complicatieregistratie, en  
- veilig incident melden.  

Andere activiteiten die in het kader van professionele kwaliteit zijn uitgevoerd, konden bij 
de optie ‘anders’ worden ingevuld. In totaal zijn 179 vragenlijsten terug ontvangen 
(respons = 73%). In verband met de waarborging van de validiteit zijn echter 11 
vragenlijsten uitgesloten van dit onderzoek omdat deze lijsten door eenzelfde persoon zijn 
ingevuld. Daarnaast hebben niet alle respondenten alle vragen ingevuld, waardoor de 
respons per vraag enigszins verschilt. Per vraag ontbreken de antwoorden van gemiddeld 
32 respondenten (SD=8). De analyses hebben steeds betrekking op het aantal 
projectleiders dat de betreffende vraag heeft ingevuld met een maximum van 168.  
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is nagegaan in welke mate afdelingen de 
instrumenten hebben ingezet ter bevordering van de professionele kwaliteit. Het ging om 
het percentage afdelingen dat tenminste één van de vier instrumenten en om het aantal 
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ingezette instrumenten per afdeling. De verschillen tussen de drie tranches zijn getoetst 
met variantieanalyses (ANOVA met Bonferroni). 
 
 

14.3 Resultaten  
Mate waarin activiteiten ten behoeve van professionele kwaliteit uitgevoerd zijn 
Tabel 14.1 geeft een overzicht van het percentage afdelingen dat tenminste één activiteit 
voor professionele kwaliteit heeft uitgevoerd. Hieruit blijkt dat 90% van het totaal aantal 
afdelingen tenminste één activiteit ter bevordering van de professionele kwaliteit heeft 
uitgevoerd. Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen de drie tranches in het 
percentage afdelingen dat activiteiten heeft uitgevoerd in het kader van professionele 
kwaliteit. 
 
 
Tabel 14.1  Percentage afdelingen dat tenminste één activiteit t.b.v. professionele kwaliteit 
 heeft uitgevoerd 
 Wel instrumenten ingezet 

% 
Tranche 1 (N=50 projectteams) 82 
Tranche 2 (N=42 projectteams) 95 
Tranche 3 (N=59 projectteams) 93 

Gemiddeld 90 

(Bron: vragenlijst projectleiders) 
 
 
Tabel 14.2 geeft een overzicht van het gemiddeld aantal activiteiten (met een maximum 
van vier) dat door de afdelingen in de verschillende typen verbeterprojecten is ingezet. Uit 
deze tabel blijkt dat een afdeling gemiddeld twee (gemiddelde bedraagt 2,3) activiteiten 
voor professionele kwaliteit uitvoert. Er zijn geen significante verschillen gevonden in het 
aantal uitgevoerde activiteiten tussen de drie tranches. 
 
 
Tabel 14.2  Gemiddeld aantal uitgevoerde activiteiten t.b.v. professionele kwaliteit  
 Totaal  

Gem. (SD) 
Tranche 1 (N=50 projectteams) 2,2 (1,4) 
Tranche 2 (N=42 projectteams) 2,6 (1,4) 
Tranche 3 (N=59 projectteams) 2,3 (1,1) 

Gemiddeld 2,4 (1,2) 

(Bron: vragenlijst projectleiders) 
 
 
Type activiteiten voor professionele kwaliteit 
Van alle afdelingen die in hun eerste jaar Sneller Beter betrokken zijn geweest bij een 
verbeterproject, heeft 57% interne visitaties uitgevoerd en 39% heeft spiegelgesprekken 
uitgevoerd. Daarnaast heeft respectievelijk 81% en 82% van de afdelingen gewerkt aan 
complicatieregistratie en veilig incident melden. Naast de activiteiten die zijn weergegeven 
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in figuur 14.1 geven tien projectleiders aan dat hun afdeling een andere activiteit heeft 
uitgevoerd in het kader van professionele kwaliteit zoals de visitatie door de 
beroepsvereniging en het regelen van voorbehouden handelingen. 
Figuur 14.1 geeft een beeld van het percentage afdelingen dat de verschillende activiteiten 
voor de bevordering van de professionele kwaliteit heeft ingezet per tranche. Hieruit blijkt 
dat er op de afdelingen uit tranche 2 in verhouding vaker interne visitaties en 
spiegelgesprekken zijn uitgevoerd. 
 
 
Figuur 14.1 Inzet activiteiten professionele kwaliteit 
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Uit een extra vraag aan de projectleiders uit de tweede en derde tranche is gebleken dat 
interne visitaties door 3% van de projectteams pas sinds Sneller Beter worden uitgevoerd. 
Daarnaast doet 13% van de  projectteams dit beter sinds Sneller Beter en 43% deed dit al 
voor Sneller Beter. De overige afdelingen uit tranche 2 en 3 (31%) voeren geen interne 
visitaties uit. Voor spiegelgesprekken geldt dat 24% van de afdelingen dit sinds Sneller 
Beter doet, 6% dit beter is gaan doen sinds Sneller Beter, 5% dit al voor Sneller Beter deed 
en dat 55% van de afdelingen dit niet doet. Aan complicatieregistratie wordt door 1% van 
de afdelingen sinds Sneller Beter gewerkt en 18%  van de projectteams uit tranche 2 en 3 
doen dit beter sinds Sneller Beter. Het grootste aantal afdelingen, 63%, werkte al voor 
Sneller Beter aan complicatieregistratie. Voor veilig incident melden geldt: 25% van de 
afdelingen uit tranche 2 en 3 doet dit sinds Sneller Beter, 24% doet dit beter sinds Sneller 
Beter, 36% deed dit al voor Sneller Beter en 16% doet het niet.  
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14.4 Conclusie 
- Gemiddeld heeft 90% van de projectteams tenminste één instrumenten ter bevordering 

van professionele kwaliteit ingezet. 
- Complicatieregistratie en veilig incident melden zijn het meest vaak ingezet.  
- Uit een extra vraag onder de projectleiders van tranche 2 en 3 blijkt echter dat het 

werken aan veilig incident melden en het uitvoeren van spiegelgesprekken het meest is 
toegenomen. 

- Er kan niet worden vastgesteld of deze toename een gevolg is van het onderdeel 
professionele kwaliteit. Beide kwaliteitsprojecten, veilig incident melden en 
spiegelgesprekken worden ook via andere onderdelen van Sneller Beter gestimuleerd, 
namelijk het verbeterproject Veilig Incident Melden en het onderdeel 
patiëntenparticipatie.  

- Ondanks dat in tranche drie de nadruk lag op de implementatie van interne visitatie en 
complicatieregistratie lijken de resultaten erop te wijzen dat dit niet heeft geleid tot 
een toename in de uitvoering van deze kwaliteitsprojecten.  

- Deze resultaten geven aanleiding om te denken dat het onderdeel professionele 
kwaliteit op zichzelf weinig in de ziekenhuizen teweeg heeft gebracht op het gebied 
van de implementatie van kwaliteitsprojecten. Mogelijk heeft wel de aandacht vanuit 
de verschillende onderdelen van Sneller Beter (verbeterprojecten, patiëntenparticipatie 
en professionele kwaliteit) geholpen om de medisch specialisten te stimuleren te 
werken aan kwaliteitsprojecten. 

- Een beperking van dit onderzoek is dat alleen de activiteiten van de afdelingen die 
mee deden aan een verbeterproject van Sneller Beter in kaart zijn gebracht. Hierdoor is 
niet bekend welke activiteiten op ziekenhuisniveau zijn uitgevoerd in het kader van het 
programmaonderdeel professionele kwaliteit.  
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15 Business case 
 
 
 
 
 
 
Doelstellingen ziekenhuizen op het onderdeel Business case: 
Het inzichtelijk maken van de relatie tussen kwaliteit en kosten, zodat onderbouwde 
keuzes gemaakt kunnen worden bij de initiatie, borging en verspreiding van een project. 
 
 

15.1 Inleiding  
Binnen Sneller Beter wordt geadviseerd om voor ieder verbeterproject een zogenaamde 
business case op te stellen. In een business case wordt een relatie gelegd tussen 
kwaliteitsverbeteringen en kostenbeheersing. De business case beschrijft de winsten van 
het project en zet deze af tegen de kosten die gemoeid gaan met het project. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen financiële en kwalitatieve kosten en baten. De relatie leggen 
tussen kwaliteit en kosten en dit ook inzichtelijk maken, zorgt ervoor dat onderbouwde 
keuzes gemaakt kunnen worden in relatie tot een te starten project. 
De verwachting is dat door het maken van een kwantitatieve koppeling tussen projecten en 
resultaten en de bijbehorende concretisering van de activiteiten binnen de projecten de 
resultaten van het project beter zullen zijn. Door het opstellen van de business case wordt 
namelijk voor iedere betrokkene nagegaan wat zijn belang is in het project, maar ook waar 
mogelijk knelpunten kunnen liggen. Hierdoor wordt een reëlere inschatting gemaakt van 
de te verwachten resultaten. Doel van dit hoofdstuk is om na te gaan of het opstellen van 
een business case inderdaad samengaat met betere projectuitkomsten. 
 
Hiertoe is de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
1. Is er een verband tussen het uitvoeren van een business case en de resultaten van een 

verbeterproject? 
 
 

15.2 Methode 
In totaal zijn 246 projectteams binnen de 24 deelnemende ziekenhuizen gestart. Van 92 
projectteams is bekend of zij een business case hebben gemaakt én wat de 
projectuitkomsten zijn. De projectuitkomsten zijn gedichotomiseerd: wel/ niet 
programmadoel behaald (1/0), wel/ niet minimaal 10% verbetering gehaald op de 
uitkomstindicator (1/0) (ongeacht of het programma doel wel of niet is gehaald), wel/ niet 
gelijk gebleven t.o.v. de beginsituatie (1/0), wel/ niet een verslechtering ten opzichte van 
de begin situatie opgetreden (1/0). Vervolgens zijn kruistabellen gemaakt waarin de 
uitkomsten uitgezet zijn tegen het wel/ niet maken van een business case. Daarna is 
nagegaan of er een verband bestaat tussen het wel/ niet maken van de business case en de 
resultaten van een project op de uitkomstindicator. Met een Chi kwadraat toets is nagegaan 
of er een significant verband bestaat. Vervolgens is met de Kendall’s tau-b nagegaan wat 
de grootte en de richting van het verband is. Kendall’s tau-b varieert tussen -1 en 1:            
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-1 betekent dat er een perfect negatief verband bestaat en dus alle hoge waarden (1) op de 
eerste variabele samengaan met lage waarden op de tweede variabele (0). De maat wordt 1 
wanneer er een positief verband is. Wanneer Kendall’s tau-b gelijk is aan 0 bestaat er geen 
associatie. 
 
 

15.3 Resultaten 
In tabel 15.1 zijn kruistabellen weergegeven waarin de gedichotomiseerde resultaten van 
de projecten op de uitkomstindicator zijn uitgezet tegen het wel of niet maken van een 
business case. 
 
 
Tabel 15.1  Kruistabellen business case en uitkomsten van projecten 

 Business Case 
 Nee Ja 
Programmadoel behaald   
Nee 40 11 
Ja 22 19 
Tenminste 10 % verbetering   
Nee 25 26 
Ja 10 31 
Status quo   
Nee 40 11 
Ja 39 2 
Tenminste 10% verslechtering   
Nee 37 14 
Ja 34 7 
 
 
Tabel 15.2 geeft een overzicht van de gevonden verbanden tussen het uitvoeren van een 
business case en de resultaten op de uitkomstindicatoren. Hieruit blijkt dat projecten die 
een business case hebben opgesteld vaker het programmadoel of 10% verbetering hebben 
gehaald. Wanneer wordt gekeken naar de projecten waarbij na afloop geen verandering is 
opgetreden ten opzichte van de beginsituatie (in plaats van de beoogde verbetering) blijkt 
dat er een negatief verband bestaat: dit wil zeggen dat deze projecten significant minder 
vaak een business case hebben gemaakt. Ook voor de projecten die tenminste 10% zijn 
verslechterd op de uitkomstindicator bestaat een negatief verband met de business case. 
Dit verband is echter niet significant. 
 
 
Tabel 15.2  Verband business case en uitkomsten van projecten 

 Chi kwadraat 
(p-waarde) 

Kendall’s tau-b 
(p-waarde) 

Alle projecten (N=92)   
Business case x programmadoel behaald 6,35 (0,012)* 0,26 (0,011)* 
Business case x tenminste 10% verbetering 5,85 (0,016)* 0,25 (0,011)* 
Business case x status quo  5,22 (0,022)* -0,24 (0,012)* 
Business case x verslechtering van tenminste 10% 1,39 (0,24) -0,12 (0,227) 

* significant op 0,05 niveau 
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15.4 Conclusie  
- Er bestaat een verband tussen het uitvoeren van een business case en de resultaten van 

een verbeterproject: het maken van een business case gaat vaker samen met betere 
projectuitkomsten.  

- Op basis van de beschikbare data kan echter niet worden gesproken van een causale 
relatie. Het zou ook kunnen dat alle teams die een business case hebben gemaakt een 
ander kenmerk gemeen hebben dat voor het succes verantwoordelijk is.  

- Verder onderzoek moet uitwijzen of de business case inderdaad zorgt voor een betere 
taakverdeling binnen het projectteam en een gezamenlijk belang voor de uitvoering 
van het project waardoor betere resultaten op de programmadoelen behaald worden. 
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Begrippenlijst 
 
 
 
 
 
 
Adviseur Het consortium heeft adviseurs en projectleiders in 

dienst die partijen in de ziekenhuizen ondersteunen bij 
de uitvoering van taken in het kader van het 
implementatieprogramma. 

Business case In een business case wordt een relatie gelegd tussen 
kwaliteitsverbeteringen en kostenbeheersing. De 
business case beschrijft de winsten van een project en 
zet deze af tegen de kosten die gemoeid gaan met het 
project. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
financiële en kwalitatieve kosten en baten. 

Centrale database Digitale gegevensverzameling waarin 
voortganggegevens van projectteams worden 
ondergebracht. De centrale databank wordt aangevuld 
en onderhouden door medewerkers in dienst van het 
consortium. Het is de voornaamste informatiebron om 
de mate van effectiviteit vast te kunnen stellen van de 
verschillende projecten. 

Consortium Samenwerkingsverband van het Kwaliteitsinstituut voor 
de Gezondheidszorg CBO, het instituut Beleid en 
Management van de Gezondheidszorg en de Orde van 
Medisch Specialisten. Het consortium is belast met de 
inhoudelijke vormgeving en uitvoering van het 
implementatieprogramma. 

Diagnosebehandelcombinatie Een diagnosebehandelcombinatie (DBC) is een 
medische procesbeschrijving. Een DBC omvat alle 
activiteiten van ziekenhuizen en medisch specialisten 
die voortvloeien uit de zorgvraag van de patiënt. Aan 
elke DBC kan een prijskaartje worden gehangen. In de 
prijs zijn inbegrepen: materiaal, afschrijvingen, 
personeel en een vergoeding voor de medisch-
specialistische zorg (bron: www.vws.nl).  

Doorbraakmethode De Doorbraakmethode is een gestructureerde manier 
van veranderingen invoeren in meerdere ziekenhuizen 
tegelijk. Het doel is om in relatief korte tijd de kwaliteit 
van de zorg te verbeteren, onder andere door gebruik te 
maken van beproefde methoden. Zie ook 
verbetermethode. 

Interne programmacoördinator In ieder deelnemend ziekenhuis is een coördinator voor 
de uitvoering van het Sneller Beter programma in het 
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betreffende ziekenhuis aangesteld. Deze persoon 
monitort de voortgang van de alle verbeterprojecten die 
worden uitgevoerd. 

Nolan-model De verbetermethode achter de Doorbraakprojecten is 
gebaseerd op systematische probleemoplossing volgens 
het Nolan-model. Dit model is gericht op procesmatige 
verbetering aan de hand van een te doorlopen cyclus 
van plannen, uitvoeren, evalueren en aanpassen (plan-
do-study-act). Medewerkers die een verbeterproject 
uitvoeren volgens dit model worden geacht te 
experimenteren met specifieke maatregelen en 
oplossingsrichtingen. 

Prioriteitsgebied Het implementatieprogramma bestaat uit drie 
prioriteitsgebieden. Het gaat om patiënten-logistiek, 
patiëntveiligheid, leiderschap en 
organisatieontwikkeling (L&O). Per prioriteitsgebied 
zijn doelen, projecten en specifieke activiteiten 
vastgesteld. 

PDSA-cyclus Zie verbetermethode. 
Procesindicator Voor ieder projecttype zijn procesindicatoren 

vastgesteld. Met behulp van een procesindicator kan 
men meten of een verandering in de werkmethoden 
volgens plan is uitgevoerd.  

Projectleider in een ziekenhuis Degene die de voortgang coördineert van een project 
dat door het projectteam wordt uitgevoerd.  

Projectteam De verbeterprojecten worden uitgevoerd door 
multidisciplinaire teams bestaande uit medisch 
specialisten, verpleegkundigen, managers, 
stafmedewerkers en andere medewerkers van het 
ziekenhuis. 

Projecttype Binnen Sneller Beter worden door projectteams in 
ziekenhuizen verbeterprojecten uitgevoerd. Zeven 
projecttypen worden ingezet om de programma-doelen 
op het gebied van patiëntveiligheid en 
patiëntenlogistiek te realiseren: Decubitus, 
Medicatieveiligheid, OK oké, Postoperatieve 
wondinfecties, Procesherinrichting, Werken zonder 
wachtlijst en Veilig Incident Melden. De projecten 
Medicatieveiligheid zijn op basis van de onderwerpen 
in te delen in subtypen: antibiotica switch, 
bloedtransfusies, medicatie-overdracht, postoperatieve 
pijn en prospectieve risicoanalyse. 

Tranche Sneller Beter wordt uitgevoerd in drie tranches. In 
iedere tranche nemen acht ziekenhuizen deel aan het 
programma. 
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Uitkomstindicator Voor ieder projecttype is een programmadoel 
vastgesteld (zie deel A, tabel 1.1). Aan ieder van deze 
programmadoelen is een projectspecifieke indicator 
gekoppeld aan de hand waarvan de resultaten van een 
project kunnen worden vastgesteld. 
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Lijst met afkortingen  
 
 
 
 
 
 
CBO Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO 
CAPHRI Care and Public Health Research Institute van 

Universiteit Maastricht 
DBC Diagnosebehandelcombinatie 
DEC Decubitus 
iBMG Instituut Beleid en Management van de 

Gezondheidszorg 
ICT Informatie- en communicatietechnologie 
IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg 
IPC Interne programmacoördinator 
L&O Leiderschap en Organisatieontwikkeling 
MSB Medisch Stafbestuur 
MV Medicatieveiligheid 
NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de 

gezondheidszorg 
NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 
OK Operatiekamer of het Doorbraakproject OK Oké dat 

gericht is op een productiviteitsverhoging van 
operatiekamers 

PDSA Plan-do-study-act 
PHI Procesherinrichting 
POWI Postoperatieve wondinfecties 
RvB Raad van Bestuur 
SMART Specifiek meetbaar ambitieus/appelerend 

resultaatgericht tijdsbepaald 
T1 Tranche 1 
T2 Tranche 2 
T3 Tranche 3 
VAS Visueel Analoge Schaal 
VIM Veilig Incident Melden 
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
WZW Werken zonder wachtlijst 
ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en 

zorginnovatie (Zorgonderzoek Nederland en NWO-
Medische Wetenschappen) 
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Appendix  
 
 
 
 
 
 
Tabellen behorende bij hoofdstuk 3 ‘Patiëntveiligheid: Interventies en Resultaten’ 
 
Tabel A3.1  Resultaten projectteams patiëntveiligheid per tranche 
 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Totaal 
 N % N % N % N % 
Decubitus (DEC) 
Doel bereikt 9 50 7 51 7 47 23 49 
10% verbetering 4 22 4 29 2 13 10 21 
Geen verandering 1 6 0 0 1 7 2 4 
10% verslechtering 4 22 2 13 2 13 8 17 
Resultaten niet bekend  0 0 1 7 3 20 4 9 
Totaal 18 100 14 100 15 100 47 100 
Medicatieveiligheid (MV) 
Doel bereikt 7 44 5 42 2 17 14 35 
10% verbetering 4 25 2 17 4 33 10 25 
Geen verandering 1 6 1 8 0 0 2 5 
10% verslechtering 1 6 0 0 0 0 1 3 
Resultaten niet bekend  3 19 4 33 6 50 13 32 
Totaal 16 100 12* 100 12* 100 40 100 
Postoperatieve wondinfecties (POWI)  Na 1 jaar 
Doel bereikt 2 25 1 13 1 14 4 17 
10% verbetering 1 13 0 0 0 0 1 4 
Geen verandering 0 0 0 0 0 0 0 0 
10% verslechtering 3 37 1 13 0 0 4 18 
Resultaten niet bekend  2 25 6 74 6 86 13 61 
Totaal 8 100 8 100 7 100 23 100 
Postoperatieve wondinfecties (POWI)  Na 2 jaar1 

Doel bereikt 2 25 1 13 1 14 4 17 
10% verbetering 1 13 0 0 0 0 1 4 
Geen verandering 1 12 0 0 0 0 1 4 
10% verslechtering 2 25 1 12 1 14 4 17 
Resultaten niet bekend  2 25 6 75 6 72 13 58 
Totaal 8 100 8 100 7 100 23 100 
(Bron: centrale database Sneller Beter pijler 3)  
* In tranche 2 zijn 17 projectteams MV gestart, 5 hiervan voeren een prospectieve risicoanalyse uit. In tranche 

3 zijn 19 projectteams MV gestart, 7 hiervan voeren een prospectieve risicoanalyse uit. In dit projecttype zijn 
geen uitkomstindicatoren gemeten (alleen procesindicatoren). 

1 Het tweede jaar van tranche 3 was ten tijde van deze evaluatie (augustus 2008) nog niet afgerond. Mogelijk 
zijn er door de projectteams POWI uit tranche 3 in de laatste paar maanden additionele resultaten geboekt. 

 



 Ta
be

l A
3.

2 
G

ep
er

ci
pi

ee
rd

e 
ef

fe
ct

en
 p

ro
je

ct
te

am
s p

at
ië

nt
ve

ili
gh

ei
d 

W
er

kw
ijz

e 
Pr

oj
ec

tt
ea

m
 

T
ra

nc
he

 1
 

T
ra

nc
he

 2
 

T
ra

nc
he

 3
 

T
ot

aa
l 

D
E

C
 

M
V

 
PO

W
I 

D
E

C
 

M
V

 
PO

W
I 

D
E

C
 

M
V

 
PO

W
I 

D
E

C
 

M
V

 
PO

W
I 

  
(N

=9
) 

(N
=1

1)
 

(N
=6

) 
(N

=7
) 

(N
=1

1)
 

(N
=5

) 
(N

=1
2)

 
(N

=1
4)

 
(N

=7
) 

(N
=2

8)
 

(N
=3

6)
 

(N
=1

8)
 

A
lg

em
ee

n 
oo

rd
ee

l o
ve

r h
et

 su
cc

es
 v

an
 h

et
 p

ro
je

ct
 

(0
-1

0)
 

6,
9 

8 
6,

1 
5,

7 
7,

2 
6,

3 
6,

8 
6,

7 
6,

6 
6,

5 
7,

2 
6,

3 

To
en

am
e 

(%
 ja

): 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

pa
tië

nt
ge

ric
ht

he
id

  
22

 
33

 
60

 
67

 
38

 
10

0 
50

 
46

 
60

 
44

 
40

 
71

 
- 

en
th

ou
si

as
m

e 
ov

er
 w

er
ke

n 
m

et
 d

e 
D

oo
rb

ra
ak

m
et

ho
de

 
11

 
30

 
20

 
17

 
50

 
50

 
33

 
33

 
57

 
22

 
37

 
44

 
- 

m
og

el
ijk

he
id

 to
t s

tu
rin

g 
af

de
lin

gs
re

su
lta

at
  

33
 

67
 

40
 

50
 

63
 

25
 

58
 

21
 

29
 

48
 

45
 

31
 

- 
pr

od
uc

tiv
ite

it 
 

56
 

67
 

10
0 

40
 

13
 

25
 

8 
15

 
0 

31
 

30
 

38
 

- 
pr

of
ile

rin
g 

va
n 

de
 a

fd
el

in
ge

n 
 

22
 

20
 

40
 

50
 

38
 

50
 

58
 

21
 

14
 

44
 

25
 

32
 

- 
ko

st
en

be
sp

ar
in

g 
bi

nn
en

 d
e 

af
de

lin
ge

n 
22

 
44

 
40

 
40

 
44

 
25

 
33

 
31

 
14

 
31

 
39

 
25

 
- 

ko
st

en
be

sp
ar

in
g 

bi
nn

en
 h

et
 z

ie
ke

nh
ui

s  
29

 
56

 
50

 
0 

33
 

75
 

0 
0 

14
 

8 
26

 
40

 
(B

ro
n:

 v
ra

ge
nl

ijs
t p

ro
je

ct
le

id
er

s p
at

ië
nt

ve
ili

gh
ei

d)
 

    



Evaluatie Sneller Beter pijler 3: Resultaten van een verbeterprogramma voor ziekenhuizen, NIVEL 2008 139 

Tabellen behorende bij hoofdstuk 5 ‘Patiëntenlogistiek: Interventies en Resultaten’ 
 
Tabel A5.1  Resultaten projectteams patiëntenlogistiek 
 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Totaal 
 N % N % N % N % 
OK oké (OK) Na 1 jaar         
Doel bereikt 0 0 0 0 0 0 0 0 
10% verbetering 0 0 4 50 1 12 5 21 
Geen verandering 3 38 3 38 7 88 13 54 
10% verslechtering 3 37 1 12 0 0 4 17 
Resultaten niet bekend  2 25 0 0 0 0 2 8 
Totaal 8 100 8 100 8 100 24 100 
OK oké (OK) Na 2 jaar1         
Doel bereikt 0 0 0 0 0 0 0 0 
10% verbetering 1 12 1 12 2 25 4 17 
Geen verandering 3 38 6 75 5 63 14 58 
10% verslechtering 2 25 1 13 1 12 4 17 
Resultaten niet bekend  2 25 0 0 0 0 2 8 
Totaal 8 100 8 100 8 100 24 100 
Procesherinrichting – doorstroomtijd (PHI) Na 1 jaar 
Doel bereikt 2 12 5 20 1 6 8 13 
10% verbetering 2 12 4 16 2 11 8 13 
Geen verandering 0 0 1 4 0 0 1 2 
10% verslechtering 2 11 0 0 0 0 2 3 
Resultaten niet bekend  11 65 15 60 15 83 41 69 
Totaal 17 100 25 100 18 100 60 100 
Procesherinrichting – doorstroomtijd (PHI) Na 2 jaar1 

Er zijn slechts aanvullende gegevens verkregen van 4 projectteams (T1=2, T2=2). Van 1 projectteam uit 
tranche 1 zijn gegevens over jaar 2 ontvangen, deze duiden op een blijvend resultaat van 10% verbetering (dit 
was in jaar 1 al behaald). Daarnaast zijn de gegevens van 1 team uit tranche 1 ontvangen waarvan na het eerste 
jaar nog geen gegevens beschikbaar waren. Bij dit team projectteam is geen verschil gevonden op de 
uitkomstindicator doorstroomtijd. Van 1 projectteam uit tranche 2 zijn gegevens over jaar 2 ontvangen, deze 
duiden op een blijvend resultaat van minimaal 40% verbetering (= programma doel gehaald, dit was in jaar 1 al 
behaald). Daarnaast zijn de gegevens van 1 projectteam uit tranche 2 ontvangen waarvan na het eerste jaar nog 
geen gegevens beschikbaar waren. Dit projectteam heeft 10% verbetering bereikt. Van de projectteams uit 
tranche 3 zijn geen aanvullende gegevens beschikbaar. 
 
 
Zie volgende pagina voor het vervolg van tabel A5.1 
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Vervolg Tabel A5.1 Resultaten projectteams patiëntenlogistiek 
 

Procesherinrichting – ligduur (PHI) Na 1 jaar       
Doel bereikt 2 12 3 12 1 6 6 10 
10% verbetering 1 6 2 8 1 6 4 7 
Geen verandering 2 12 3 12 0 0 5 8 
10% verslechtering 2 12 0 0 0 0 2 3 
Resultaten niet bekend  10 58 17 68 16 88 43 72 
Totaal 17 100 25 100 18 100 60 100 
Procesherinrichting – ligduur (PHI) Na 2 jaar1       

Er zijn slechts aanvullende gegevens verkregen van 3 projectteams (T1=2, T2=1). Van 1 projectteam uit 
tranche 1 zijn gegevens over jaar 2 ontvangen, deze duiden op een blijvend  resultaat van tenminste 10% 
verslechtering (dit was na jaar 1 ook zo). Daarnaast zijn de gegevens van 1  team uit tranche 1 ontvangen 
waarvan na het eerste jaar nog geen gegevens beschikbaar waren. Dit projectteam heeft de ligduur met 
minimaal 30% verbeterd (= programmadoel behaald). Van 1 projectteam uit tranche 2 zijn gegevens over jaar 
2 ontvangen, deze duiden op een blijvend resultaat van minimaal 30% verbetering (= programma doel gehaald, 
dit was in jaar 1 al behaald). Van de projectteams uit tranche 3 zijn geen aanvullende gegevens beschikbaar.  

Werken zonder wachtlijst         
Doel bereikt 1 7 0 0 0 0 1 2 
10% verbetering 10 67 7 39 4 20 21 40 
Geen verandering 0 0 3 17 6 30 9 17 
10% verslechtering 4 27 5 28 7 35 16 30 
Resultaten niet bekend  0 0 3 17 3 15 6 11 
Totaal 15 100 18 100 20 100 53 100 
(Bron: centrale database Sneller Beter pijler 3) 
1 Het tweede jaar van tranche 3 was ten tijde van deze evaluatie (augustus 2008) nog niet afgerond. Mogelijk 
zijn er door de projectteams OK oké en PHI uit tranche 3 in de laatste paar maanden additionele resultaten 
geboekt. 
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Tabellen behorende bij hoofdstuk 6 ‘Aanwezigheid van succesfactoren in Sneller 
Beter’ 
 
Overzicht A6.1 Vragenlijst projectleiders 
Vragenlijst ‘factoren voor succesvolle implementatie van verbeterprojecten’ 
Teamorganisatie (alpha = 0,82) 
De communicatie in het projectteam was goed 
De taakverdeling binnen het projectteam was volstrekt helder 
Binnen het projectteam deed iedereen wat hij/ zijn moest doen 
De verantwoordelijkheid voor de projectvoortgang lag in handen van het projectteam 
De regie over de uitvoering van het project lag in handen van het projectteam 
Externe ondersteuning  (alpha = 0,79) 
De landelijke Sneller Beter organisatie heeft landelijke bijeenkomsten georganiseerd waar ik steeds nieuwe 
inzichten heb opgedaan 
De landelijke Sneller Beter organisatie heeft ons projectteam voldoende ondersteuning en instrumenten 
gegeven 
De landelijke Sneller Beter organisatieheeft bij ons team hoge verwachtingen gewerkt ten aanzien van de 
prestaties en verbetermogelijkheden 
De landelijke Sneller Beter organisatie heeft ons projectteam meteen duidelijk gemaakt wat het doel van het 
project was en hoe dit het beste kon worden bereikt 
Ondersteuning door het ziekenhuis (alpha = 0,90) 
Op de betrokken afdelingen heeft men gemerkt dat de directie het project belangrijk vindt 
Het strategisch management heeft het project actief ondersteund 
Het ziekenhuis heeft ons voorzien in de ondersteuning die we op de afdeling nodig hadden om het project tot 
een goed einde te brengen 
Onze Raad van bestuur heeft alles gedaan om de veranderingsbereidheid te vergroten 
De Raad van Bestuur heeft aandacht getoond voor de werkzaamheden van ons projectteam 
Compatibiliteit/ non-complexiteit (alpha = 0,76) 
Op de betrokken afdelingen werden de aanbevolen verbetermaatregelen als eenvoudig beoordeeld 
Op de betrokken afdelingen waren de verbetermaatregelen eenvoudig in te passen in het dagelijks werk 
Tijd, menskracht en middelen (alpha =0,80) 
Voor de uitvoering van het project beschikte ons projectteam over voldoende TIJD 
Voor de uitvoering van het project beschikte ons projectteam over voldoende MENSKRACHT 
Voor de uitvoering van het project beschikte ons projectteam over voldoende MIDDELEN 
Training (geen alpha, slechts één variabele) 
Ons projectteam is op goede wijze getraind om het project te kunnen uitvoeren 
Meerwaarde van het project  (alpha = 0,81) 
Op de betrokken afdelingen is het project als aantrekkelijk ervaren 
Op de betrokken afdelingen kwam het project op het goed moment 
Op de betrokken afdelingen is gezocht naar de beste zorgverlening van de patiënt 
Het projectteam heeft andere afdelingen enthousiast gemaakt voor het project 
Het projectteam heeft positieve resultaten binnen het ziekenhuis verspreid 
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Tabel A6.1a  Succesfactoren per projecttype, tranche 1 
Tranche 1   

  DEC MV POWI OK PHI WZW Totaal 
Projectteams                
De communicatie is het projectteam was goed 4,3 5,3 4,8 5,2 5,6 6,0 5,4 
De taakverdeling binnen het projectteam was 
volstrekt helder 4,8 5,3 4,0 4,4 5,1 6,0 5,0 
Binnen het projectteam deed iedereen wat hij/ zijn 
moest doen 4,6 5,0 5,8 4,4 4,8 6,0 5,0 
De verantwoordelijkheid voor de projectvoortgang 
lag in handen van het projectteam 5,2 4,7 4,5 5,2 5,1 6,0 5,1 
De regie over de uitvoering van het project lag in 
handen van het projectteam 5,0 4,3 4,8 5,6 5,1 6,4 5,1 
Externe ondersteuning               
De landelijke SB organisatie heeft landelijke 
bijeenkomsten georganiseerd waar ik steeds nieuwe 
inzichten heb opgedaan 4,1 4,2 4,5 3,7 5,2 5,3 4,6 
De landelijke SB organisatie heeft ons projectteam 
voldoende ondersteuning en instrumenten gegeven 4,3 4,0 4,5 3,9 5,3 5,4 4,7 
De landelijke SB organisatie heeft bij ons team 
hoge verwachtingen gewerkt ten aanzien van de 
prestaties en verbetermogelijkheden 4,4 4,3 5,5 6,0 5,5 5,4 5,1 
De landelijke SB organisatie heeft ons projectteam 
meteen duidelijk gemaakt wat het doel van het 
project was en hoe dit het beste kon worden bereikt 3,4 4,1 5,0 4,8 5,0 5,2 4,6 
Ondersteuning door het ziekenhuis               
Op de betrokken afdelingen heeft men gemerkt dat 
de directie het project belangrijk vindt 6,0 5,6 5,8 5,0 5,8 6,0 5,7 
Het strategisch management heeft het project actief 
ondersteund 5,0 5,0 5,8 4,4 5,3 5,6 5,2 
Het ziekenhuis heeft ons voorzien in de 
ondersteuning die we op de afdeling nodig hadden 
om het project tot een goed einde te brengen 4,2 4,9 4,5 4,0 5,3 4,7 4,7 
Onze Raad van bestuur heeft alles gedaan om de 
veranderingsbereidheid te vergroten 4,4 4,8 4,7 3,9 4,6 4,4 4,5 
De Raad van Bestuur heeft aandacht getoond voor 
de werkzaamheden van ons projectteam 4,2 4,8 5,5 3,8 4,9 4,8 4,7 
Compabiliteit/ non-complexiteit               
Op de betrokken afdelingen werden de aanbevolen 
verbetermaatregelen als eenvoudig beoordeeld 4,6 4,7 4,8 3,4 4,4 5,0 4,5 
Op de betrokken afdelingen waren de 
verbetermaatregelen eenvoudig in te passen in het 
dagelijks werk 5,0 4,6 5,3 2,8 4,0 4,4 4,3 
Tijd, menskracht & middelen               
Voor de uitvoering van het project beschikte ons 
projectteam over voldoende TIJD 4,0 5,3 2,5 3,1 4,4 4,7 4,2 
Voor de uitvoering van het project beschikte ons 
projectteam over voldoende MENSKRACHT 4,2 5,6 4,0 3,1 4,5 4,9 4,5 
Voor de uitvoering van het project beschikte ons 
projectteam over voldoende MIDDELEN 4,9 5,2 4,3 3,6 4,6 4,8 4,6 
Training               
Ons projectteam is op goede wijze getraind om het 
project te kunnen uitvoeren 4,3 4,6 4,3 2,6 5,0 4,5 4,3 
Meerwaarde van het project               
Op de betrokken afdelingen is het project als 
aantrekkelijk ervaren 4,6 6,0 5,0 5,4 5,5 5,8 5,5 
Op de betrokken afdelingen kwam het project op 
het goede moment 4,4 4,9 5,0 4,4 5,8 5,6 5,1 
Op de betrokken afdelingen is gezocht naar de beste 
zorgverlening van de patiënt 6,4 6,1 5,8 5,2 6,5 6,4 6,1 
Het projectteam heeft andere afdelingen enthousiast 
gemaakt voor het project 5,2 5,0 5,0 4,2 5,2 5,8 5,1 
Het projectteam heeft positieve resultaten binnen 
het ziekenhuis verspreid 4,4 4,8 4,5 4,2 4,9 5,4 4,7 
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Tabel A6.1b  Succesfactoren per projecttype, tranche 2 
Tranche 2   

  DEC MV POWI OK PHI WZW Totaal 
Projectteams                
De communicatie is het projectteam was goed 5,6 5,7 6,0 5,8 5,4 6,0 5,7 
De taakverdeling binnen het projectteam was 
volstrekt helder 5,6 5,6 6,0 5,2 5,4 5,8 5,6 
Binnen het projectteam deed iedereen wat hij/ zijn 
moest doen 5,0 5,5 5,5 5,2 5,3 5,8 5,4 
De verantwoordelijkheid voor de projectvoortgang 
lag in handen van het projectteam 5,6 5,5 6,0 5,6 5,5 5,9 5,7 
De regie over de uitvoering van het project lag in 
handen van het projectteam 5,9 5,6 5,3 5,4 5,6 6,1 5,7 
Externe ondersteuning               
De landelijke SB organisatie heeft landelijke 
bijeenkomsten georganiseerd waar ik steeds nieuwe 
inzichten heb opgedaan 3,9 3,2 4,0 3,0 5,0 4,9 4,1 
De landelijke SB organisatie heeft ons projectteam 
voldoende ondersteuning en instrumenten gegeven 4,3 3,6 3,9 3,9 4,7 5,2 4,3 
De landelijke SB organisatie heeft bij ons team 
hoge verwachtingen gewerkt ten aanzien van de 
prestaties en verbetermogelijkheden 5,1 4,1 4,5 4,0 4,3 5,3 4,6 
De landelijke SB organisatie heeft ons projectteam 
meteen duidelijk gemaakt wat het doel van het 
project was en hoe dit het beste kon worden bereikt 4,9 4,0 4,6 4,1 4,5 5,7 4,7 
Ondersteuning door het ziekenhuis               
Op de betrokken afdelingen heeft men gemerkt dat 
de directie het project belangrijk vindt 5,6 4,0 5,8 4,4 5,4 5,7 5,1 
Het strategisch management heeft het project actief 
ondersteund 5,0 4,3 5,3 3,4 5,6 5,4 4,9 
Het ziekenhuis heeft ons voorzien in de 
ondersteuning die we op de afdeling nodig hadden 
om het project tot een goed einde te brengen 5,0 4,1 4,8 3,6 5,4 5,0 4,7 
Onze Raad van bestuur heeft alles gedaan om de 
veranderingsbereidheid te vergroten 4,9 4,1 4,5 2,8 5,5 4,8 4,5 
De Raad van Bestuur heeft aandacht getoond voor 
de werkzaamheden van ons projectteam 5,0 5,2 5,7 4,6 6,0 5,3 5,3 
Compabiliteit/ non-complexiteit               
Op de betrokken afdelingen werden de aanbevolen 
verbetermaatregelen als eenvoudig beoordeeld 5,3 4,7 4,8 3,4 4,1 3,8 4,3 
Op de betrokken afdelingen waren de 
verbetermaatregelen eenvoudig in te passen in het 
dagelijks werk 5,1 4,6 5,0 3,2 4,1 4,5 4,5 
Tijd, menskracht en middelen               
Voor de uitvoering van het project beschikte ons 
projectteam over voldoende TIJD 3,7 3,8 4,5 4,4 5,3 4,4 4,3 
Voor de uitvoering van het project beschikte ons 
projectteam over voldoende MENSKRACHT 5,1 4,6 4,8 5,2 5,9 5,3 5,2 
Voor de uitvoering van het project beschikte ons 
projectteam over voldoende MIDDELEN 4,7 4,8 5,0 3,2 5,4 4,7 4,7 
Training               
Ons projectteam is op goede wijze getraind om het 
project te kunnen uitvoeren 5,3 4,0 4,5 3,0 4,8 5,0 4,5 
Meerwaarde van het project               
Op de betrokken afdelingen is het project als 
aantrekkelijk ervaren 4,0 5,0 5,0 3,2 5,3 5,3 4,8 
Op de betrokken afdelingen kwam het project op 
het goede moment 4,3 5,0 4,5 3,0 5,2 5,6 4,8 
Op de betrokken afdelingen is gezocht naar de beste 
zorgverlening van de patiënt 5,6 5,7 6,0 5,4 6,1 5,8 5,8 
Het projectteam heeft andere afdelingen enthousiast 
gemaakt voor het project 4,3 5,3 5,3 2,4 4,0 4,9 4,5 
Het projectteam heeft positieve resultaten binnen 
het ziekenhuis verspreid 5,3 6,0 4,3 3,4 4,8 5,3 5,0 
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Tabel A6.1c Succesfactoren per projecttype, tranche 3 
Tranche 3   

  DEC MV POWI OK PHI WZW Totaal 
Projectteams                
De communicatie is het projectteam was goed 3,0 5,8 4,6 5,0 5,9 5,7 5,1 
De taakverdeling binnen het projectteam was 
volstrekt helder 4,1 5,4 5,3 4,2 5,4 5,2 5,0 
Binnen het projectteam deed iedereen wat hij/ zijn 
moest doen 4,3 5,1 4,3 4,7 5,0 4,8 4,7 
De verantwoordelijkheid voor de projectvoortgang 
lag in handen van het projectteam 5,6 5,1 5,9 4,3 5,9 4,8 5,3 
De regie over de uitvoering van het project lag in 
handen van het projectteam 5,3 5,1 5,9 4,3 5,8 5,3 5,3 
Externe ondersteuning               
De landelijke SB organisatie heeft landelijke 
bijeenkomsten georganiseerd waar ik steeds nieuwe 
inzichten heb opgedaan 4,9 3,9 3,9 4,7 5,0 4,4 4,5 
De landelijke SB organisatie heeft ons projectteam 
voldoende ondersteuning en instrumenten gegeven 4,8 4,1 4,9 4,9 4,8 5,0 4,7 
De landelijke SB organisatie heeft bij ons team 
hoge verwachtingen gewerkt ten aanzien van de 
prestaties en verbetermogelijkheden 4,3 4,5 4,6 4,2 5,1 4,6 4,6 
De landelijke SB organisatie heeft ons projectteam 
meteen duidelijk gemaakt wat het doel van het 
project was en hoe dit het beste kon worden bereikt 5,2 4,4 4,8 4,7 4,3 4,3 4,6 
Ondersteuning door het ziekenhuis               
Op de betrokken afdelingen heeft men gemerkt dat 
de directie het project belangrijk vindt 4,6 3,9 5,3 4,8 4,9 4,5 4,6 
Het strategisch management heeft het project actief 
ondersteund 4,2 4,1 4,7 4,3 4,8 4,5 4,4 
Het ziekenhuis heeft ons voorzien in de 
ondersteuning die we op de afdeling nodig hadden 
om het project tot een goed einde te brengen 3,8 3,9 4,3 3,8 4,4 3,8 4,0 
Onze Raad van bestuur heeft alles gedaan om de 
veranderingsbereidheid te vergroten 3,6 3,8 3,6 3,3 4,1 3,4 3,7 
De Raad van Bestuur heeft aandacht getoond voor 
de werkzaamheden van ons projectteam 5,1 3,9 4,3 3,5 4,2 3,8 4,2 
Compabiliteit/ non-complexiteit               
Op de betrokken afdelingen werden de aanbevolen 
verbetermaatregelen als eenvoudig beoordeeld 5,2 4,4 5,3 3,8 4,6 3,9 4,5 
Op de betrokken afdelingen waren de 
verbetermaatregelen eenvoudig in te passen in het 
dagelijks werk 5,2 4,6 5,7 4,3 4,5 3,8 4,6 
Tijd, menskracht en middelen               
Voor de uitvoering van het project beschikte ons 
projectteam over voldoende TIJD 3,5 3,2 3,7 4,2 4,0 3,2 3,6 
Voor de uitvoering van het project beschikte ons 
projectteam over voldoende MENSKRACHT 3,8 3,7 5,0 4,5 5,1 4,4 4,3 
Voor de uitvoering van het project beschikte ons 
projectteam over voldoende MIDDELEN 4,1 3,9 5,1 3,8 5,2 3,9 4,3 
Training               
Ons projectteam is op goede wijze getraind om het 
project te kunnen uitvoeren 4,7 4,0 3,6 3,8 4,0 3,9 4,0 
Meerwaarde van het project               
Op de betrokken afdelingen is het project als 
aantrekkelijk ervaren 3,8 4,9 5,3 5,0 5,1 4,3 4,7 
Op de betrokken afdelingen kwam het project op 
het goede moment 4,2 4,3 5,9 4,7 4,6 4,4 4,6 
Op de betrokken afdelingen is gezocht naar de beste 
zorgverlening van de patiënt 6,1 6,1 6,1 5,0 5,6 5,5 5,8 
Het projectteam heeft andere afdelingen enthousiast 
gemaakt voor het project 4,3 4,3 5,0 3,2 4,6 4,5 4,3 
Het projectteam heeft positieve resultaten binnen 
het ziekenhuis verspreid 5,3 5,3 5,1 3,7 5,0 4,0 4,6 
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Tabel A6.1d  Succesfactoren per projecttype, tranche 1, 2 en 3 
Totaal   

  DEC MV POWI OK PHI WZW Totaal 
Projectteams                
De communicatie is het projectteam was goed 4,3 5,7 5,0 5,3 5,7 5,9 5,4 (1,4) 
De taakverdeling binnen het projectteam was 
volstrekt helder 4,7 5,4 5,1 4,6 5,3 5,6 5,2 (1,2) 
Binnen het projectteam deed iedereen wat hij/ zijn 
moest doen 4,5 5,2 5,0 4,8 5,0 5,4 5,0 (1,5) 
De verantwoordelijkheid voor de 
projectvoortgang lag in handen van het 
projectteam 5,5 5,1 5,5 5,0 5,5 5,5 5,4 (1,2) 
De regie over de uitvoering van het project lag in 
handen van het projectteam 5,4 5,0 5,4 5,1 5,5 5,8 5,4 (1,2) 
Externe ondersteuning               
De landelijke SB organisatie heeft landelijke 
bijeenkomsten georganiseerd waar ik steeds 
nieuwe inzichten heb opgedaan 4,4 3,8 4,1 3,8 5,1 4,9 4,4 (1,5) 
De landelijke SB organisatie heeft ons 
projectteam voldoende ondersteuning en 
instrumenten gegeven 4,5 3,9 4,5 4,2 5,0 5,2 4,6 (1,2) 
De landelijke SB organisatie heeft bij ons team 
hoge verwachtingen gewerkt ten aanzien van de 
prestaties en verbetermogelijkheden 4,6 4,3 4,8 4,9 5,0 5,0 4,8 (1,3) 
De landelijke SB organisatie heeft ons 
projectteam meteen duidelijk gemaakt wat het 
doel van het project was en hoe dit het beste kon 
worden bereikt 4,7 4,2 4,8 4,5 4,6 5,0 4,6 (1,2) 
Ondersteuning door het ziekenhuis               
Op de betrokken afdelingen heeft men gemerkt 
dat de directie het project belangrijk vindt 5,2 4,4 5,5 4,8 5,4 5,2 5,1 (1,5) 
Het strategisch management heeft het project 
actief ondersteund 4,6 4,4 5,1 4,1 5,2 5,0 4,8 (1,6) 
Het ziekenhuis heeft ons voorzien in de 
ondersteuning die we op de afdeling nodig hadden 
om het project tot een goed einde te brengen 4,3 4,3 4,5 3,8 5,0 4,5 4,4 (1,5) 
Onze Raad van bestuur heeft alles gedaan om de 
veranderingsbereidheid te vergroten 4,2 4,2 4,2 3,4 4,7 4,2 4,2 (1,5) 
De Raad van Bestuur heeft aandacht getoond voor 
de werkzaamheden van ons projectteam 4,9 4,6 4,9 3,9 4,9 4,5 4,6 (1,7) 
Compabiliteit/ non-complexiteit               
Op de betrokken afdelingen werden de 
aanbevolen verbetermaatregelen als eenvoudig 
beoordeeld 5,1 4,5 5,0 3,7 4,4 4,0 4,4 (1,2) 
Op de betrokken afdelingen waren de 
verbetermaatregelen eenvoudig in te passen in het 
dagelijks werk 5,1 4,6 5,4 3,3 4,2 4,2 4,5 (1,3) 
Tijd, menskracht en middelen               
Voor de uitvoering van het project beschikte ons 
projectteam over voldoende TIJD 3,7 4,0 3,5 3,8 4,5 4,1 4,0 (1,6) 
Voor de uitvoering van het project beschikte ons 
projectteam over voldoende MENSKRACHT 4,3 4,6 4,6 4,2 5,1 4,9 4,6 (1,6) 
Voor de uitvoering van het project beschikte ons 
projectteam over voldoende MIDDELEN 4,5 4,6 4,8 3,6 5,0 4,4 4,5 (1,6) 
Training               
Ons projectteam is op goede wijze getraind om 
het project te kunnen uitvoeren 4,7 4,2 4,1 3,1 4,6 4,4 4,3 (1,4) 
Meerwaarde van het project               
Op de betrokken afdelingen is het project als 
aantrekkelijk ervaren 4,0 5,2 5,1 4,6 5,3 5,0 4,9 (1,4) 
Op de betrokken afdelingen kwam het project op 
het goede moment 4,3 4,7 5,3 4,1 5,2 5,1 4,8 (1,5) 
Op de betrokken afdelingen is gezocht naar de 
beste zorgverlening van de patiënt 6,0 6,0 6,0 5,2 6,1 5,8 5,9 (0,9) 
Het projectteam heeft andere afdelingen 
enthousiast gemaakt voor het project 4,5 4,8 5,1 3,3 4,6 4,9 4,6 (1,5) 
Het projectteam heeft positieve resultaten binnen 
het ziekenhuis verspreid 5,1 5,0 4,7 3,8 4,9 4,8 4,8 (1,6) 
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Tabel A6.2 Factorscores (niet gecentreerd) kenmerken voor succes per tranche 
 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 
Kenmerk voor succes gem.(sd) gem.(sd) gem.(sd) 
Teamorganisatiea,b 5,1 (0,8) 5,6 (1,0) 5,1 (1,1) 
Externe ondersteuning 4,7 (1,2) 4,6 (1,1) 4,7 (0,9) 
Ondersteuning door het ziekenhuisa,b 4,8 (1,2) 4,9 (1,1) 4,1 (1,5) 
Compatibiliteit 4,4 (1,2) 4,4 (1,2) 4,5 (1,1) 
Tijd, menskracht en middelenb 4,5 (1,4) 4,7 (1,1) 4,0 (1,5) 
Training 4,3 (1,5) 4,5 (1,4) 4,0 (1,4) 
Meerwaarde van een project 5,3 (0,8) 5,0 (1,1) 4,8 (1,0) 
(Bron: vragenlijst projectleiders patiëntveiligheid) 
1=helemaal afwezig, 7= helemaal aanwezig  
a er bestaat een significant verschil tussen tranche 1 en 2 (p<0,05) 
b er bestaat een significant verschil tussen tranche 2 en 3 (p<0,05) 
 
Tabel A6.3 Factorscores (niet gecentreerd) kenmerken voor succes per projecttype 
 Projecttype 
Kenmerk voor 
succes 

DEC 
gem.(sd) 

MV 
gem.(sd) 

POWI 
gem.(sd) 

OK 
gem.(sd) 

PHI 
gem.(sd) 

WZW 
gem.(sd) 

Teamorganisatie 4,9 (1,3) 5,3 (0,9) 5,2 (1,0) 4,9 (0,9) 5,4 (0,9) 5,6 (0,9) 
Externe 
ondersteuning 

4,6 (0,8) 4,1 (1,1)5,6 4,6 (1,1) 4,4 (1,2) 5,0 (0,8)2 5,1 (0,9)2 

Ondersteuning door 
het ziekenhuis 

4,6 (1,6) 4,4 (1,1) 4,7 (1,1) 3,9 (1,6) 5,0 (0,8) 4,6 (1,4) 

Compatibiliteit 5,1 (0,9)4,6 4,6 (0,9)4 5,2 (0,8)4,6 3,5 (1,0)1,2,3 4,3 (1,3) 4,1 (1,1)1,3 

Tijd, menskracht 
en middelen 

4,2 (1,5) 4,4 (1,4) 4,3 (1,0) 3,9 (1,2) 4,8 (1,1) 4,5 (1,5) 

Training 4,7 (1,3)4 4,2 (1,2) 4,0 (1,6) 3,1 (1,5)1,5,6 4,6 (1,1)4 4,4 (1,5)4 

Meerwaarde van 
een project 

4,8 (1,0) 5,1 (0,8)4 5,3 (0,7)4 4,2 (1,3)2,3,5,6 5,2 (1,1)4 5,1 (1,1)4 

(Bron: vragenlijst projectleiders patiëntveiligheid) 
1=helemaal afwezig, 7= helemaal aanwezig  
1 er bestaat een significant verschil met tranche Decubitus (p<0,05) 
2 er bestaat een significant verschil met medicatieveiligheid (p<0,05) 
3 er bestaat een significant verschil met postoperatieve wondinfecties (p<0,05) 
4 er bestaat een significant verschil met OK (p<0,05) 
5 er bestaat een significant verschil met PHI (p<0,05) 
6 er bestaat een significant verschil met WZW (p<0,05) 
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Tabellen behorende bij hoofdstuk 7 ‘Kenmerken voor succes in relatie tot resultaten 
verbeterprojecten’ 

 
Tabel A7.1  Relatie tussen factoren voor succes en het bereiken van 10% verbetering op de 
 uitkomstindicator  

* significant op 0,05 niveau  
** significant op 0,01 niveau 

 

10% verbetering bereikt 
(n=103)

Mate van verandering 
(n=161)

Factoren voor succes 

Spearman’s 
correlatiecoëfficiënt        

(p-waarde)

Spearman’s 
correlatiecoëfficiënt      

(p-waarde)
Projectteams 
De communicatie is het projectteam was goed 0,14 (0,19) 0,07 (0,38)
De taakverdeling binnen het projectteam was volstrekt helder 0,40 (0,00)** 0,14 (0,10)
Binnen het projectteam deed iedereen wat hij/ zijn moest doen 0,12 (0,28) 0,07 (0,42)
De verantwoordelijkheid voor de projectvoortgang lag in handen van 
het projectteam 0,24 (0,02)* 0,15 (0,07)
De regie over de uitvoering van het project lag in handen van het 
projectteam 0,13 (0,22) 0,24 (0,04)*
Externe ondersteuning
De landelijke SB organisatie heeft landelijke bijeenkomsten 
georganiseerd waar ik steeds nieuwe inzichten heb opgedaan 0,05 (0,61) 0,30 (0,00)**
De landelijke SB organisatie heeft ons projectteam voldoende 
ondersteuning en instrumenten gegeven 0,04 (0,67) 0,18 (0,02)*
De landelijke SB organisatie heeft bij ons team hoge verwachtingen 
gewerkt ten aanzien van de prestaties en verbetermogelijkheden -0.07 (0,53) 0,27 (0,00)**
De landelijke SB organisatie heeft ons projectteam meteen duidelijk 
gemaakt wat het doel van het project was en hoe dit het beste kon 
worden bereikt 0,10 (0,37) 0,27 (0,00)**
Ondersteuning door het ziekenhuis
Op de betrokken afdelingen heeft men gemerkt dat de directie het 
project belangrijk vindt 0,03 (0,77) 0,34 (0,00)**
Het strategisch management heeft het project actief ondersteund -0,09 (0,38) 0,25 (0,00)**
Het ziekenhuis heeft ons voorzien in de ondersteuning die we op de 
afdeling nodig hadden om het project tot een goed einde te brengen 0,06 (0,57) 0,29 (0,00)**
Onze Raad van bestuur heeft alles gedaan om de 
veranderingsbereidheid te vergroten 0,06 (0,57) 0,26 (0,00)**
De Raad van Bestuur heeft aandacht getoond voor de werkzaamheden 
van ons projectteam 0,07 (0,49) 0,33 (0,00)**
Compabiliteit/ non-complexiteit
Op de betrokken afdelingen werden de aanbevolen 
verbetermaatregelen als eenvoudig beoordeeld 0,22 (0,03)* 0,11 (0,02)*
Op de betrokken afdelingen waren de verbetermaatregelen eenvoudig 
in te passen in het dagelijks werk 0,25 (0,02)* 0,13 (0,13)
Tijd, menskracht & middelen
Voor de uitvoering van het project beschikte ons projectteam over 
voldoende TIJD 0,13 (0,20) 0,06 (0,49)
Voor de uitvoering van het project beschikte ons projectteam over 
voldoende MENSKRACHT 0,10 (0,30) 0,04 (0,58)
Voor de uitvoering van het project beschikte ons projectteam over 
voldoende MIDDELEN 0,05 (0,59) 0,12 (0,15)
Training
Ons projectteam is op goede wijze getraind om het project te kunnen 
uitvoeren 0,17 (0,09) 0,21 (0,01)*
Meerwaarde van het project
Op de betrokken afdelingen is het project als aantrekkelijk ervaren 0,06 (0,57) 0,17 (0,04)*
Op de betrokken afdelingen kwam het project op het goede moment - 0,05 (0,62) 0,19 (0,03)*
Op de betrokken afdelingen is gezocht naar de beste zorgverlening van 
de patient 0,21 (0,05) 0,11 (0,19)
Het projectteam heeft andere afdelingen enthousiast gemaakt voor het 
project 0,08 (0,47) 0,26 (0,00)**
Het projectteam heeft positieve resultaten binnen het ziekenhuis 
verspreid 0,31 (0,00)** 0,25 (0,00)**
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Tabel A7.2  Correlatie tussen factoren voor succes en 10% verbetering (Decubitus) 
 10% verbetering bereikt 

Spearman’s R (p-waarde) 
N=23 

Mate van verandering 
Spearman’s R (p-waarde) 

N=28 
Teamorganisatie -0,15 (0,56) -0,02 (0,94) 
Externe ondersteuning 0,14 (0,52) 0,34 (0,07) 
Ondersteuning door het ziekenhuis -0,18 (0,41) -0,10 (0,96) 
Compatibiliteit -0,21 (0,93) -0,13 (0,56) 
Tijd, menskracht en middelen -0,37 (0,09) 0,12 (0,53) 
Training -0,13 (0,57) -0,06 (0,78) 
Meerwaarde van een project -0,03 (0,90) -0,01 (0,96) 

 
 
 
Tabel A7.3  Correlatie tussen factoren voor succes en 10% verbetering 
 (Medicatieveiligheid) 
 10% verbetering bereikt 

Spearman’s R (p-waarde) 
N=14 

Mate van verandering 
Spearman’s R (p-waarde) 

N=36 
Teamorganisatie -1 0,39 (0,03)* 
Externe ondersteuning -1 0,35 (0,06) 
Ondersteuning door het ziekenhuis -1 0,37 (0,04)* 
Compatibiliteit -1 0,33 (0,08) 
Tijd, menskracht en middelen -1 0,24 (0,20) 
Training -1 0,18 (0,34) 
Meerwaarde van een project -1 0,36 (0,05)* 
1 correlatie kan niet berekend worden omdat alle projecten waarvan data beschikbaar zijn over de factoren voor 
succes 10% verbetering hebben bereikt. 

* significant op 0,05 niveau 
 
 
 
Tabel A7.4  Correlatie tussen factoren voor succes en 10% verbetering (Postoperatieve 
 wondinfecties) 
 10% verbetering bereikt 

Spearman’s R (p-waarde) 
N=9 

Mate van verandering 
Spearman’s R (p-waarde) 

N=18 
Teamorganisatie 0,00 (1,00) 0,40 (0,13) 
Externe ondersteuning -0,06 (0,89) 0,22 (0,39) 
Ondersteuning door het ziekenhuis -0,52 (0,19) 0,40 (0,11) 
Compatibiliteit 0,10 (0,85) 0,32 (0,24) 
Tijd, menskracht en middelen 0,06 (0,89) -0,23 (0,37) 
Training -0,29 (0,48) 0,37 (0,14) 
Meerwaarde van een project -0,10 (0,85) 0,19 (0,50) 
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Tabel A7.5  Correlatie tussen factoren voor succes en 10% verbetering (OK oké) 
 10% verbetering bereikt 

Spearman’s R (p-waarde) 
N=17 

Mate van verandering 
Spearman’s R (p-waarde) 

N=18 
Teamorganisatie 0,54 (0,03)* -0,04 (0,87) 
Externe ondersteuning -0,29 (0,24) 0,12 (0,64) 
Ondersteuning door het ziekenhuis -0,24 (0,35) 0,55 (0,02)* 
Compatibiliteit 0,11 (0,68) -0,21 (0,42) 
Tijd, menskracht en middelen 0,02 (0,37) -0,07 (0,78) 
Training 0,23 (0,37) -0,01 (0,96) 
Meerwaarde van een project -0,40 (0,13) 0,19 (0,48) 

* significant op 0,05 niveau 
 
 
 
Tabel A7.6  Correlatie tussen factoren voor succes en 10% verbetering  
 (Procesherinrichting) 
 10% verbetering bereikt 

Spearman’s R (p-waarde) 
N=12 

Mate van verandering 
Spearman’s R (p-waarde) 

N=31 
Teamorganisatie 0,39 (0,21) -0,20 (0,28) 
Externe ondersteuning -0,33 (0,29) 0,21 (0,25) 
Ondersteuning door het ziekenhuis 0,10 (0,76) 0,22 (0,23) 
Compatibiliteit -0,07 (0,84) 0,10 (0,59) 
Tijd, menskracht en middelen 0,36 (0,25) -0,39 (0,03)* 
Training 0,00 (1,00) 0,31 (0,08) 
Meerwaarde van een project -0,26 (0,41) 0,18 (0,33) 

* significant op 0,05 niveau 
 
 
 
Tabel A7.7  Correlatie tussen factoren voor succes en 10% verbetering (Werken zonder 
 wachtlijst) 
 10% verbetering bereikt 

Spearman’s R (p-waarde) 
N=28 

Mate van verandering 
Spearman’s R (p-waarde) 

N=37 
Teamorganisatie 0,33 (0,10) 0,35 (0,07) 
Externe ondersteuning 0,20 (0,29) 0,23 (0,17) 
Ondersteuning door het ziekenhuis 0,18 (0,34) 0,31 (0,07) 
Compatibiliteit 0,27 (0,16) 0,24 (0,21) 
Tijd, menskracht en middelen 0,27 (0,16) 0,23 (0,19) 
Training 0,13 (0,51) 0,14 (0,35) 
Meerwaarde van een project 0,31 (0,12) 0,36 (0,05)* 

* significant op 0,05 niveau 
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Voorwoord


In vier jaar tijd aanzienlijke en aansprekende prestatieverbeteringen realiseren bij 20% van de Nederlandse ziekenhuizen. En dat op de gebieden van patiëntenlogistiek en patiëntveiligheid. Duizenden professionals en managers gingen met elkaar op expeditie. De hoog gestelde doelen moesten weliswaar wat worden bijgesteld, maar stimuleerden de ziekenhuizen wel om alle krachten te mobiliseren en elkaar te helpen bij het kiezen van de beste aanpak om tot resultaten te komen. Een voor ons land uniek project, zowel vanwege de programmatische aanpak als de grote omvang.

Juist daarom was er ook de behoefte om zowel het verloop hiervan als de na vier jaar behaalde resultaten zo goed mogelijk te evalueren. Hiervoor werd het NIVEL  geselecteerd. Als deskundige en betrokken onderzoekers hebben zij, op gepaste afstand, onze expeditie gevolgd alsmede meeteenheden ontwikkeld om de relevante hoogte- en dieptepunten hiervan zo goed mogelijk in kaart te brengen. Opdat wij hiervan allemaal zo goed mogelijk kunnen leren. 

Maar het verschillende karakter van de resultaten heeft ons toch wel enigszins verrast.


De deelnemende ziekenhuizen kijken met groot enthousiasme terug op de cultuurverandering (“de motor is nu echt gaan lopen”) die met name door de programmatische aanpak van Sneller Beter tot stand is gebracht. Maar daarnaast moeten we ook constateren dat veel doelstellingen niet, of nog niet, gehaald zijn.


We hebben bijvoorbeeld moeten constateren dat naarmate het aantal disciplines dat bij een verandering betrokken is toeneemt, de doorstroomtijd om tot goede resultaten te komen ook snel groter wordt. Vaak langer dan de twee jaar die hiervoor beschikbaar was. Volgens sommigen een beetje een oude les, maar die wel weer opnieuw geleerd is.

Het voor U liggende NIVEL-onderzoek geeft antwoord op een veelheid van vragen.

Wat is er concreet in die twee jaar verbeterd in de ziekenhuizen? Is die beoogde “vliegwielfunctie” voldoende van de grond gekomen? Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de veranderingen geweest? Wat hebben we geleerd van dit grootschalige veranderprogramma? En hoe lastig was het om dit alles te onderzoeken, terwijl de wereld rondom de ziekenhuizen verandert en doordraait?


Een boeiend evaluatieverslag van een grote vierjarige expeditie, waarvoor wij de onderzoekers, de begeleiders en de vele enthousiaste medewerkers in de ziekenhuizen erg dankbaar zijn.


Ir. G.R. (Kick) Visser, voorzitter programmacommissie Sneller Beter


10 september 2008

Dankwoord


Aan de totstandkoming van dit rapport hebben velen bijgedragen. Op deze plaats willen wij enkele partijen en personen in het bijzonder hartelijk danken voor hun inzet, want alleen daardoor was het mogelijk het onderzoek uit te voeren en het rapport uit te brengen. 


Begeleidingscommissie

prof. dr. Cor Spreeuwenberg 

Universiteit Maastricht, voorzitter
prof. dr. Karin Sanders   

Universiteit Twente
drs. Maarten de Wit    


Reumapatiëntenbond

Samenwerkingspartners
dr. Martine de Bruijne    

VU medisch centrum
prof. dr. Frits van Merode   

Universiteit Maastricht


ZonMw programmacommissie Sneller Beter onder voorzitterschap van 

Ir. G.R. (Kick) Visser


Daarnaast gaat onze dank uit naar het Consortium Sneller Beter pijler 3 voor de 

openheid en bereidheid om gevraagde gegevens te verstrekken.

Deelnemende ziekenhuizen


Onze dank gaat uit naar de zorgprofessionals, Raden van Bestuur, Medische Stafbesturen en interne programmacoördinatoren van de Sneller Beter ziekenhuizen voor de medewerking aan ons onderzoek. 


Tranche 1 (2004-2006)

Atrium Medisch Centrum - Heerlen


Jeroen Bosch Ziekenhuis - ’s Hertogenbosch 


Groene Hart Ziekenhuis - Gouda 


Meander Medisch Centrum - Amersfoort 


St. Elisabeth ziekenhuis - Tilburg 


TweeSteden ziekenhuis - Tilburg 


VU medisch centrum - Amsterdam 


Westfries Gasthuis - Hoorn


Tranche 2 (2005-2007)

Amphia Ziekenhuis - Breda/Oosterhout


Diaconessenhuis - Leiden


IJsselland ziekenhuis - Capelle aan de IJssel


Scheper Ziekenhuis - Emmen


St. Lucas ziekenhuis - Winschoten


Zaans Medisch Centrum - Zaandam


Ziekenhuis Bernhoven - Oss/Veghel


Ziekenhuis St. Jansdal - Harderwijk

Tranche 3 (2006-2008)


Elkerliek Ziekenhuis - Helmond/Deurne


Erasmus MC - Rotterdam


Flevoziekenhuis - Almere


Gemini Ziekenhuis - Den Helder


Maasziekenhuis Pantein - Boxmeer


Refaja ziekenhuis - Stadskanaal


St. Lucas Andreas Ziekenhuis - Amsterdam


Viecuri Medisch Centrum - Venlo/Venray


Samenvatting, beschouwing en aanbevelingen


In dit rapport zijn de resultaten van het evaluatieonderzoek naar de effecten en succes- en faalfactoren van het implementatieprogramma Sneller Beter pijler 3 (SB p3) in de ziekenhuissector beschreven. In dit onderzoek stonden de volgende onderzoeksvragen centraal: 


1. Heeft het programma Sneller Beter in de 24 betrokken ziekenhuizen geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek?

2. Is er door het programma Sneller Beter binnen elk van de ziekenhuizen een vliegwielfunctie ontstaan van vernieuwing en verbetering?

3. Welke succes- en faalfactoren zijn van invloed op de resultaten die binnen Sneller Beter zijn behaald?

Het implementatieprogramma van Sneller Beter


Het implementatieprogramma van Sneller Beter is gestart in oktober 2004 en geëindigd in oktober 2008. In totaal hebben 24 ziekenhuizen (= 20% van de Nederlandse ziekenhuizen) aan dit programma deelgenomen. Deze ziekenhuizen zijn ingedeeld in drie tranches van acht ziekenhuizen. Iedere tranche kreeg twee jaar ondersteuning bij de uitvoering van het programma.


Het doel van dit implementatieprogramma was: “Bij 20% van de ziekenhuizen in 4 jaar aanzienlijke en aansprekende prestatieverbeteringen realiseren op de prioriteitsgebieden patiëntenlogistiek en patiëntveiligheid voor patiënten en zorgverleners. Tevens wordt in de ziekenhuizen een vliegwiel tot stand gebracht gericht op interne verspreiding van resultaten en brede inzet van de opgebouwde competenties”. 


Daarnaast werd beoogd dat deze aanzienlijke en aansprekende prestatieverbeteringen zouden leiden tot een nieuw prestatieniveau in de deelnemende ziekenhuizen dat voor de overige 80% van de Nederlandse ziekenhuizen niet meer vrijblijvend kon zijn. Externe druk van patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en overheid zouden er vervolgens voor moeten zorgen dat de overige 80% van de Nederlandse ziekenhuizen dit prestatieniveau ook bereikt. Dit werd binnen Sneller Beter ook wel aangeduid als het ‘externe vliegwiel’.


De algemene doelstelling op het gebied van patiëntenlogistiek en patiëntveiligheid is verder geconcretiseerd in de volgende doelstellingen op projectniveau:


Patiëntveiligheid


1. Invoering van een blame free reporting systeem.


2. Vermindering van het aantal medicatiefouten met 50%.


3. Percentage decubitus bij klinische patiënten lager dan 5%.


4. Vermindering postoperatieve wondinfecties met 50%.


Patiëntenlogistiek


1. De productiviteit van de OK is toegenomen met 30%.


2. De doorstroomtijd voor diagnostiek en behandeling is verkort met 40%.


3. De ligduur is verkort met 30%.


4. De toegangstijd is bij de poliklinieken minder dan één week.


Voor het realiseren van de prestatieverbeteringen op de prioriteitsgebieden patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek dienden de deelnemende ziekenhuizen verschillende verbeterprojecten uit te voeren, te weten Decubitus (DEC), Medicatieveiligheid (MV), Postoperatieve wondinfecties (POWI), Veilig Incident Melden (VIM), OK oké (OK), Procesherinrichting (PHI) en Werken zonder wachtlijst (WZW). Voor de projecten Decubitus, Medicatieveiligheid, Veilig Incident Melden en Werken zonder wachtlijst bedroeg de projectduur één jaar en voor de projecten Postoperatieve wondinfecties, OK oké en Procesherinrichting twee jaar. Op basis van eerdere ervaringen met dergelijke verbeterprojecten werd verwacht dat circa tweederde van de deelnemende projectteams de vooraf gestelde doelen kon behalen binnen de vastgestelde projectduur.

Voor het tot stand brengen van het vliegwiel dat gericht is op interne verspreiding van resultaten en een brede inzet van opgebouwde competenties werden Raden van Bestuur en Medische Staf ondersteund in een leiderschapsnetwerk. 


Daarnaast zijn de ziekenhuizen aan de slag gegaan met patiëntenparticipatie en kwaliteitsprojecten ter bevordering van de professionele kwaliteit van medisch specialisten. Ook is een start gemaakt met het maken van business cases voor het inzichtelijk maken van de relatie tussen kwaliteit en kosten, zodat onderbouwde keuzen gemaakt kunnen worden bij de initiatie, borging en verspreiding van projecten.


De belangrijkste resultaten van dit evaluatieonderzoek worden hieronder per onderzoeksvraag samengevat.


Heeft het programma Sneller Beter in de 24 betrokken ziekenhuizen geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek?

Volgens het geplande programma moesten in ieder ziekenhuis in het eerste jaar circa twaalf verbeterprojecten starten: twee projectteams Decubitus, twee projectteams Medicatieveiligheid, één projectteam Postoperatieve wondinfecties, twee projectteams Veilig Incident Melden, één projectteam OK oké, twee projectteams Werken zonder wachtlijst en twee projectteams Procesherinrichting. In totaal komt dit neer op circa 288 geplande projectteams in 24 ziekenhuizen. In de praktijk zijn in totaal gedurende het eerste jaar in de 24 ziekenhuizen 290 projectteams gestart. Niet van alle projectteams zijn resultaten beschikbaar in de centrale database, waardoor onderstaande resultaten enigszins terughoudend moeten worden geïnterpreteerd. 


Gemiddeld laten de projectteams Decubitus, Medicatieveiligheid, Postoperatieve wondinfecties, Procesherinrichting en Werken zonder wachtlijst, waarvan resultaten beschikbaar zijn op vooraf vastgelegde uitkomstindicatoren, een verbetering zien op de uitkomstmaten: 


· Bij de projectteams Decubitus is het decubitus percentage gemiddeld van 7,9% gedaald naar 5,4% (N=43 projectteams); 

· Bij de projectteams Medicatieveiligheid is het percentage patiënten waarbij medicatiefouten worden gemaakt gemiddeld afgenomen van 49% naar 27% (N=27 projectteams);  

· Bij de projectteams Postoperatieve wondinfecties is het percentage postoperatieve wondinfecties gemiddeld gedaald van 4,7% naar 3,8% (N=10 projectteams);

· Van projectteams Veilig Incident Melden geeft 82% aan dat zij een goed functionerend decentraal blame free reporting systeem hebben ingevoerd;

· Bij het project OK oké is gemiddeld door de projectteams geen productiviteitsverhoging gerealiseerd (N=22 projectteams);

· Bij de projectteams Procesherinrichting is de doorstroomtijd van het eerste bezoek aan de polikliniek tot aan de start van de behandeling gemiddeld met 30 dagen verkort (N=21 projectteams, van 69 naar 39 dagen). De ligduur is gemiddeld met 1,5 dag verkort (N=18 projectteams, van 8,5 naar 7 dagen);

· Bij de projectteams Werken zonder wachtlijst is de toegangstijd van poliklinieken gemiddeld gedaald met 7,9 dagen (N=47 projectteams, van 43,3 naar 35,4 dagen).

Ondanks de positieve resultaten van diverse projectteams uit de deelnemende ziekenhuizen is de beoogde programmadoelstelling – het bereiken van aanzienlijke verbeteringen op de prioriteitsgebieden patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek bij tweederde van de deelnemende projectteams – maar deels gehaald. Terugkijkend kan worden geconcludeerd dat de programmadoelstelling te ambitieus is geweest. In het begin heeft dit de projectteams uitgedaagd om daadwerkelijk aanzienlijke verbeteringen te bewerkstelligen, maar naar verloop van tijd bleek dat er veelal verwachtingen waren gewekt die niet geheel gerealiseerd konden worden. 


Gepercipieerde effecten


Naast deze objectieve gegevens op de uitkomstindicatoren, is in dit evaluatieonderzoek gebruik gemaakt van subjectieve oordelen van projectleiders van de verbeterprojecten (gepercipieerde uitkomsten). De mate waarin projectleiders hun project als succesvol ervaren, verschilt per projecttype. Gemiddeld geven de projectleiders van de projectteams Procesherinrichting hun project het hoogste rapportcijfer voor het succes van hun project (7,3), gevolgd door de projectleiders Medicatieveiligheid (7,2), Werken zonder wachtlijst (6,7), Decubitus (6,5), Postoperatieve wondinfecties (6,3) en OK oké (5,0). Dit gepercipieerde succes blijkt af te hangen van het aantal geïnitieerde verbetermaatregelen en, zij het in mindere mate, van de daadwerkelijke realisatie van verbeteringen op de uitkomstindicator (minimaal 10% verbetering ten opzichte van de uitgangssituatie). 

Is er door het programma Sneller Beter binnen elk van de ziekenhuizen een vliegwielfunctie ontstaan van vernieuwing en verbetering?


Het beoogde interne vliegwiel is op gang gekomen. Dit blijkt uit de toename van het aantal projecten (van bijna 100 projecten naar circa 300 projecten) dat in de ziekenhuizen in het tweede jaar van deelname aan Sneller Beter is gestart. Ziekenhuizen gaan hierbij bewust om met de verspreiding van de projecten: projecttypen die hebben geleid tot verbetering op de uitkomstindicator en tot een beter gepercipieerd succes worden vaker verspreid binnen de ziekenhuizen dan projecten die geen verbetering hebben bereikt. 


Tevens is er een positieve trend in de ontwikkeling van kwaliteitssystemen in Nederlandse ziekenhuizen gemeten. Binnen de Sneller Beter ziekenhuizen is de trend steiler dan bij de overige Nederlandse ziekenhuizen. Dit duidt erop dat de kwaliteitssystemen zich in Sneller Beter ziekenhuizen sneller ontwikkeld hebben dan in de rest van de sector. In het kader van dit onderzoek is het niet mogelijk om een causale relatie te leggen tussen de implementatie van kwaliteitssystemen en de kwaliteit van zorg op patiëntniveau.


Uitdaging is om het interne vliegwiel en de daarmee gepaard gaande ontwikkeling van kwaliteitssystemen vast te houden in de steeds veranderende omgeving. 


Welke succes- en faalfactoren zijn van invloed op de resultaten die binnen Sneller Beter zijn behaald?


Succesvolle implementatie van projecten

Het succes van de projectteams binnen Sneller Beter pijler 3 blijkt samen te hangen met de mate waarin de projectteams de verbetermaatregelen als relatief eenvoudig ervaren en de mate waarin zij het idee hebben dat de maatregelen goed in te passen zijn in de dagelijkse werkzaamheden. Dit blijkt te variëren tussen diverse projecttypen: de projectleiders van de logistieke projecten (Werken zonder wachtlijst, OK oké, Procesherinrichting) vinden de verbetermaatregelen in vergelijking tot de projectleiders patiëntveiligheid (Decubitus, Medicatieveiligheid en Postoperatieve wondinfecties) over het algemeen lastiger en minder goed in te passen in de dagelijkse werkzaamheden.

Ook is de mate waarin de teamorganisatie op orde is van belang gebleken voor de succesvolle realisatie van verbeteringen op de uitkomstindicator. De mate waarin teams erin slagen om meer verbetermaatregelen door te voeren tijdens de uitvoering van hun projecten, is gerelateerd aan de ondersteuning die een projectteam krijgt vanuit de eigen ziekenhuisorganisatie, de externe ondersteuning van het consortium, de genoten training voor de uitvoering van het project en de ervaren meerwaarde van het project. 

Succesvolle borging en interne verspreiding van projecten

Voor het borgen van resultaten dient men de maatregelen die zijn geïmplementeerd tijdens het project te blijven toepassen. Daarnaast is het van belang dat men metingen van de uitkomstindicatoren blijft verrichten en deze toetst aan organisatiedoelen op instellings- en afdelingsniveau. Dat is niet alleen essentieel voor het behoud van resultaten op afdelings- en procesniveau, maar ook voor de verdere verspreiding over andere afdelingen. Voor de verspreiding van projecten is het daarnaast belangrijk gebleken dat de Raad van Bestuur zichtbaar leiderschap op innovatie en verbetering toont: een medisch specialist neemt vaker deel aan een verbeterproject indien de medisch specialist en zijn collega’s merken dat de Raad van Bestuur zichtbaar leiderschap toont op innovatie en verbetering. 

Beperkingen van het onderzoek


In dit evaluatieonderzoek is gekozen om bij het in kaart brengen van de resultaten gebruik te maken van uitkomstindicatoren van de projecten zoals genoemd in de specifieke programmadoelstellingen voor patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek. De gegevens die gebruikt zijn voor het in kaart brengen van deze resultaten zijn afkomstig uit de centrale database van Sneller Beter. Projectteams moesten als onderdeel van hun projectactiviteiten zelf gegevens over deze uitkomstindicatoren verzamelen en aanleveren aan de centrale database. Ondanks alle initiatieven en inspanning van het consortium om projectgegevens centraal te verzamelen, waren deze niet van alle deelnemende projectteams in de centrale database beschikbaar. Gemiddeld heeft 70% van alle projectteams gegevens over de resultaten op de uitkomstindicator aangeleverd (per projecttype varieerde dit van 28% tot 92%). Redenen voor projectteams om geen gegevens aan te leveren waren onder andere dat informatie- en ICT voorzieningen in de ziekenhuizen de projectteams onvoldoende in staat stelden de gewenste data te genereren en dat projectteams meer tijd nodig hadden voor de uitvoering van een project waardoor de projectteams de resultaatmeting hebben uitgesteld tot een later tijdstip. Door de deels ontbrekende gegevens kon in dit evaluatieonderzoek geen volledig beeld worden gegeven van de bereikte resultaten per projecttype. Mogelijk heeft dit geleid tot een vertekening van de resultaten. Een eerdere NIVEL-rapportage over de verspreiding van verbeterprojecten uit 2007 toonde immers aan dat een onvolledige dataverzameling leidde tot een oververtegenwoordiging van positieve resultaten doordat van de minder succesvolle projectteams aantoonbaar minder resultaten op de uitkomstindicatoren aanwezig waren. Dit gebrek aan gegevens heeft als bijkomend gevolg dat het in mindere mate mogelijk is om te leren van (een gebrek aan) succes.


Naast de gegevens op de uitkomstindicatoren is gebruik gemaakt van gepercipieerde effecten van projectleiders. Aangezien projectleiders hiermee hun eigen project hebben beoordeeld, bestaat de kans op sociaal wenselijke antwoorden. De kans hierop is mogelijk beperkt gebleven doordat de onderzoekers de gegevens geanonimiseerd hebben verwerkt.


Gezien de diversiteit van de projectteams en de thema’s is minder aandacht besteed aan de meer kwalitatieve resultaten die projectteams bereikt kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld een meer duidelijke taakverdeling, het formuleren van een gemeenschappelijk probleem, meer erkenning door collega afdelingen, enzovoorts. Deze meer kwalitatieve resultaten maken dat projectteams soms ook zonder het bereiken van objectieve resultaten positief zijn over het uitgevoerde project. 


Verder was er binnen Sneller Beter relatief veel vrijheid voor projectteams bij het kiezen van verbetermaatregelen. Vanuit het oogpunt van het implementeren van verbeteringen is dit wenselijk en noodzakelijk, maar vanuit het oogpunt van onderzoek is dit een beperking die de reikwijdte van de uitspraken beperkt. Er zijn immers diverse factoren waarop de teams verschillen en die door de onderzoeker ook niet gecontroleerd of beïnvloed kunnen worden.


Beschouwing


Sneller Beter pijler 3 is in 2004 gestart om de ontwikkeling van kwaliteitsverbetering en bewaking te stimuleren en de kloof tussen ‘wat we weten’ en ‘wat we doen’ te dichten. Door eerst te focussen op een groep van vierentwintig ziekenhuizen is getracht een nieuwe norm voor het prestatieniveau met betrekking tot kwaliteit van zorg te realiseren. 


Sneller Beter pijler 3 maakte onderdeel uit van het programma Sneller Beter waarin tevens werd gestreefd naar transparantie door het uitvoeren van benchmarks en het opstellen van een set prestatie-indicatoren die gebruikt worden voor een doelgerichte methode van toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Andere belangrijke ontwikkelingen die tijdens de looptijd van Sneller Beter in de ziekenhuissector hebben plaatsgevonden zijn: de invoering van de DBC-systematiek voor de financiering van de zorg (per 1 januari 2005), en de invoering van marktwerking in de zorg waardoor verzekeraars en patiënten een andere rolinvulling kregen. 


Het ontwerp van Sneller Beter pijler 3 sloot aan op, of liever, kan niet los worden gezien van deze ontwikkelingen. Eerder is reeds vastgesteld dat de programmadoelstelling niet volledig is bereikt. Echter, de deelnemende ziekenhuizen en betrokken adviseurs van het consortium hebben het gevoel dat in de deelnemende ziekenhuizen een cultuuromslag op gang is gebracht. Deze cultuuromslag wordt gezien als belangrijk resultaat van het samenspel van ontwikkelingen in de ziekenhuissector en Sneller Beter. De exacte bijdrage van Sneller Beter pijler 3 aan deze cultuuromslag kan niet makkelijk cijfermatig worden onderbouwd goed, laat staan dat deze los kan worden gezien van andere maatschappelijke ontwikkelingen. Ziekenhuizen zijn gedurende de looptijd van Sneller Beter aan te veel verschillende omgevingsinvloeden blootgesteld om van een oorzaak-gevolg relatie te kunnen spreken. Dit neemt niet weg dat er een beweging op gang is gekomen binnen Sneller Beter ziekenhuizen en ook in de overige ziekenhuizen die voorafgaand aan Sneller Beter in die mate nog niet bestond.


Aanbevelingen

Op basis van het evaluatieonderzoek kunnen aanbevelingen worden geformuleerd voor beleidsmakers, veranderagenten, zorginstellingen die deelnemen aan vergelijkbare verbeterprogramma’s en voor toekomstig onderzoek.


Aanbevelingen voor beleidsmakers

Vergeet logistiek niet 


De externe omgeving van de ziekenhuizen heeft in de laatste fase van het programma nieuwe ontwikkelingen doorgemaakt waardoor de focus langzaam aan verschuift. Een voorbeeld van een externe ontwikkeling die de aandacht en tijd van medisch specialisten mogelijk heeft afgehouden van de uitvoering van Sneller Beter projecten zijn de veranderingen in de honorariumstructuur voor medisch specialisten (per 1 januari 2008). Daarnaast hebben de veldpartijen in overleg met de overheid in het laatste jaar van Sneller Beter een nieuw landelijk programma voor de ziekenhuissector gelanceerd, namelijk het veiligheidsprogramma ‘Voorkom schade, werk veilig’ (per 1 januari 2008). Het veiligheidsprogramma is bedoeld als een extra impuls voor verdere verbetering van de patiëntveiligheid, die in het verlengde ligt van het programma Sneller Beter pijler 3. Gevaar is echter dat het streven naar verbeteringen op het gebied van de patiëntenlogistiek weer naar de achtergrond verdwijnt, terwijl ook hier winst te behalen blijft voor de patiënt en de organisatie van zorg. Verbeteringen in de logistiek zijn daarnaast tevens belangrijk voor het realiseren van verbeteringen in de patiëntveiligheid. Door bijvoorbeeld planningsmomenten te reduceren en het zorgproces (flexibel) te standaardiseren, wordt het aantal momenten waarop fouten in de overdracht kunnen optreden verkleind en de patiëntveiligheid vergroot. Het is daarom aan te bevelen om de haalbaarheid en wenselijkheid van een logistiek actieprogramma te onderzoeken.


Geef steun aan achterblijvers


Verder is het de vraag of Sneller Beter de juiste strategie heeft gevolgd voor het behoud van de geïnitieerde verbeterimpuls. Binnen Sneller Beter is ondersteuning geboden aan projectteams die gemotiveerd waren om verbeteringen te realiseren. Bij verspreiding van de projecten binnen de deelnemende ziekenhuizen en de overige Nederlandse ziekenhuizen krijgt men echter ook te maken met achterblijvers die de meerwaarde van bepaalde verbeteringen niet zien of niet over de juiste capaciteiten beschikken om de projecten uit te voeren. De vraag is of zij nu niet juist de extra steun van Sneller Beter hadden moeten krijgen voor het initiëren van een verbeterimpuls. De toekomst zal uit moeten wijzen of de ‘goede voorbeelden’ uit de Sneller Beter ziekenhuizen voldoende stimulans zijn om deze groep achterblijvers te motiveren om te verbeteren. 

Aanbevelingen voor veranderagenten

Spreid kennis en veranker in structuren


Het consortium zelf heeft gedurende het traject veel geleerd als het gaat om het organiseren van de landelijke bijeenkomsten, het verkrijgen van resultaatgegevens, het betrekken van Raden van Bestuur en het inspelen op behoeften van individuele projectteams. Deze leercurve had nog groter kunnen zijn, als alle medewerkers van begin tot einde betrokken waren gebleven. Maar de praktijk is dat mensen van baan veranderen en dat daarmee kennis en kunde weggaat. Dit is een probleem van alle tijden dat ook binnen ziekenhuizen bekend is, maar dat wel van invloed is op het kunnen behalen van leereffecten. Het is van belang kennis te verdelen over meerdere medewerkers en structuren te hebben die ervoor zorgen dat nieuwe medewerkers snel kunnen worden ingewerkt.


Zeker weer en mogelijk nog beter doen


Uit dit evaluatieonderzoek komt een aantal aanbevelingen naar voren die voor de ontwikkeling van toekomstige van kwaliteitsverbeterprogramma’s door veranderagenten van belang zijn: 


· Bij het lanceren van een toekomstig verbeterprogramma dient wederom te worden aangesloten op de ontwikkelingen in de betreffende sector. Door aan te sluiten op externe ontwikkelingen heeft het programma een belangrijke meerwaarde, waardoor deelname gestimuleerd wordt. 


· Inzet op leiderschap van de Raad van Bestuur op verbetering en innovatie is belangrijk gebleken in Sneller Beter, wat de keus voor een apart programmaonderdeel van leiderschap en organisatieontwikkeling binnen Sneller beter rechtvaardigt. Nagedacht moet worden of toekomstige leiderschapsprogramma’s doorgetrokken dienen te worden naar het middenmanagement. Het middenkader viel binnen het programma Sneller Beter buiten de doelgroep. Door het middenmanagement ook bij een leiderschapsprogramma te betrekken kan voorkomen worden dat de top van de deelnemende organisatie enthousiaster is over het programma dan de werkvloer. 


· Op basis van de uitkomsten van dit evaluatieonderzoek is het aan te bevelen om bij de ontwikkeling van toekomstige programma’s uitvoerig aandacht te schenken aan de mate waarin de aanbevolen verbetermaatregelen aansluiten op de behoefte en probleemperceptie van individuele teams. Het is van belang dat de aanbevolen verbetermaatregelen enthousiasmerend en, bij voorkeur, evidence based zijn. Het dient voorkomen te worden dat verbetermaatregelen nog gedurende het programma uitgevonden moeten worden. Het laatste geval leidt tot veel onduidelijkheden en vertraging bij de projectteams die een deel van het momentum teniet doen.


· Tevens is het van belang dat in toekomstige verbeterprogramma’s reële verwachtingen worden gewekt bij de deelnemende projectteams waarbij rekening wordt gehouden met de benodigde aanloop in projecten. Voordat met het feitelijke project begonnen kon worden, moesten dikwijls eerst belemmeringen in de ondersteuning of samenwerking worden opgelost. Voor dergelijke projectteams was de tijd te kort en kunnen resultaten op een later tijdstip nog bereikt worden. Voor toekomstige verbeterprogramma’s is het belangrijk hiermee rekening te houden en mogelijk minder strakke tijdslijnen en doelstellingen te formuleren. Aan de andere kant worden teams alleen enthousiast voor een verandering van de dagelijkse praktijk als deze naar verwachting ook een duidelijk resultaat oplevert. Een moeilijke balans die telkens opnieuw moet worden gevonden.


· Een andere uitdaging is om, indien mogelijk, de dataverzameling op de uitkomstindicatoren te integreren met bestaande registratiesystemen zodat deelname aan het programma een minimale administratieve last oplevert en de resultaten van een programma beter geëvalueerd kunnen worden. Binnen Sneller Beter bleek dat de huidige ICT nog niet voldoende ingericht was om gegevens uit de ziekenhuisadministratie makkelijk te extraheren voor het monitoren van projecten. Wanneer gekozen wordt voor centraal datamanagement lijkt een directer contact tussen datamanagement en projectteams en het kunnen hanteren van pressiemiddelen door het datamanagement van belang.


Aanbevelingen voor zorginstellingen


Controleer aanwezigheid van randvoorwaarden

Voor zorginstellingen die aan toekomstige verbeterprogramma’s deelnemen is aan te bevelen dat zij kennis nemen van de succes- en faalfactoren die in dit rapport zijn beschreven. Door deze factoren aan het begin en ook halverwege het project langs te lopen, kunnen zij tijdig mogelijke tekorten in ondersteuning, motivatie en voortgang in kaart brengen. Bijstellen is dan nog mogelijk, waardoor de kans op succes van een project wordt vergroot.  


Gebruik externe druk als hefboom


Het lijkt voor het management van de zorginstelling zinvol om externe partijen zoals zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties als ‘hefboom’ te gebruiken bij het doorvoeren van verbeteringen, bijvoorbeeld door het afsluiten van convenanten, of het opnemen van kwaliteitsdoelstellingen in de contracten met zorgverzekeraars. Deze externe druk kan het urgentiebesef dat vereist is voor het realiseren van veranderingen bij de zorgprofessionals versterken.


Maak resultaten inzichtelijk voor de buitenwereld


Voor de evaluatie van toekomstig programma’s is het van belang dat deelnemende organisaties zich meer verplicht voelen om voortgangsgegevens aan te leveren aan een centrale database. Een goede gegevensaanlevering is essentieel voor het kunnen laten zien van bereikte resultaten en het verder verfijnen van de methodiek voor soortgelijke verbeterprogramma’s.


Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 


Dit onderzoek heeft laten zien dat voor de aanscherping van toekomstige verbeterprogramma’s nader onderzoek nodig is. Daarnaast is het relevant na te gaan in hoeverre inzichten uit dit evaluatieonderzoek ook gelden voor verbeterprogramma’s uit andere sectoren dan de ziekenhuissector. De huidige evaluaties van andere verbeterprogramma’s zoals Zorg voor Beter, Beter Voorkomen en het Landelijk Dementieprogramma bieden hiervoor legio kansen.

Onderzoek naar organisatieverandering


Onderzoek is wenselijk naar de mate waarin Sneller Beter ziekenhuizen, ook na afloop van het programma, in staat zijn gerealiseerde resultaten te borgen. Hierbij dient ook de verdere ontwikkeling van de verbetercultuur in de Sneller Beter ziekenhuizen aan bod te komen. Alleen met een follow-up van de deelnemende ziekenhuizen kan namelijk worden nagegaan of Sneller Beter blijvend heeft bijgedragen aan kwaliteitsverbetering en een verbetercultuur. Tot nu toe is nog weinig bekend over de wijze waarop borging en verspreiding naar andere ziekenhuizen optimaal gestimuleerd kan worden. Het meeste onderzoek eindigt met het aflopen van een verbeterprogramma. Zonder borging zijn de verbeterimpulsen waarschijnlijk van korte duur en is over enkele jaren opnieuw een flinke investering nodig. 


Onderzoek naar kwaliteitsverbetering


De doorbraakmethode is binnen Sneller Beter op verschillende onderwerpen toegepast. De resultaten en opmerkingen van sommige projectleiders doen vermoeden dat de doorbraakmethode niet voor alle onderwerpen geschikt is. Van oorsprong is deze methode van kort cyclisch verbeteren ontwikkeld voor concrete kleinschalige problemen waarbij het inderdaad mogelijk is diverse veranderingen achtereenvolgens en binnen een kort tijdsbestek uit te proberen om vervolgens te bepalen welke het meeste effect sorteert. Een project zoals Procesherinrichting voldoet hier minder aan, wat dus ook de reden kan zijn voor de lagere beschikbaarheid van resultaten op de uitkomstindicatoren van de deelnemende projectteams aan dit project. 

A
Inleiding en Methode 


1 Inleiding 

1.1 Achtergrond


In 2000 bleek uit een evaluatieonderzoek van het NIVEL dat het merendeel van de zorginstellingen nog onvoldoende werkt aan systematische kwaliteitsbewaking en – verbetering (Sluijs en Wagner, 2000). Daarnaast bestaat er een kloof tussen ‘wat we weten’ en ‘wat we in de dagelijkse zorgpraktijk’ doen. Vaak zijn er al goede praktijkvoorbeelden, zogenaamde ‘best practices’, bekend om problemen als wachtlijsten en medicatiefouten aan te pakken maar duurt het jaren voordat deze ‘best practices’ zich in de zorgpraktijk verspreiden. De oorzaken hiervan zijn complex en divers. Het kan gaan om het ontbreken van tijd, kennis, kunde of financiën om het probleem aan te pakken, maar ook weerstand tegen verandering en het doorbreken van routines kunnen belemmerend werken. In reactie hierop is het landelijke actieprogramma Sneller Beter op 20 november 2003 gelanceerd met als doel verbeteringen in de curatieve zorg op het gebied van transparantie, doelmatigheid en kwaliteit te stimuleren. Sneller Beter is een initiatief van het ministerie van VWS, de Orde van Medisch Specialisten, de NVZ vereniging van ziekenhuizen en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. 

Het programma Sneller Beter omvat drie pijlers: 

1. Bewustwording.


2. Indicatoren voor een veilige en betere zorg.


3. Het programma kwaliteit, innovatie en doelmatigheid. 


De Sneller Beter activiteiten zijn geordend naar drie pijlers. In de eerste pijler is in de periode 2003-2006 vooral gewerkt aan bewustwording, kennisontsluiting en kennisverspreiding. In dit kader heeft toenmalig Minister Hoogervorst enkele experts van buiten de zorg gevraagd mee te denken over mogelijkheden tot verbeteringen in de zorg. 

Het indicatorenproject, de tweede pijler, is gericht op ontwikkeling van een efficiënte en doelgerichte methode van toezicht. De derde pijler is een ziekenhuisbreed implementatieprogramma. Dit programma beoogde een versnelde invoering van ‘best practices’ in 24 ziekenhuizen op de gebieden patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek. Daarnaast was het de bedoeling dat via leiderschap en organisatieontwikkeling de noodzakelijke voorwaarden en een vliegwiel voor verspreiding van resultaten en opgebouwde competenties werden gecreëerd. De deelnemende ziekenhuizen, werden bij de implementatie van de verbeterprojecten ondersteund en begeleid door een consortium. Dit consortium bestond uit het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van het Erasmus MC en de Orde van Medisch Specialisten. ZonMw was door VWS verantwoordelijk gesteld voor de regie van dit implementatieprogramma. 


Het implementatieprogramma van Sneller Beter (de derde pijler) is op verzoek van ZonMw geëvalueerd door het NIVEL in samenwerking met het EMGO Instituut/ VUmc en CAPHRI van Universiteit Maastricht. Voordat ingegaan wordt op de methoden en uitkomsten van dit evaluatieonderzoek worden in dit hoofdstuk eerst de doelstelling en opzet van het implementatieprogramma Sneller Beter (SB p3) besproken. 


1.2 Het implementatieprogramma van Sneller Beter 


In deze paragraaf worden de doelen, prioriteitsgebieden en fasering van Sneller Beter toegelicht zoals die door het consortium en deelnemende ziekenhuizen zijn nagestreefd.


Doel van het implementatieprogramma


De doelstelling van het implementatieprogramma van Sneller Beter was: “Bij 20% van de ziekenhuizen in 4 jaar aanzienlijke en aansprekende prestatieverbeteringen realiseren op de prioriteitsgebieden patiëntenlogistiek en patiëntveiligheid voor patiënten en zorgverleners. Tevens wordt in de ziekenhuizen een vliegwiel tot stand gebracht gericht op interne verspreiding van resultaten en brede inzet van de opgebouwde competenties” (Consortium 2004).

Daarnaast werd beoogd dat deze aanzienlijke en aansprekende prestatieverbeteringen zouden leiden tot een nieuw prestatieniveau in de deelnemende ziekenhuizen dat voor de overige 80% van de Nederlandse ziekenhuizen niet meer vrijblijvend kon zijn. Externe druk van patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en overheid zouden er vervolgens voor moeten zorgen dat de overige 80% van de Nederlandse ziekenhuizen dit prestatieniveau ook bereikt. Dit werd binnen Sneller Beter ook wel aangeduid als het ‘externe vliegwiel’.


Prioriteitsgebieden binnen het implementatieprogramma

Het implementatieprogramma van Sneller Beter omvatte drie prioriteitsgebieden: patiëntenlogistiek, patiëntveiligheid, leiderschap en organisatieontwikkeling (L&O). Voor de prioriteitsgebieden patiëntenlogistiek en patiëntveiligheid zijn concrete en meetbare doelstellingen geformuleerd (zie tabel 1.1). Voor het prioriteitsgebied L&O zijn de doelstellingen globaler van aard. Naast deze drie prioriteitsgebieden stonden twee dwarsdoorsnijdende onderwerpen, patiëntenparticipatie en professionele kwaliteit, in het programma centraal. Gedurende de looptijd van Sneller Beter is hier nog een onderwerp aan toegevoegd om de relatie tussen kwaliteit en kosten inzichtelijk te maken, de ‘business case’. 


Activiteiten binnen het implementatieprogramma


Om de doelstellingen van het implementatieprogramma van Sneller Beter te behalen dienden de deelnemende ziekenhuizen voor de prioriteitsgebieden patiëntenlogistiek en patiëntveiligheid zogenaamde verbeterprojecten uit te voeren op de volgende zeven inhoudelijke thema’s: Decubitus (DEC), Medicatieveiligheid (MV), Postoperatieve wondinfecties (POWI), Veilig Incident Melden (VIM), OK oké (OK), Werken zonder wachtlijst (WZW) en Procesherinrichting (PHI) (zie tabel 1.1). Deze verbeterprojecten zijn gebaseerd op de zogenoemde Doorbraakmethode. Deze methode is gericht op de systematische aanpak van concrete problemen in de zorgverlening, waarbij een multidisciplinair projectteam van betrokken zorgverleners (medisch specialisten, verpleegkundigen en andere medewerkers) maatregelen implementeert die zich elders hebben bewezen. De projectteams uit de deelnemende ziekenhuizen maakten hierbij gebruik van methodische en inhoudelijk kennis die aangereikt werd door adviseurs van het consortium. Verwacht werd dat circa tweederde van de projectteams de doelstellingen binnen de vastgestelde projectduur konden behalen (consortium, 2004). De projectduur was afhankelijk van het projecttype vastgesteld op één of twee jaar.


Voor het behalen van de doelstellingen op het prioriteitsgebied L&O, en de dwarsdoorsnijdende onderwerpen patiëntenparticipatie, professionele kwaliteit en de business case zijn diverse activiteiten georganiseerd. Binnen het prioriteitsgebied L&O waren deze activiteiten gericht op de ondersteuning van het topmanagement bij het creëren van een verbeterinfrastructuur, het realiseren van resultaatgericht kwaliteitsmanagement als onderdeel van strategie en beleid en het voeren van leiderschap op innovatie en verbetering in een leiderschapsnetwerk. 

Tabel 1.1 
Programmadoelen en projecten per prioriteitsgebied / dwarsdoorsnijdend 
onderwerp


		Doelstellingen per prioriteitsgebied

		Bijbehorend project



		Voor het prioriteitsgebied patiëntenlogistiek:

		



		De productiviteit van de OK is toegenomen met 30%

		OK oké (OK)



		Doorstroomtijd voor diagnostiek en behandeling is verkort met 40%

		Procesherinrichting (PHI)



		De ligduur is verkort met 30%

		Procesherinrichting (PHI)



		De toegangstijd is bij de poliklinieken minder dan één week

		Werken zonder wachtlijst (WZW)



		Voor het prioriteitsgebied patiëntveiligheid:

		



		Invoering van een blame free reporting systeem

		Veilig Incident Melden (VIM)



		Vermindering van het aantal medicatiefouten met 50%

		Medicatie Veiligheid (MV)



		Percentage decubitus bij klinische patiënten lager dan 5%

		Decubitus (DEC)



		Vermindering postoperatieve wondinfecties met 50%

		Postoperatieve Wondinfecties (POWI)



		Voor het prioriteitsgebied leiderschap en organisatieontwikkeling:



		Creëren van een verbeterinfrastructuur

		Leiderschap & Organisatieontwikkeling (leiderschapsnetwerk)



		Resultaatgericht kwaliteitsmanagement als normaal onderdeel van strategie en beleid

		



		Leiderschap op innovatie en verbetering

		



		Voor het dwarsdoorsnijdende onderwerp patiëntenparticipatie:

		



		Het benutten van de unieke ervaringsdeskundigheid van patiënten bij het bereiken van de doelstellingen en ambities van Sneller Beter

		Patiëntenparticipatie



		Voor het dwarsdoorsnijdende onderwerp professionele kwaliteit:

		



		Een discussie op gang brengen over het gewenste niveau van professionele kwaliteit ten behoeve van het creëren van een cultuur waarin het verbeteren van kwaliteit een continu proces is

Stimulering van de implementatie van een aantal kwaliteitsprojecten, zoals interne visitaties en complicatieregistratie

		Professionele kwaliteit 



		Voor het dwarsdoorsnijdende onderwerp business case:

		



		Het inzichtelijk maken van de relatie tussen kwaliteit en kosten, zodat onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden bij de initiatie, borging en verspreiding van een project

		Business case





In het kader van patiëntenparticipatie werd ieder ziekenhuis geacht een patiëntenparticipatie team te vormen. Deze teams hadden als taak de bestaande kennis en ervaring in het ziekenhuis met betrekking tot patiëntenparticipatie te bundelen en de uitvoering van activiteiten op het gebied van patiëntenparticipatie te stimuleren binnen de verbeterprojecten van de prioriteitsgebieden patiëntenlogistiek en patiëntveiligheid. Ook voor het bevorderen van de professionele kwaliteit was het de bedoeling dat binnen ieder ziekenhuis een team werd samengesteld. Taak van dit team was om de discussie over het gewenste niveau van professionele kwaliteit op gang te brengen en de implementatie van een aantal kwaliteitsprojecten, zoals het implementeren van interne visitaties en een complicatieregistratie, te stimuleren. Vanuit het onderdeel ‘business case’ werd binnen Sneller Beter geadviseerd om voor ieder verbeterproject een zogenaamde business case op te stellen. In een business case wordt een relatie gelegd tussen kwaliteitsverbeteringen en kostenbeheersing. Om de ziekenhuizen hierbij te ondersteunen zijn onder andere informatiebijeenkomsten door het consortium georganiseerd.


Opbouw van het implementatieprogramma

Het implementatieprogramma van Sneller Beter is gestart in oktober 2004 en geëindigd in oktober 2008. In totaal namen 24 ziekenhuizen (= ongeveer een kwart van de Nederlandse ziekenhuizen) aan dit programma deel. Deze ziekenhuizen zijn ingedeeld in drie tranches van acht ziekenhuizen (zie schema 1.1). Iedere tranche kreeg twee jaar ondersteuning bij de uitvoering van het programma. Volgens het geplande programma startten in het eerste jaar van deelname aan Sneller Beter in ieder ziekenhuis twaalf verbeterprojecten op de zeven inhoudelijke thema’s: twee projecten Werken zonder wachtlijst en twee Procesherinrichtingen waarvan één electief en één oncologisch, één project OK Oké, twee projecten Decubitus, één project Postoperatieve wondinfecties, twee projecten Medicatieveiligheid en twee projecten Veilig Incident Melden. In het tweede jaar werden ziekenhuizen geacht om enerzijds maatregelen te nemen om behaalde werkwijzen en resultaten te borgen in de dagelijkse bedrijfsvoering, en anderzijds de bereikte resultaten en competenties verder te verspreiden binnen de eigen organisatie. 


Schema 1.1 
Fasen in het implementatieprogramma


Medicatieveiligheid


-1,6


-0,8


0


0,8


Meerwaarde van het project


Organisatorische


ondersteuning


Teamorganisatie


Externe ondersteuning


Tijd, menskracht & middelen


Compatibiliteit


Training


Postoperatieve wondinfecties


-1,6


-0,8


0


0,8


Meerwaarde van het project


Organisatorische


ondersteuning


Teamorganisatie


Externe ondersteuning


Tijd, menskracht & middelen


Compatibiliteit


Training


Procesherinrichting


-1,6


-0,8


0


0,8


Meerwaarde van het project


Organisatorische


ondersteuning


Teamorganisatie


Externe ondersteuning


Tijd, menskracht & middelen


Compatibiliteit


Training


Werken zonder wachtlijst


-1,6


-0,8


0


0,8


Meerwaarde van het project


Organisatorische


ondersteuning


Teamorganisatie


Externe ondersteuning


Tijd, menskracht & middelen


Compatibiliteit


Training


OK Oké


-1,6


-0,8


0


0,8


Meerwaarde van het project


Organisatorische


ondersteuning


Teamorganisatie


Externe ondersteuning


Tijd, menskracht & middelen


Compatibiliteit


Training


Decubitus


-1,6


-0,8


0


0,8


Meerwaarde van het project


Organisatorische


ondersteuning


Teamorganisatie


Externe ondersteuning


Tijd, menskracht & middelen


Compatibiliteit


Training




Toelichting:


· Tranche: tijdsvak van twee jaar waarin acht ziekenhuizen maatregelen toepassen volgens de programmaopzet.


· Jaar 1: eerste tijdsvak van een tranche waarin acht ziekenhuizen de aangereikte projecten implementeren.


· Jaar 2: tweede tijdsvak van een tranche waarin de ziekenhuizen enerzijds maatregelen nemen om behaalde werkwijzen en resultaten te borgen in structuur en processen, anderzijds de projecten verspreiden binnen de eigen organisatie.


· Post SB p3: tijdsvakken na de eerste twee jaar, niet vallend onder de programmaondersteuning, waarin het in gang gezette vliegwiel merkbaar tot uiting dient te komen in substantiële initiatieven om organisatiebreed innovaties te adopteren.

De activiteiten in het kader van leiderschap en organisatieontwikkeling (L&O), patiëntenparticipatie, professionele kwaliteit en de business case werden parallel aan de verbeterprojecten uitgevoerd.


1.3 Het evaluatieonderzoek


Ondanks aanwijzingen voor de werkzaamheid van verbeterprojecten bij individuele ziekenhuizen is niet bekend of een dergelijk grootschalig implementatieprogramma als   Sneller Beter pijler 3 de beoogde resultaten op landelijk niveau zal opleveren en verspreiding van ‘best practices’ kan versnellen. Om die reden werd parallel aan de uitvoering van het implementatieprogramma van Sneller Beter een onafhankelijk evaluatieonderzoek uitgevoerd. Het algemene doel van dit evaluatieonderzoek was het evalueren van de mate waarin de beoogde doelstellingen van het implementatieprogramma van Sneller Beter zijn bereikt. Bij dit onderzoek lag de nadruk op de resultaten van de prioriteitsgebieden patiëntenlogistiek, patiëntveiligheid en L&O.

Dit doel is nader gespecificeerd in de volgende vraagstellingen: 

1. Heeft het implementatieprogramma van Sneller Beter in de 24 betrokken ziekenhuizen geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek?

2. Welke succes- en faalfactoren zijn van invloed op de resultaten die binnen Sneller Beter zijn behaald?


3. Is er door het implementatieprogramma van Sneller Beter binnen elk van de ziekenhuizen een vliegwielfunctie ontstaan van vernieuwing en verbetering?

1.4 Leeswijzer


Dit rapport bestaat uit twee delen. In deel A zijn naast dit inleidende hoofdstuk de methoden van het evaluatieonderzoek beschreven (hoofdstuk 2). Vervolgens worden in deel B de resultaten van het evaluatieonderzoek gepresenteerd. Deze resultaten zijn gebundeld naar de volgende onderwerpen van Sneller Beter: 


· Prioriteitsgebieden patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek (hoofdstuk 3 t/m 7): resultaten verbeterprojecten en succes- en faalfactoren.

· Prioriteitsgebied leiderschap en organisatieontwikkeling (hoofdstuk 8 t/m 12): het interne vliegwiel, het vliegwiel op sectorniveau en de samenhang tussen verandering en verspreiding.


· Dwarsdoorsnijdende onderwerpen: patiëntenparticipatie, professionele kwaliteit en de business case (hoofdstuk 13 t/m 15).

De hoofdstukken van uit deel B van het rapport hebben de structuur van een kort artikel. Op deze manier kunnen de betreffende hoofdstukken afzonderlijk gelezen worden. Om dit mogelijk te maken was het echter noodzakelijk om op enkele plaatsen in het rapport passages in de tekst te herhalen. 


Daarnaast wordt in verband met de leesbaarheid van het rapport vanaf dit punt gesproken over Sneller Beter in plaats van het implementatieprogramma of pijler 3 van Sneller Beter.

2 Methode


In dit hoofdstuk worden de onderzoekspopulatie, de dataverzameling, de meetinstrumenten en de data-analyse beschreven van het evaluatieonderzoek. Binnen het evaluatieonderzoek is uitgegaan van verschillende analyseniveaus (zie figuur 2.1). Het eerste niveau is dat van de ziekenhuissector. Binnen deze sector wordt een onderscheid gemaakt tussen ziekenhuizen die wel of niet deel hebben genomen aan Sneller Beter. Het volgende niveau wordt gevormd door de 24 Sneller Beter ziekenhuizen, die al dan niet gegroepeerd worden naar de tranche waartoe ze horen. Het derde niveau betreft dat van de projectteams. Ook hier kan groepering plaatsvinden naar het er boven gelegen niveau: patiëntenlogistiek en patiëntveiligheid of één van de zeven inhoudelijke thema’s. Op elk van de drie niveaus zijn meetinstrumenten ingezet om de benodigde informatie te verzamelen. 


Figuur 2.1 
Analyse niveaus evaluatieonderzoek Sneller Beter pijler 3



In paragraaf 2.1 volgt een overzicht van de onderzoekspopulatie per analyseniveau. In paragraaf 2.2 wordt de selectie van deelnemende ziekenhuizen en projectteams binnen deze ziekenhuizen besproken. Vervolgens wordt in de resterende paragrafen van dit hoofdstuk ingegaan op de dataverzameling en –analyse. 


2.1 Onderzoekspopulatie


In het evaluatieonderzoek zijn per analyseniveau onderzoekseenheden geselecteerd. Alhoewel de dataverzameling bij deze onderzoekseenheden grotendeels gelijk is gebleven, zijn er in verband met meer specifieke vraagstellingen en om ziekenhuizen niet te veel te belasten, soms op analyseniveau 2 en 3 alleen data in één van de drie tranches verzameld.


Hieronder worden deze onderzoekseenheden achtereenvolgens per analyseniveau beschreven.


1. Ziekenhuissector. Aan Sneller Beter hebben 24 ziekenhuizen deelgenomen, waaronder twee academische ziekenhuizen, zes topklinische en zestien algemene ziekenhuizen. Om de uitgangspositie en de ontwikkeling van de Sneller Beter ziekenhuizen te kunnen vergelijken met de situatie in de niet deelnemende ziekenhuizen is het noodzakelijk om in beide groepen metingen te verrichten. Voor dit doel is zowel in 2005 als in 2007 een algemene vragenlijst uitgezet onder de Raden van Bestuur (RvB) van alle Nederlandse ziekenhuizen, waaronder de Sneller Beter ziekenhuizen (2005 n=94, 2007 n=97). Daarin zijn vragen gesteld over de stand van zaken van het kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem (zie subparagraaf 2.3.1).


2. Ziekenhuisniveau. In ieder deelnemend ziekenhuis wordt Sneller Beter op tactisch niveau gecoördineerd door een interne programmacoördinator (IPC). Daarnaast heeft de RvB een belangrijke rol in het stimuleren van innovatie en verbetering, en het beschikbaar stellen van tijd, geld en middelen voor de uitvoering van Sneller Beter. Van ieder Sneller Beter ziekenhuis is de RvB na het eerste jaar van deelname benaderd met een aantal vragen over de deelname aan Sneller Beter op strategisch niveau (N=24) (zie subparagraaf 2.3.2). Van de ziekenhuizen uit de eerste en derde tranche zijn één jaar na deelname aan Sneller Beter tevens de IPC’s benaderd met een aantal vragen over de uitvoering van Sneller Beter binnen hun ziekenhuis (zie subparagraaf 2.3.2). De IPC’s van tranche 1 zijn daarnaast ook na het tweede jaar van deelname aan Sneller Beter benaderd. Dit keer met vragen over de verspreiding van projecten binnen hun organisatie (zie subparagraaf 2.3.3). 


Het bestuur Medische Staf speelt ook een cruciale rol bij het stimuleren van innovatie en verbetering, met name onder de medisch specialisten. Daarom zijn de medische stafbesturen van de ziekenhuizen uit de derde tranche na het eerste jaar van deelname benaderd met een vragenlijst (zie subparagraaf 2.3.5). Verder zijn ook de Medisch Specialisten zelf benaderd om na te gaan hoe de participatie van medisch specialisten daadwerkelijk is in Sneller Beter. In dit onderzoek is vanwege de omvang gekozen om alleen de medisch specialisten uit de ziekenhuizen van tranche 1 te laten participeren in dit onderzoek middels een vragenkaart (zie subparagraaf 2.3.4). 


3. Projectteamniveau. Binnen elk ziekenhuis worden projectteams samengesteld voor de uitvoering van de verbeterprojecten. Aan het hoofd van elk projectteam staat een projectleider. Tabel 2.1 geeft een overzicht van het aantal projectteams per tranche waarvan bij het NIVEL bekend is dat zij in het eerste jaar van deelname aan Sneller Beter zijn gestart. Het aantal projectteams waarop resultaten gebaseerd zijn in de resultaten hoofdstukken kan van elkaar afwijken door de wisselende beschikbaarheid van gegevens. Onder de projectleiders, die bekend waren bij het NIVEL, is één jaar na de start van de projecten een vragenlijst uitgezet (zie subparagraaf 2.3.6). Tevens zijn  resultaten op de uitkomstindicatoren van alle projectteams verzameld die tijdens het eerste jaar van deelname aan Sneller Beter zijn gestart (zie paragraaf 2.3.7). 


Tabel 2.1 
Aantal gestarte projectteams binnen de drie tranches (jaar 1)


		Type project

		Aantal projectteams bekend bij het NIVEL



		Tranche 1

		



		DEC

		
12



		MV

		
16



		VIM

		
18



		OK

		
8



		POWI

		
7



		PHI

		
19



		WZW

		
15



		Totaal tranche 1

		
95



		Tranche 2

		



		DEC

		
14



		MV

		
15



		VIM

		
16



		OK

		
8



		POWI

		
7



		PHI

		
21



		WZW

		
18



		Totaal tranche 2

		
99



		Tranche 3

		



		DEC

		
15



		MV

		
19



		VIM

		
10



		OK

		
8



		POWI

		
7



		PHI

		
18



		WZW

		
19



		Totaal tranche 3

		
96



		Totaal T1, 2 en 3

		
290





2.2 Selectie projectteams en ziekenhuizen


Voordat ziekenhuizen mee mochten doen aan Sneller Beter moesten zij een aanmeldings- en selectieprocedure doorlopen die ervoor moest zorgen dat alleen ziekenhuizen werden gekozen die een relatief grote kans van slagen hebben. Contra-indicaties voor deelname konden bijvoorbeeld financiële problemen, bestuurlijke crisissen, grote reorganisaties of verhuisplannen zijn.


In de eerste ronde in het schiftingsproces heeft de programmadirectie op basis van de aanmeldingsformulieren ziekenhuizen geselecteerd. Hierop volgde ronde twee waarin de geselecteerde ziekenhuizen op locatie werden bezocht. Afgevaardigden van het consortium voerden gesprekken met de Raad van Bestuur (RvB), het medisch stafbestuur, het managementteam, het hoofd OK, de verantwoordelijke voor patiëntenlogistiek, de beoogde interne programmacoördinator Sneller Beter en eventueel met andere relevante sleutelfiguren (Consortium 2004). Het doel van de gesprekken was om na te gaan in hoeverre de situatie in het ziekenhuis aansloot bij de aanpak van Sneller Beter en of men aan de deelnamecriteria voldeed. Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken werden acht ziekenhuizen voorgelegd aan de programmacommissie van ZonMw. Ronde twee leidde aldus tot een definitieve selectie na toetsing van de deelnamecriteria die door het consortium als volgt waren geformuleerd:


1. Het ambitieniveau van het ziekenhuis komt overeen met de doelstellingen van Sneller Beter;


2. Het ziekenhuis heeft aantoonbare (en succesvolle) ervaring met het uitvoeren van (multidisciplinaire) verbetertrajecten;


3. Het ziekenhuis beschikt over een ambitieuze Raad van Bestuur/ managementteam/ medisch stafbestuur die actief betrokken zijn bij de opzet, uitvoering en verspreiding van Sneller Beter;


4. Er is een breed draagvlak voor deelname op verschillende niveaus: Raad van Bestuur, managementteam, medische staf, cliëntenraad, verpleegkundig adviesraad, ondernemingsraad en andere relevante raden en geledingen;


5. Het ziekenhuis zal direct vanaf de start van Sneller Beter beschikken over een interne programmacoördinator, afkomstig uit het hoger management;


6. Het is voor het ziekenhuis mogelijk om daar waar nodig voldoende menskracht in te zetten en tijd vrij te maken op alle niveaus binnen de organisatie;


7. De invoering van de DBC-systematiek verloopt volgens schema;


8. Er zijn geen grote contra-indicaties voor deelname.


De ziekenhuizen die uiteindelijk door het consortium zijn geselecteerd voor deelname waren verplicht deel te nemen aan alle programmaonderdelen. De projectteams zijn door de RvB en IPC geselecteerd voor deelname. De procedures hiervoor verschilden per ziekenhuis. In sommige ziekenhuizen ging dit volgens een bottom-up procedure waarbij teams zich konden aanmelden voor deelname en in andere ziekenhuizen werden de projectteams top-down aangewezen door het management.


2.3 Dataverzameling


In figuur 2.2 is de dataverzameling in de tijd weergegeven. In deze paragraaf worden de verschillende methoden die gebruikt zijn voor de dataverzameling besproken.


Figuur 2.2 
Dataverzameling tijdens de looptijd van Sneller Beter



2.3.1 Vragenlijst Kwaliteits- en Veiligheidsmanagement in ziekenhuizen (alle Nederlandse ziekenhuizen)


Begin mei 2005 is onder alle Nederlandse ziekenhuizen een vragenlijst uitgezet om de uitgangspositie van het kwaliteits- en veiligheidsmanagement te kunnen bepalen ten tijde van de start van het implementatieprogramma Sneller Beter. In december 2007 is een tweede meting verricht. De vragenlijst is gebaseerd op de landelijke vragenlijst ‘kwaliteitssystemen in ziekenhuizen’ zoals deze in 2000 is gehanteerd in het onderzoek kwaliteitssystemen in zorginstellingen (Sluijs en Wagner 2000). Naast de bestaande vragen uit de vragenlijst zijn er enkele vragen toegevoegd over veiligheidsmanagement en de specifieke onderwerpen van het Sneller Beter implementatieprogramma. De vragenlijsten zijn door de Raad van Bestuur en/of een kwaliteitsfunctionaris ingevuld. De respons op de meting van 2005 bedraagt 65% en op de meting van 2007 64% (zie tabel 2.2). 


Tabel 2.2 
Responspercentage uitgesplitst naar soort ziekenhuizen

		

		Algemene en topklinische ziekenhuizen

		Academische ziekenhuizen

		Totaal



		2005

		

		

		



		Verstuurd (N)

		86

		8

		94



		Respons (N)

		55

		6

		61



		Respons (%)

		64

		75

		65



		2007

		

		

		



		Verstuurd (N)

		89

		8

		97



		Respons (N)

		57

		5

		62



		Respons (%)

		64

		63

		64





2.3.2 Interviews en vragenlijsten Raad van Bestuur en IPC’s na het eerste jaar van deelname aan Sneller Beter (tranche 1 t/m 3)


Aan het eind van het eerste jaar van deelname aan Sneller Beter zijn gesprekken gevoerd met een lid van de Raad van Bestuur van de deelnemende ziekenhuizen uit tranche 1 en 2 en met de interne programmacoördinator van de ziekenhuizen uit tranche 1 (N=24). De vierentwintig gesprekken duurden telkens ongeveer één uur. Elk van deze gesprekken is gevoerd aan de hand van een gespreksleidraad. Na afloop van ieder gesprek is een verslag opgesteld dat steeds ter verificatie is teruggezonden naar de respondent. Met de respondenten is onder andere gesproken over de waarde van het implementatieprogramma, het draagvlak onder betrokkenen, de vormgeving van de projectorganisatie, de wijze van selectie van projectteams, de taken en verantwoordelijkheden van diverse partijen en de voortgangsbewaking en interne communicatie. Bij de derde tranche ziekenhuizen (N=8) zijn in plaats van interviews vragenlijsten afgenomen bij de Raad van Bestuur en interne programmacoördinatoren. Eén RvB heeft de vragenlijst niet geretourneerd wegens een wisseling van de Raad van Bestuur tijdens de responstermijn. 


2.3.3 Interviews en vragenlijsten IPC’s na het tweede jaar van deelname aan Sneller Beter (tranche 1)


De IPC’s van tranche 1 hebben na het tweede jaar van deelname aan Sneller Beter meegewerkt aan een vragenlijstonderzoek. In de vragenlijst zijn vragen gesteld over de borging van de projecten uit het eerste jaar van deelname, de succes- en faalfactoren bij implementatie, de meest en minst succesvolle projecten, de verspreidingsstrategie. In totaal hebben zeven van de acht IPC’s de vragenlijst ingevuld. Naast het vragenlijstonderzoek zijn er met de IPC’s interviews gehouden waarbij nader werd ingegaan op de borging en verspreiding van projecten. De gesprekken duurden steeds ongeveer één uur. Van ieder interview is een verslag gemaakt dat ter verifiëring is voorgelegd aan de geïnterviewde. 


2.3.4 Vragenkaarten Medisch Specialisten na het tweede jaar van deelname aan Sneller Beter (tranche 1)


In de acht ziekenhuizen van de eerste tranche zijn aan het einde van het tweede jaar vragenlijsten uitgezet onder 864 medisch specialisten van zeventien specialismen. In deze vragenkaart werden onder meer vragen gesteld over het aantal en type projecten waaraan de specialisten in het tweede jaar van Sneller Beter hebben deelgenomen. Ook werd gevraagd naar de mate waarin zij konden merken dat de Raad van Bestuur verbeterinitiatieven stimuleert. In totaal hebben 286 medisch specialisten de vragenkaart ingevuld (respons 33%).


2.3.5 Vragenlijsten Medisch Stafbestuur na het eerste jaar van deelname aan Sneller Beter (tranche 3)


De medisch stafbesturen van de ziekenhuizen uit tranche 3 (N=8) zijn aan het einde van het eerste jaar van deelname gevraagd deel te nemen aan een vragenlijstonderzoek. In deze vragenlijst werd gevraagd naar de mening van medisch specialisten over de diverse Sneller Beter onderdelen en de participatie van medisch specialisten. Zes Medisch Stafbesturen hebben aan dit onderzoek meegewerkt.


2.3.6 Vragenlijst projectleiders van de projectteams in de ziekenhuizen (tranche 1 t/m 3)


Eén jaar na de start van de verbeterprojecten Decubitus, Medicatieveiligheid, Postoperatieve wondinfecties, Werken zonder wachtlijst, Procesherinrichting en OK oké zijn vragenlijsten verstuurd naar de projectleiders van deze projecten die bekend waren bij het NIVEL. In tabel 2.3 is weergegeven hoeveel vragenlijsten er per projecttype zijn verstuurd en wat de respons was. In deze vragenlijsten werd gevraagd naar de kenmerken van de projectteams en de ingezette interventies, de ondersteuning die de projectteams gedurende het eerste jaar van het implementatieprogramma kregen van de ondersteunde partijen binnen het ziekenhuis en het consortium. Ook is expliciet gevraagd naar de succes- en faalfactoren van de implementatie en de activiteiten die in het kader van patiëntenparticipatie en professionele kwaliteit zijn ingezet.


Tabel 2.3 
Respons verbeterprojecten uitgesplitst naar projecttype


		Type project

		Uitgezet (N)

		Ingevuld (N)

		Respons (%)



		Tranche 1

		

		

		



		DEC

		12

		9

		75



		MV

		16

		11

		69



		OK

		8

		7

		88



		POWI

		7

		6

		86



		PHI

		19

		13

		68



		WZW

		15

		11

		73



		Totaal tranche 1

		77

		57

		74 



		Tranche 2

		

		

		



		DEC

		14

		9

		23



		MV

		15

		13

		87



		OK

		8

		6

		75



		POWI

		7

		6

		86



		PHI

		21

		11

		52



		WZW

		18

		14

		78



		Totaal tranche 2

		83

		59

		71



		Tranche 3

		

		

		



		DEC

		15

		12

		80



		MV

		19

		14

		74



		OK

		8

		6

		75



		POWI

		7

		7

		100



		PHI

		18

		11

		61



		WZW

		19

		13

		68



		Totaal tranche 3

		86

		63

		73



		Totaal T1, 2 en 3

		246

		179

		73





Bij het verbeterproject ‘Veilig Incident Melden’ zijn zowel de projectleiders (N=34) als de leden (N=147) van de projectteams uit de eerste en tweede groep benaderd met een vragenlijst. In tabel 2.4 is de respons weergegeven. Deze vragenlijsten werden anderhalf jaar na de start van hun project verstuurd omdat VIM teams vaak langer dan verwacht nodig hadden om het project op te zetten. 


Aan de projectleiders zijn vragen gesteld over onder andere de taken en activiteiten van het VIM team, het aantal gemelde en geanalyseerde incidenten. Aan zowel de projectleiders als de leden zijn vragen gesteld over de bereikte resultaten en de ervaren meerwaarde van het project. 


Tabel 2.4 
Respons project VIM


		Type project

		Uitgezet (N)

		Ingevuld (N)

		Respons (%)



		Tranche 1

		

		

		



		Projectleiders

		18

		14

		78



		Teamleden VIM

		83

		73

		88



		Totaal tranche 1

		101

		87

		86



		Tranche 2

		

		

		



		Projectleiders

		16

		9

		56



		Teamleden VIM

		64

		31

		48



		Totaal tranche 2

		80

		40

		50



		Totaal T1 en T2

		181

		127

		70





Voor de analyse van de gegevens zijn geretourneerde vragenlijsten van de projectleiders ingevoerd in SPSS.

2.3.7 Meetgegevens projectuitkomsten (tranche 1 t/m 3)


De projectteams werden geacht gedurende de implementatie metingen te verrichten om de voortgang te monitoren en te anticiperen of bij te sturen op waargenomen veranderingen in de uitkomstmaat. Per projecttype heeft het consortium indicatoren benoemd die de projectteams dienen te meten en registreren. De projectteams zijn verplicht de gegevens op overeengekomen tijden over te dragen aan een centrale database die voor het implementatieprogramma is aangelegd en onderhouden. De indicatoren zijn door de projectgroep datamanagement beschreven in een datamanagementnotitie. De voorschriften omtrent meten, registratie en de aanlevering van data zijn opgenomen in een protocol. Het consortium heeft tot taak te voorzien in gestandaardiseerde formats voor aanlevering. De door teams aangeleverde bestanden zijn bedoeld om voor- en nametingen te berekenen per project.


Voor het vaststellen van de uitkomsten van de projecten is met ZonMw overeengekomen dat de onderzoekers voor dit evaluatieonderzoek gebruik maken van de gegevens uit de centrale database. Op deze manier blijft de interveniërende invloed van het evaluatieonderzoek tot een minimum beperkt. De database wordt beheerd door een datamanager in dienst van het consortium en is fysiek ondergebracht bij het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG). Na afronding van de projecten uit het eerste jaar van iedere tranche zijn door de projectgroep datamanagement gegevensbestanden verstrekt aan de evaluatieonderzoekers. De beschrijving van de resultaten op de uitkomstindicatoren is gebaseerd op deze bestanden.


2.4 Analyse en koppeling van gegevens


Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn verschillende gegevensbestanden gekoppeld. De voornaamste koppeling is die tussen de uitkomstgegevens per project uit de centrale database aan de meting onder de projectleiders in de ziekenhuizen op operationeel niveau. Een geslaagde koppeling maakt het mogelijk om na te gaan wat de succes- en faalfactoren van de verschillende projecten zijn geweest. De metingen onder directieleden en interne programmacoördinatoren scheppen een breder kader rondom de implementatie en is tevens bedoeld om succes- en faalfactoren te identificeren. 

De resultaten van het evaluatieonderzoek worden uiteengezet met behulp van beschrijvende statistiek. Naast percentages wordt gebruik gemaakt van ranges, gemiddelden en standaarddeviaties. Het aantal respondenten wordt indien nodig vermeld. In sommige gevallen zijn aanvullende statistische analyses uitgevoerd. Deze analyses worden nader toegelicht in de hoofdstukken waarin de resultaten van deze analyses besproken worden. Doordat analyses soms betrekking hebben op resultaten van een klein aantal onderzoekseenheden moeten de gegevens met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.


B 
Resultaten


Inleiding en leeswijzer


In dit deel van het rapport worden de resultaten van het implementatieprogramma Sneller Beter beschreven. De resultaten zijn gebundeld naar de prioriteitsgebieden en dwarsdoorsnijdende onderwerpen van Sneller Beter.


B1 
Prioriteitsgebieden patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek: resultaten verbeterprojecten en succes- en faalfactoren


Om de doelstellingen van Sneller Beter te behalen dienden de deelnemende ziekenhuizen voor de prioriteitsgebieden patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek zogenaamde verbeterprojecten uit te voeren. Ieder ziekenhuis heeft vier typen verbeterprojecten uitgevoerd op het gebied van patiëntveiligheid, namelijk Decubitus, Medicatieveiligheid, Postoperatieve wondinfecties en Veilig Incident Melden. De resultaten van de eerste drie projecten worden beschreven in hoofdstuk 3. De resultaten van het project Veilig Incident Melden worden in hoofdstuk 4 gepresenteerd. Op het gebied van patiëntenlogistiek hebben de deelnemende ziekenhuizen de projecten OK oké, Werken zonder wachtlijst en Procesherinrichting uitgevoerd. De resultaten van deze projecten worden beschreven in    hoofdstuk 5.


Tevens wordt in dit gedeelte van de resultatensectie beschreven in hoeverre kenmerken voor succes aanwezig waren in de deelnemende ziekenhuizen voor de verschillende verbeterprojecten (hoofdstuk 6). Daarna wordt besproken in hoeverre de aanwezigheid van deze factoren de resultaten van de diverse projecttypen kunnen verklaren (hoofdstuk 7). 

B2 
Prioriteitsgebied leiderschap en organisatieontwikkeling: het interne vliegwiel, de samenhang tussen verandering en verspreiding en het vliegwiel op sectorniveau 

Naast het realiseren van aanzienlijke en aansprekende prestatieverbeteringen op de prioriteitsgebieden patiëntenlogistiek en patiëntveiligheid had Sneller Beter ten doel een vliegwiel tot stand te brengen dat gericht is op de interne verspreiding van resultaten en brede inzet van opgebouwde competenties (consortium, 2004). Het prioriteitsgebied leiderschap en organisatieontwikkeling (L&O) van Sneller Beter beoogde de ziekenhuizen hierbij te ondersteunen. 


In dit onderdeel van de resultatensectie wordt beschreven in hoeverre het interne vliegwiel in deelnemende ziekenhuizen op gang is gekomen. In hoofdstuk 8 wordt eerst ingegaan op de strategie die Sneller Beter ziekenhuizen hebben gehanteerd voor de verspreiding van verbeterprojecten. In hoofdstuk 9 wordt beschreven hoe de infrastructuur, waarbinnen de strategie voor verbetering en verspreiding (het kwaliteit managementsysteem) van de Sneller Beter ziekenhuizen heeft plaatsgevonden, is ontwikkeld sinds 2000. Vervolgens wordt in hoofdstuk 10 beschreven hoe het leiderschap van de Raden van Bestuur heeft bijgedragen aan de verspreiding van verbeterprojecten. Daarna wordt in hoofdstuk 11 in een modelstudie gekeken in hoeverre veranderde werkmethodes, als gevolg van de uitvoering van verbeterprojecten, van invloed zijn geweest op de resultaten en de beoogde verspreiding. 


Naast de ontwikkeling van een intern vliegwiel voor verspreiding binnen de Sneller Beter ziekenhuizen verwachtte het consortium dat door Sneller Beter in vier jaar tijd bij 20% van de ziekenhuizen een nieuw prestatieniveau zou worden gerealiseerd dat voor de overige 80% van de Nederlandse ziekenhuizen niet meer vrijblijvend kon zijn. Externe druk van patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en overheid zouden volgens het plan van aanpak ervoor moeten zorgen dat de overige 80% van de Nederlandse ziekenhuizen dit prestatie niveau ook bereikt (consortium, 2004). Dit werd binnen Sneller Beter ook wel aangeduid als het ‘externe vliegwiel’. In hoofdstuk 12 wordt nagegaan in hoeverre het externe vliegwiel, dat wil zeggen de verspreiding naar de overige 80% van de Nederlandse ziekenhuizen, tot stand is gekomen.


B3
Dwarsdoorsnijdende onderwerpen van Sneller Beter: patiëntenparticipatie, professionele kwaliteit en business cases

Naast de prioriteitsgebieden patiëntveiligheid, patiëntenlogistiek en leiderschap en organisatieontwikkeling staan binnen Sneller Beter drie dwarsdoorsnijdende onderwerpen centraal: patiëntenparticipatie, professionele kwaliteit en business cases. De doelstelling van patiëntenparticipatie was het benutten van unieke ervaringsdeskundigheid van patiënten bij het bereiken van de doelstellingen en ambities in Sneller Beter, door het gebruik van concrete instrumenten binnen de diverse projecten. In hoofdstuk 13 wordt beschreven in welke mate projectteams de unieke ervaringsdeskundigheid van patiënten in hun project hebben ingebracht. 


Doel van het onderdeel professionele kwaliteit was om de discussie over het gewenste niveau van professionele kwaliteit op gang te brengen en de implementatie van een aantal kwaliteitsprojecten, zoals interne visitaties en complicatieregistratie, te stimuleren. Hoofdstuk 14 gaat nader in op de activiteiten die in de Sneller Beter ziekenhuizen zijn uitgevoerd in het kader van professionele kwaliteit. 


Het onderdeel business cases trachtte de deelnemende ziekenhuizen te helpen bij het inzichtelijk maken van de relatie tussen kwaliteit en kosten, zodat zij onderbouwde keuzes kunnen maken bij de initiatie, borging en verspreiding van projecten. De verwachting was dat door het maken van een kwantitatieve koppeling tussen projecten en resultaten en de bijbehorende concretisering van de activiteiten binnen de projecten de resultaten van een project beter zouden zijn. In hoofdstuk 15 wordt nagegaan of het opstellen van een business case inderdaad is samen gegaan met betere projectuitkomsten.

In ieder hoofdstuk van deze resultatensectie wordt eerst een korte inleiding gegeven met betrekking tot het onderwerp van het hoofdstuk, gevolgd door een beschrijving van de dataverzameling en data-analyse voor dit specifieke onderwerp. Daarna volgen de resultaten en de conclusie voor het betreffende onderwerp. 


B1 
Prioriteitsgebieden patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek


3 Patiëntveiligheid: interventies en resultaten


Doelstellingen van ziekenhuizen op het prioriteitsgebied patiëntveiligheid:


1. Vermindering van het aantal medicatiefouten met 50%. 


2. Percentage decubitus bij klinische patiënten lager dan 5%. 


3. Vermindering postoperatieve wondinfecties met 50%.

3.1 Inleiding 


Voor de verbeteringen van de patiëntveiligheid werden in de deelnemende ziekenhuizen de volgende projecten uitgevoerd: Decubitus (DEC), Medicatieveiligheid (MV) en Postoperatieve wondinfecties (POWI). 

Decubitus 

In het één jaar durende project Decubitus werd beoogd het aantal doorligwonden bij klinische patiënten te reduceren tot maximaal 5% door toepassing van de landelijke richtlijn decubitus (Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, 2002). De belangrijkste preventieve maatregelen (‘best practices’) die de teams konden toepassen zijn: het gebruik van een wisselliggingsschema voor patiënten en het gebruik van alternerende/ drukspreidende kussens, matrassen en bedden. 


Medicatieveiligheid

Binnen het project Medicatieveiligheid werd in één jaar tijd een vermindering van het aantal medicatiefouten met 50% nagestreefd. Daarvoor waren binnen Sneller Beter drie onderwerpen geselecteerd: antibiotica switch, postoperatieve pijnvermindering en bloedtransfusie. Bij antibiotica switch dienden de projectteams de intraveneuze antibiotica tijdig om te zetten naar orale medicatie waardoor patiënten niet onnodig lang aan een antibioticum infuus liggen. Bij postoperatieve pijn moesten de projectteams maatregelen nemen om de postoperatieve pijnbestrijding te verbeteren. In het project bloedtransfusie werd getracht het aantal onnodige bloedtransfusies te verminderen. Naast de invoering van de genoemde best practices op het gebied van Medicatieveiligheid startte ook in ieder deelnemend ziekenhuis een projectteam Medicatieveiligheid dat de taak had een prospectieve risicoanalyse uit te voeren in een omschreven medicatieproces. 

Postoperatieve wondinfecties

In het project Postoperatieve wondinfecties werd in twee jaar tijd een halvering van het aantal postoperatieve wondinfecties nagestreefd. Hiervoor voerden de projectteams verbeteracties uit. Voorbeelden hiervan zijn het pre-operatief opsporen en behandelen van infecties aan het lichaam, optimalisatie van toediening van antibioticaprofylaxe (keuze van het gebruikte middel, dosering en timing van toediening en gebruiksduur), optimalisatie van hygiëne tijdens operatieve ingrepen (kledingsvoorschrift, aantal aanwezigen tijdens OK, aantal deurbewegingen).


Het doel van dit hoofdstuk is tweeledig. Ten eerste wordt beoogd meer inzicht te verkrijgen in de activiteiten die de projectteams binnen de projecten hebben uitgevoerd ter verbetering van de patiëntveiligheid. Als tweede wordt nagegaan in hoeverre de programmadoelstellingen door de projectteams zijn bereikt en wat de gepercipieerde effecten van de projecten zijn. 


Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:


1. Welke activiteiten zijn door de projectteams patiëntveiligheid uitgevoerd?


2. In hoeverre zijn de programmadoelen gehaald of is er tenminste 10% verbetering bereikt?


3. Wat zijn de gepercipieerde effecten van de projectteams patiëntveiligheid?


De onderzoeksvragen worden op programmaniveau en op tranche niveau beantwoord. Er wordt verwacht dat de ondersteuning van het consortium aan de projectteams in de ziekenhuizen uit latere tranches is verbeterd op basis van de ervaringen die het consortium met de eerste tranches heeft opgedaan. Als gevolg hiervan kunnen de resultaten van de projectteams in ziekenhuizen uit latere tranches beter zijn.

3.2 Methode 


Activiteiten projectteams

Aan de projectleiders van de projectteams patiëntveiligheid (N=112), die in het eerste jaar van tranche 1, 2 en 3 zijn gestart, is rond het einde van het eerste jaar van deelname aan Sneller Beter een vragenlijst voorgelegd. Daarin werd gevraagd aan te kruisen welke interventies en maatregelen het eigen team heeft getroffen in het kader van het project. Per maatregel konden de projectleiders aangeven: 1) dat men dit niet deed, 2) dat men dit al deed voorafgaand aan het project, 3) dat men het actiever is gaan doen sinds het project, of 4) dat het om iets nieuws gaat. De aan te kruisen onderdelen zijn gebaseerd op de projectdraaiboeken die door het consortium zijn opgesteld en die deel uitmaken van het totale trainingsaanbod. In de resultatensectie is per project een keuze gemaakt uit acht maatregelen. Weergegeven wordt welke maatregelen de projectteams voor Sneller Beter al deden, welke als nieuw gelden sinds Sneller Beter en welke actiever worden toegepast.


In totaal zijn de vragenlijsten van 88 projectteams terug ontvangen (respons = 79%). In verband met de waarborging van de validiteit zijn echter 6 vragenlijsten uitgesloten van dit onderzoek omdat deze lijsten door eenzelfde persoon zijn ingevuld. Daarnaast hebben niet alle respondenten alle vragen ingevuld, waardoor het aantal projectteams waarop de resultaten zijn gebaseerd per vraag verschilt. Per vraag ontbreken de antwoorden van gemiddeld 9 respondenten (SD=2).


Resultaten op programmadoelen

Om de resultaten te bepalen van de verschillende projectteams die in het eerste jaar van tranche 1, 2 en 3 zijn gestart, wordt gebruik gemaakt van gegevens afkomstig uit de centrale database van het Sneller Beter programma. De aanleg en het onderhoud van deze database is in handen van datamanagers in dienst van het Sneller Beter consortium. De database is gedurende de looptijd van het programma steeds gevuld met meetgegevens van de projectteams die gebruik maakten van het trainingsprogramma van het consortium. De metingen vonden plaats aan de hand van aan het projectdoel gerelateerde uitkomstindicatoren. Bij Decubitus gaat het om het percentage doorligwonden, bij Medicatieveiligheid om de halvering van het aantal medicatiefouten en bij Postoperatieve wondinfecties om een halvering van het aantal postoperatieve wondinfecties. De eindscore of de verandering ten opzichte van de uitgangssituatie wordt gehanteerd als criterium om na te gaan of de projecten het programmadoel hebben bereikt. Omdat echter gaandeweg is gebleken dat de programmadoelen niet overal even haalbaar waren en mogelijk te ambitieus waren gesteld is naast het programmadoel gekeken of projectteams een verbetering hebben gerealiseerd van tenminste 10%. Van de projectteams die de programmadoelstellingen niet hebben gerealiseerd en ook geen 10% verbetering hebben bereikt is nagegaan of de beginsituatie gelijk is gebleven (dat wil zeggen de projectteams hebben minder dan 10% verbetering en minder dan 10% verslechtering bereikt) of meer dan 10% zijn verslechterd op de projectgerelateerde uitkomstindicator.


Gepercipieerde effecten

In de projectleidervragenlijst zijn naast vragen over de activiteiten die de projectteams hebben uitgevoerd in het kader van het project ook de volgende vragen gesteld over gepercipieerde effecten van het project:


· Hoe succesvol is uw project op een schaal van 1 t/m 10?


· De volgende positieve effecten zijn bereikt met ons project (bereikt, niet bereikt, geen idee):


· Toename van patiëntgerichtheid,


· Enthousiasme over het werken met de Doorbraakmethode, 


· Betere mogelijkheden tot sturing van afdelingsresultaten, 


· Betere profilering van de betrokken afdelingen,


· Toename van de productiviteit, 


· Kostenbesparing binnen de betrokken afdeling,

· Kostenbesparing binnen het ziekenhuis. 

De ervaren effecten van de projectteams op bovenstaande items worden besproken in de resultatensectie. De verschillen tussen de drie verschillende projecttypen en de verschillen per projecttype tussen de drie tranches zijn getoetst op significantie met variantieanalyses (ANOVA met Bonferroni).

3.3 Resultaten 


Activiteiten projectteams


In tabel 3.1 is terug te vinden welke ‘best practices’, oftewel maatregelen de projectteams hebben geïmplementeerd om de verbeterdoelen van hun project te bereiken. Bij Decubitus is vooral gebruik gemaakt van wisselliggingen, het uitvoeren van risico-inventarisaties (36% noemt dit als nieuwe interventie) en het verschaffen van een informatiebrochure aan de patiënt. De maatregelen van de Medicatieveiligheidsprojecten weerspiegelen vooral de variëteit in verschillende onderwerpen: postoperatieve pijn, onnodige bloedtransfusies, onnodige intraveneuze antibioticatoediening en medicatieoverdracht. De teams van Postoperatieve wondinfecties hebben zich vooral gericht op het aantal aanwezigen op de OK en het aantal deurbewegingen. Ook zijn verbeteringen doorgevoerd in het protocol voor toediening van antibiotica profylaxe. De meest genoemde nieuwe maatregel is deelname aan het PREZIES
 netwerk voor surveillance van wondinfecties (28%).


Tabel 3.1 
Maatregelen genomen door projectteams patiëntveiligheid (tranche 1 t/m 3)


		Maatregelen projectteams

		% deden 


we al

		% meer intensief

		% nieuw



		Decubitus (N=28 projectteams)*

		

		

		



		Wisselligging

		32

		68

		0



		Risico-inventarisatie toepassen op iedere patiënt

		25

		29

		36



		Verstrekken informatiefolder aan de patiënt

		25

		39

		18



		Werken aan de hand van een decubitus protocol

		43

		36

		11



		Actualiseren decubitus protocol

		43

		25

		18



		Inzetten fysiotherapie/ergotherapie

		54

		32

		0



		Voorraadbeheer anti-decubitus matrassen

		68

		14

		7



		Inzetten van een speciale decubitus verpleegkundige

		79

		14

		0



		Medicatieveiligheid (N=34 projectteams)*

		

		

		



		Klinische les effectieve pijnbestrijding

		3

		21

		18



		Uitdelen van een handzaam kaartje met Switch richtlijnen

		0

		12

		24



		Postoperatieve pijn niet laten oplopen boven vier (VAS/NRS)

		6

		9

		24



		Patiënten liggen niet onnodig (langer dan twee dagen) aan een antibiotica infuus

		12

		21

		9



		Werken met een medicatievoorschrijvings- en toedieningsprotocol

		44

		15

		9



		Patiënten krijgen geen onnodige bloedtransfusie (4-5-6 richtlijn toepassen)

		32

		9

		9



		Vaste medicatietijden

		68

		6

		6



		Dubbele controle van alle medicatie

		62

		6

		0



		Postoperatieve wondinfecties (N=18 projectteams)*

		

		

		



		Aantal personen op OK limiteren

		11

		67

		22



		Aantal deurbewegingen

		11

		72

		17



		Protocol voor optimalisatie van toediening antibiotica profylaxe

		28

		56

		6



		Deelname aan het PREZIES-netwerk (surveillance)

		44

		17

		28



		Het verwisselen van verband wordt zoveel mogelijk beperkt

		56

		22

		6



		Per patiënt wordt een apart werkblad gebruikt met verband, instrumenten, handschoenen, afvalzakjes en andere benodigdheden, dat achteraf wordt gedesinfecteerd met alcohol

		39

		17

		6



		Personeel doet melding van huidinfecties en diarree 

		67

		22

		0



		Tijdens de wondverzorging worden op de patiëntenkamer geen bedden opgemaakt en wordt de kamer niet gereinigd

		56

		11

		0





(Bron: vragenlijst projectleiders patiëntveiligheid)

*  in verband met het beperkte aantal teams moeten verschillen tussen percentages voorzichtig worden geïnterpreteerd.

Resultaten op programmadoelen

In tabel 3.2 is een overzicht gegeven van het aantal projectteams dat de programmadoelen heeft bereikt, 10% verbetering heeft gerealiseerd, geen verandering heeft bewerkstelligd of 10% verslechterd is op de uitkomstindicator. Daarnaast is weergegeven van hoeveel projecten de resultaten op de uitkomstindicator niet bekend zijn. Resultaten op de uitkomstindicator zijn in tabel A3.1 in de appendix per tranche weergegeven. Van de projectteams uit tranche 3 zijn in verhouding de minste projectresultaten beschikbaar.


Uit tabel 3.2 blijkt dat 23 projectteams Decubitus (49%) het programmadoel, dat wil zeggen een percentage decubitus bij klinische patiënten van minder dan 5%, hebben bereikt. Echter, 18 van deze 23 projectteams hebben slechts een daling van het decubituspercentage met tenminste 10% gerealiseerd. De vijf overige projectteams hebben het doel wel gehaald maar bij hen is het percentage decubitus gelijk gebleven of gestegen ten opzichte van het decubituspercentage bij de start van het project. Bij deze vijf teams was het decubituspercentage bij de start van het project dus al lager dan 5%. Naast de projectteams die het programmadoel hebben bereikt, heeft 21% van de projectteams (N=10) niet het programmadoel bereikt maar wel 10% verbetering gerealiseerd. Bij vier procent van de projectteams Decubitus (N=2) heeft deelname aan Sneller Beter niet tot verandering geleid. Bij 17% van de projectteams (N=8) is het percentage Decubitus bij klinische patiënten na 1 jaar deelname met minimaal 10% toegenomen, met andere woorden bij deze projectteams is in plaats van een verbetering op de uitkomstindicator een verslechtering opgetreden. Het project Decubitus heeft bij de projectteams waarvan resultaten op de uitkomstindicator aanwezig er gemiddeld toe geleid dat het decubituspercentage van voor Sneller Beter (7,9%) is gedaald naar 5,4% (N=43).


Tabel 3.2 
Resultaten projectteams patiëntveiligheid (tranche 1 t/m 3)

		

		Resultaten na 1 jaar

		Resultaten na 2 jaar



		

		N

		%

		N

		%



		Decubitus (DEC)

		

		

		

		



		Doel bereikt

		 231

		49

		n.v.t. 1 jaar durend project



		Tenminste 10% verbetering

		10

		21

		

		



		Geen verandering*

		  2

		  4

		

		



		Tenminste 10% verslechtering

		  8

		17

		

		



		Resultaten niet bekend

		  4

		  9

		

		



		Totaal

		47

		100

		

		



		Medicatieveiligheid (MV)2

		

		

		

		



		Doel bereikt

		14

		35

		n.v.t. 1 jaar durend project



		Tenminste 10% verbetering

		10

		25

		

		



		Geen verandering*

		2

		5

		

		



		Tenminste 10% verslechtering

		1

		3

		

		



		Resultaten niet bekend 

		13

		32

		

		



		Totaal

		40

		100

		

		



		Postoperatieve wondinfecties (POWI)3

		

		

		



		Doel bereikt

		  4

		17

		  4

		17



		Tenminste 10% verbetering

		  1

		  4

		  1

		  4



		Geen verandering*

		  0

		  0

		  1

		  4



		Tenminste 10% verslechtering

		  4

		18

		  4

		17



		Resultaten niet bekend 

		14

		61

		13

		58



		Totaal

		23

		100

		23

		100





(Bron: centrale database Sneller Beter pijler 3)


* Geen verandering: [<10% verbetering, < 10% verslechtering]


1  In totaal hadden 12 van de 23 projectteams (26% van het totaal) die de programmadoelstelling behaald  hebben al voor de start van het project een decubituspercentage lager dan 5. Zeven van deze 12 projectteams hebben alsnog een daling van tenminste 10% gerealiseerd. Bij de overige vijf projectteams is het decubitus percentage gelijk gebleven of gestegen.

2  In totaal zijn er 52 projectteams MV gestart, 5 projectteams uit tranche 2 en 7 projectteams uit tranche 3  hebben prospectieve risicoanalyse uitgevoerd. In dit projecttype zijn geen uitkomstindicatoren gemeten (alleen procesindicatoren).

3  Ten tijde van de afronding van het evaluatieonderzoek (augustus 2008) was het 2e jaar van de projectteams POWI uit tranche 3 nog niet geheel voorbij. Mogelijk kunnen teams de behaalde resultaten gedurende de laatste maanden van deelname aan Sneller Beter nog verbeterd hebben.

Voor Medicatieveiligheid geldt dat 35% van de projectteams (N=14) het programmadoel bereikt heeft en dat een additionele 25% (N=10) tien procent minder medicatiefouten heeft gemaakt dan bij de start van het project. Vijf procent van de projectteams (N=2) heeft geen verandering weten te bereiken in het aantal medicatiefouten en 3% van de projectteams (N=1) maakte na één jaar deelname aan Sneller Beter 10% meer medicatiefouten dan bij de start van het project. Gemiddeld gezien is het percentage patiënten waarbij medicatiefouten worden gemaakt bij de projectteams waarvan resultaten beschikbaar zijn (N=27) afgenomen van 49% naar 27%.

Het deelproject antibiotica switch heeft bij de negen projectteams waarvan de resultaten op de uitkomstindicator aanwezig zijn er gemiddeld toe geleid dat onnodige toediening van intraveneuze antibiotica met 18% is gedaald (van 28,7% naar 10,7%). In het deelproject postoperatieve pijnvermindering is het percentage patiënten met een pijnscore hoger dan vier bij de vijftien teams waarvan resultaten beschikbaar zijn, tijdens Sneller Beter gemiddeld gedaald met 26% (van 62% naar 36%). Het deelproject bloedtransfusie heeft bij de drie projectteams waarvan de resultaten beschikbaar zijn er toe geleid dat het gemiddeld aantal onnodige bloedtransfusies met 10% is gedaald (van 37% naar 26%).

Van de projectteams die werkten aan een reductie van het aantal Postoperatieve wondinfecties heeft 17% (N=4) het aantal postoperatieve wondinfecties binnen de gestelde projectduur van twee jaar met 50% kunnen reduceren (programmadoel gehaald). Daarnaast heeft 4% van de projectteams (N=1) een reductie van het aantal wondinfecties van minimaal 10% behaald. Bij 18% van de projectteams (N=4) was het aantal wondinfecties aan het eind van het eerste jaar van deelname aan Sneller Beter hoger dan bij de start van het project (minimaal 10% verslechtering). Voor de tien projectteams waarvan de resultaten bekend zijn geldt dat het project Postoperatieve wondinfecties gemiddeld in twee jaar tijd heeft geleid tot een daling in het percentage postoperatieve wondinfecties van 0,9% (van 4,7% naar 3,8%).


Gepercipieerde effecten


Tabel 3.3 geeft een overzicht van de bereikte gepercipieerde effecten door de projectteams patiëntveiligheid. In de eerste rij is het oordeel van de projectleider over het succes van het project weergeven (op een schaal van 0-10). In de daarop volgende rijen wordt steeds het percentage projectleiders weergegeven dat een positief effect ervaart op de genoemde onderdelen in zijn project. In tabel A3.2 in de appendix zijn de gepercipieerde effecten per tranche weergegeven. Hieronder volgt een beschrijving van de gepercipieerde effecten, waarbij wordt aangegeven wanneer er een significant verschil is gevonden tussen de verschillende tranches per projecttypen of tussen de verschillende projecttypen in het algemeen. 

Uit tabel 3.3 blijkt dat de projectleiders Postoperatieve wondinfecties het minste succes ervaren ten aanzien van hun project: zij beoordelen hun project met gemiddeld een 6,3. De waardering van het succes van het project Postoperatieve wondinfecties is in tranche 2 en 3 (respectievelijk 6,3 en 6,6) hoger dan tranche 1 (6,1). Voor de projecten Medicatieveiligheid neemt het oordeel over succes significant af van de eerste naar de derde groep ziekenhuizen: van een 8,0 naar een 6,7 (p< 0,05). Het succes van het project Decubitus is door de projectleiders gemiddeld met een 6,5 beoordeeld.


Tabel 3.3 
Gepercipieerde effecten projectleiders patiëntveiligheid (tranche 1 t/m 3)


		 Werkwijze Projectteam

		DEC

		MV

		POWI



		

		(N=28)

		(N=36)

		(N=18)



		Algemeen oordeel over het succes van het project (0-10)

		6,5

		7,2a

		6,3



		Toename (% ja):

		

		

		



		· patiëntgerichtheid 

		44

		40

		711



		· enthousiasme over werken met Doorbraakmethode

		22

		37

		44



		· betere mogelijkheid tot sturing afdelingsresultaat 

		48

		45

		31



		· productiviteit 

		31

		30

		38



		· profilering van de afdelingen 

		44

		25

		32



		· kostenbesparing binnen de afdelingen

		31

		39

		25



		· kostenbesparing binnen het ziekenhuis 

		  8

		26

		40





(Bron: vragenlijst projectleiders patiëntveiligheid)

a er bestaat een significant verschil tussen tranche 1 en 3 (p<0,05)

1 er bestaat een significant verschil tussen Decubitus en Postoperatieve wondinfecties (p<0,05)

De oordelen van de projectleiders over de overige gepercipieerde effecten laten zien dat van de drie verschillende projecten bij het project Postoperatieve wondinfecties het grootste percentage projectleiders (gemiddeld 71%) een toename ziet in de patiëntgerichtheid van de zorg. Dit percentage projectleiders is significant hoger dan het percentage projectleiders Decubitus dat een toename ziet in de toename van de patiëntgerichtheid van zorg (p< 0,05). Tevens is het grootste percentage projectleiders Postoperatieve wondinfecties, in vergelijking tot de projectleiders Decubitus en Medicatieveiligheid, van mening dat hun projectteams enthousiast zijn over het werken met de doorbraakmethode. Dit verschil is echter niet significant. 

Het project Decubitus leidt volgens de helft van de projectleiders tot een betere sturing van het afdelingsresultaat. Bij Medicatieveiligheid en Postoperatieve wondinfecties is dat volgens respectievelijk 45% en 31% van de projectleiders het geval. Gemiddeld geeft één derde van de projectleiders van de patiëntveiligheidprojecten aan dat de productiviteit van de betrokken afdelingen stijgt als gevolg van de uitvoering van projecten. Bij het project Postoperatieve wondinfecties daalt het percentage projectleiders dat een productiviteitsstijging ervaart echter aanzienlijk van tranche 1 naar tranche 3 (tranche 1: 100%, tranche 3: 0%). Medicatieveiligheid leidt van de drie projecten volgens de meeste projectleiders tot kostenbesparingen binnen de betrokken afdelingen. Voor het project Postoperatieve wondinfecties ligt dit anders: als er kostenbesparingen optreden dan worden deze volgens 40% van de projectleiders buiten de betrokken afdelingen gemaakt. Slechts 25% van de projectleiders geeft aan dat de betrokken afdelingen door Postoperatieve wondinfecties kostenbesparingen realiseren.


3.4 Beschouwing


De gepresenteerde resultaten geven een beeld van de bereikte resultaten aan het einde van de vastgestelde projectduur: voor Decubitus en Medicatieveiligheid zijn dit de resultaten na één jaar, voor postoperatieve wondinfecties de resultaten na twee jaar. Gemiddeld heeft minder dan de helft van de projectteams de projectdoelen gehaald. Desondanks zijn er gemiddeld gezien per projecttype wel verbeteringen gerealiseerd: zowel het decubituspercentage, het percentage medicatiefouten, als het percentage postoperatieve wondinfecties is gemiddeld gezien bij de projectteams, waarvan data beschikbaar zijn, gedaald ten opzichte van de startwaarden. Bij de interpretatie van de resultaten moet met een aantal punten rekening worden gehouden: 


· Van het project Postoperatieve wondinfecties zijn relatief weinig gegevens beschikbaar over de resultaten op de uitkomstindicator. Vaak hebben teams de resultaten op de uitkomstindicator niet gemeten omdat de resultaten van de projectinspanningen veelal pas op lange termijn, en mogelijk pas na projectdeelname, zichtbaar zijn. Dit komt doordat postoperatieve wondinfecties niet altijd direct aan het licht komen en er enige tijd overeen gaat voordat zij zich manifesteren. De projectteams Postoperatieve wondinfecties waarvan geen gegevens beschikbaar zijn op de uitkomstindicator, hebben dikwijls wel andere procesmaten gemeten zoals het aantal deurbewegingen. 

· Bij het project Decubitus is het meten van de resultaten op de uitkomstindicatoren belemmerd door het feit dat de indicatoren zoals deze gedefinieerd zijn in het programma niet geheel in overeenstemming waren met de definitie en de manier van meten van de prestatie-indicator van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor decubitus. De teams hebben hierdoor een dubbele administratielast gehad.


3.5 Conclusie 


· Projectteams hebben voornamelijk projectspecifieke maatregelen en interventies, waarmee zij al bekend waren vóór Sneller Beter, intensiever uitgevoerd voor het bereiken van verbeteringen op het gebied van patiëntveiligheid.


· Van het totaal aantal gestarte projectteams Decubitus, Medicatieveiligheid en Postoperatieve wondinfecties zijn de resultaten van respectievelijk 91%, 68% en 42% van de projectteams op de uitkomstindicatoren bekend. 


· Uit de resultaten op de uitkomstindicatoren blijkt dat een deel van de projectteams positieve resultaten heeft gerealiseerd. 


· Van het projecttype Decubitus heeft 49% van de projectteams (N=23) het programmadoel bereikt. Echter, twaalf projectteams hadden bij de start van dit project het programmadoel reeds bereikt. 

· Vijfendertig procent van de projectteams Medicatieveiligheid (N=14) heeft de programmadoelstelling behaald. Daarnaast heeft 25% van de projectteams (N=10) tenminste 10% verbetering bereikt. 

· Bij het project Postoperatieve wondinfecties heeft 17% van de projectteams (N=4) de programmadoelstellingen bereikt na twee jaar deelname aan Sneller Beter. 


· De projectleiders van Medicatieveiligheid waarderen het succes van hun project met het hoogste rapportcijfer (7,2) en de projectleiders Postoperatieve wondinfecties met het laagste rapportcijfer (6,3).


· De veronderstelling was dat de resultaten van de latere projectteams (uit tranche 2 en 3) extra zouden verbeteren door de leerervaringen van het consortium in het ondersteunen van projectteams. In de praktijk zijn de resultaten van tranche 3 niet significant beter dan de resultaten van tranche 1 en 2. Mogelijk spelen team- en contextspecifieke factoren een grotere rol bij het behalen van het succes dan de externe ondersteuning.


4 Veilig Incident Melden


Doelstelling van ziekenhuizen op het project Veilig Incident Melden:

1. Invoering van een blame free reporting systeem.

4.1 Inleiding


Elk deelnemend ziekenhuis heeft binnen het onderdeel patiëntveiligheid van Sneller Beter een Veilig Incident Melden (VIM) project uitgevoerd waarin een laagdrempelig decentraal meldingssysteem voor ongewenste gebeurtenissen
 wordt geïmplementeerd. Het Veilig Incident Meldingssysteem (het VIM-instrument) is bedoeld om (snel) inzicht te krijgen op het hoe en waarom van ongewenste gebeurtenissen in het zorgproces. Daarbij staat niet de vergissing van de persoon centraal maar de condities waaronder mensen werken en de wijze waarop de zorg is georganiseerd. Op het moment dat een ongewenste gebeurtenis optreedt vraagt men zich niet af door wie het komt, maar hoe het komt dat de veiligheidsmechanismen van het systeem niet gewerkt hebben. Doel van dit hoofdstuk is om meer inzicht te krijgen in de activiteiten die projectteams in het kader van VIM hebben uitgevoerd en in de gepercipieerde effecten van het project op de veiligheidscultuur en patiëntenzorg in de deelnemende ziekenhuizen.


Waarom is een laagdrempelig meldingssysteem van belang?

Tot voor kort bestonden er in de ziekenhuizen met name commissies op instellingsniveau waarbij incidenten gemeld konden worden. De effectiviteit van deze commissies bleek echter beperkt (Legemaate et al. 2006). Daarom wordt nu getracht decentrale meldingssystemen, dat wil zeggen systemen die worden toegepast op afdelingen van zorginstellingen, te implementeren voor het creëren van een cultuur waarin incidenten ‘veilig’ gemeld kunnen worden. De veiligheidscultuur die heerst binnen een afdeling of team kan namelijk mede van invloed zijn op het optreden van fouten, het melden van fouten en hoe ermee omgegaan wordt. In een cultuur waarin procesafwijkingen, incidenten en adverse events gemeld kunnen worden zonder erop afgerekend te worden, is het mogelijk ervan te leren (Smits et al. 2007). 

Het project VIM in Sneller Beter

Het project VIM kent onder andere de volgende stappen: het instellen van de meldingscommissie, retrospectief onderzoek naar meldingen van ongewenste gebeurtenissen, het opstellen van meldprocedure en meldingsformulier, het afstemmen van de activiteiten van de VIM meldingscommissie met de centrale commissie Meldingen Incidenten Patiëntenzorg (MIP) van het eigen ziekenhuis.


Om meer inzicht te kunnen krijgen in de activiteiten van de projectteams en gepercipieerde effecten op de veiligheidscultuur van het project VIM, zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:


1. Wat zijn de taken van de VIM commissie?


2. Hoe ziet het geïmplementeerde Veilig Incident Melding (VIM) systeem eruit?


3. Hoeveel meldingen van ongewenste gebeurtenissen zijn er gedurende het eerste jaar van het project geweest en hoe zijn die afgehandeld?


4. Welke effecten ervaren de projectleiders en projectteamleden als gevolg van het project?


4.2 Methode 


Anderhalf jaar na de start van het VIM project is aan alle projectleiders van de teams uit de eerste en tweede groep ziekenhuizen (N=34) en aan de leden van deze projectteams (N=147) een vragenlijst verstuurd. In totaal zijn 23 van de 34 projectleidervragenlijsten (respons=68%) en 104 van de 147 vragenlijsten (respons=71%) voor projectteamleden terug ontvangen. Aan de projectleiders zijn de vragen gesteld over o.a. de taken en activiteiten van het VIM team en het aantal gemelde incidenten. Aan zowel de projectleiders als de leden van het projectteam zijn vragen gesteld over de bereikte resultaten en de ervaren meerwaarde van het project. Niet alle respondenten hebben alle vragen ingevuld, waardoor de respons per vraag verschilt. Per vraag over de activiteiten van het VIM team ontbreken de antwoorden van gemiddeld vier respondenten (SD = 1). Per vraag over de bereikte resultaten en de meerwaarde van het project ontbreken de antwoorden van gemiddeld negen respondenten (SD = 14). De analyses hebben steeds betrekking op het aantal respondenten dat de vraag heeft ingevuld met een maximum van 127.


4.3 Resultaten 


Gemiddeld bestond een projectteam VIM uit zes leden (range 3-9), met daarin vaak een verpleegkundige, een medisch specialist en een leidinggevende. Het projectteam VIM is op het moment van het invullen van de vragenlijst gemiddeld twaalf maanden actief (range 6-30 maanden).


Taken projectteams

In tabel 4.1 is weergegeven welke taken de VIM commissies uitvoeren. Volgens de projectleiders VIM zijn de volgende activiteiten onderdeel van het takenpakket van de VIM commissie: ontvangen van meldingen van ongewenste gebeurtenissen, analyseren van deze meldingen, geven van feedback aan de melder, in gang zetten van verbeteringen, en periodiek rapporteren van de meldingen.

Tabel 4.1 
Taken VIM commissies  (N=23) 


		Taken projectteam VIM

		% ja 

		(N)



		Meldingen ontvangen

		96 

		(22)



		Feedback geven aan melder

		96 

		(22)



		Analyse melding

		100 

		(23)



		In gang zetten verbeteringen

		96 

		(22)



		Periodieke rapportage meldingen

		91 

		(22)





(Bron: vragenlijst projectleiders VIM)


Kenmerken VIM systeem

Gemiddeld geeft 82% van de projectleiders aan dat zij een goed functionerend meldingssysteem hebben. De kenmerken van de opgezette meldingssystemen zijn weergegeven in tabel 4.2. De helft van de VIM commissies heeft een schriftelijk vastgelegde meldingsprocedure. De meeste commissies hebben voor het melden van incidenten een papieren meldformulier opgesteld (gemiddeld 65%). Gemiddeld gebruikt 21% hiervoor een digitaal meldformulier. Ruim één derde van de projectleiders geeft aan dat de VIM commissie de meldingen op een systematische manier analyseert. 21% van de commissies legt vervolgens de geanalyseerde incidenten vast in een database. Verbeteracties worden door gemiddeld 21% van de commissies systematisch opgezet.


Tabel 4.2 
Kenmerken van het meldsysteem (N=23)


		

		% ja    (N)



		Goed functionerend meldsysteem

		  82 

		(18)



		Kenmerken meldsysteem

		



		· papieren meldformulier

		  65 

		(13)



		· digitaal meldformulier

		21 

		(4)



		· database met geanalyseerde incidenten

		21 

		(4)



		· schriftelijk vastgelegde meldingsprocedure

		  53 

		(10)



		· systematische manier van analyseren

		37 

		(7)



		· criteria voor het prioriteren van verbeteracties

		42 

		(8)



		· systematische manier van het opzetten van verbeteracties

		21 

		(4)





(Bron: vragenlijst projectleiders VIM)


Meldingen


In het jaar voor de start van het project zijn volgens de projectleiders van de VIM projecten gemiddeld 108 (SD=115) meldingen op afdelingsniveau ontvangen. Na de invoering van het VIM werden gemiddeld 239 meldingen (SD=142) op de betreffende afdeling ontvangen door de VIM commissie. Dit aantal meldingen is significant hoger (p<0,05) dan het aantal meldingen voor de invoering van het VIMsysteem. De commissies hebben volgens de projectleiders gemiddeld 80 (SD=124) meldingen geanalyseerd. 91% van alle respondenten geeft aan dat er naar aanleiding van meldingen verbeteracties zijn uitgevoerd. De meldingen die door de VIM commissie zijn ontvangen worden volgens 23% van de projectleiders (N=5) doorgegeven aan de centrale MIP commissie van het betreffende ziekenhuis. 


Gepercipieerde effecten project op veiligheidscultuur

De resultaten van de gepercipieerde effecten op de veiligheidscultuur zijn gebaseerd op de antwoorden van projectleiders en projectleden van de VIM teams (N=127). 82% van deze respondenten geeft aan dat het project VIM in zijn of haar ogen heeft bijgedragen aan een cultuurverandering op de afdeling (zie tabel 4.3). Bij de ziekenhuizen uit de eerste tranche lag dit percentage op 91% en bij de ziekenhuizen uit de tweede tranche op 64%. De meeste respondenten geven aan dat het project VIM heeft geleid tot een toename van: het aantal meldingen (gemiddeld 89%), de bespreekbaarheid van incidenten (gemiddeld 84%), het inzicht in risico’s dat patiënten lopen (gemiddeld 74%) en het inzicht in de basisoorzaken van incidenten (gemiddeld 77%). Daarnaast gaat volgens 77% van de respondenten bij incidenten de aandacht nu vaker naar de achterliggende oorzaak van het incident. Het gevoel dat het melden van fouten tegen je gebruikt kan worden is slechts voor 37% van de respondenten verminderd door het VIM project. Het VIM project heeft volgens 40% van de respondenten de zorg veiliger gemaakt.


Gemiddeld 33% van de respondenten geeft aan dat het project de projectleider veel tijd heeft gekost. Daarnaast geeft 27% van de respondenten aan onvoldoende meerwaarde te zien in het project. Een cultuurverandering is volgens één derde van de respondenten nog niet teweeggebracht. Daarnaast heeft het project volgens 19% nog niet geleid tot aangrijpingspunten ter verbetering.


Tabel 4.3 
Gepercipieerde effecten van het project VIM (N=127) 


		

		Totaal


% ja
(N)



		VIM bijgedragen aan cultuurverandering

		82 
(102)



		Positieve gepercipieerde effecten

		



		· Het aantal meldingen is sterk toegenomen

		89
(104)



		· Incidenten op de afdeling zijn beter bespreekbaar

		84
 (84)



		· Inzicht in risico’s die patiënten lopen

		74 
(93)



		· Inzicht in basisoorzaken incidenten

		77 
(97)



		· Zorg is veiliger

		40 
(49)



		· Gevoel dat fouten minder tegen me worden gebruikt

		37 
(28)



		· Bij incidenten gaat de aandacht meer naar het probleem 

		77
 (85)



		Negatieve gepercipieerde effecten 

		



		· Het project kost de projectleider te veel tijd

		33
(38)



		· Onvoldoende meerwaarde

		27 
(90)



		· Geen cultuurverandering teweeggebracht

		33 
(42)



		· Geen aangrijpingspunten ter verbetering opgebracht

		19 
(24)





(Bron: vragenlijst projectleiders en projectteamleden VIM)


4.4 Beschouwing 


De resultaten van de gepercipieerde effecten laten zien dat de zorg slechts volgens 40% van de respondenten veiliger wordt. Hierdoor lijkt de inzet (in tijd, middelen en menskracht) voor het opzetten van een decentraal meldingssysteem niet in verhouding te staan met de opbrengsten ervan. In dit onderzoek zijn echter de gepercipieerde effecten redelijk snel na de implementatie van het decentrale meldingssysteem gemeten. Mogelijk treedt het gewenste effect, een betere en veiligere zorg, pas later op. Eerst zullen immers de meldingen moeten toenemen. Op basis van deze meldingen kan vervolgens meer inzicht verkregen worden in de oorzaken, die dan op hun beurt weer kunnen worden aangepakt in verbeterprojecten. De benodigde verandering in de organisatie van de zorg of het gedrag van de betrokken zorgprofessionals voor het bereiken van een betere en veiligere zorg kan, net als bij andere innovaties, op weerstand stoten bij betrokkenen. 

4.5 Conclusie 


· 82% van de projectleiders geeft aan dat zij een goed functionerend ‘blame free reporting’ systeem hebben.


· VIM commissies ontvangen meldingen van ongewenste gebeurtenissen, analyseren deze meldingen, geven feedback aan de melder, zetten verbeteringen in gang en rapporteren periodiek over de meldingen.


· De opgezette VIM systemen verschillen in aanpak: bij sommige systemen dient de melder een papieren meldformulier te gebruiken en bij anderen een digitaal meldformulier. Volgens de helft van de respondenten is de meldingsprocedure schriftelijk vastgelegd. De meldingen worden volgens ruim één derde van de respondenten systematisch geanalyseerd. Criteria voor de prioritering van verbeteracties zijn volgens 42% van de respondenten beschikbaar.


· Na de instelling van de commissie VIM is het gemiddelde aantal meldingen op afdelingsniveau significant gestegen van 108 naar 239 per jaar.


· De invoering van VIM heeft volgens 82% van de respondenten bijgedragen aan de ontwikkeling van een cultuur waarin het mogelijk is om te leren van meldingen en ongewenste gebeurtenissen. 

· Nader onderzoek is nodig om na te gaan in hoeverre de ziekenhuizen ook daadwerkelijk acties ondernemen om de oorzaken van de incidenten te bestrijden.

5 Patiëntenlogistiek: interventies en resultaten


Doelstellingen van ziekenhuizen op het prioriteitsgebied patiëntenlogistiek:


1. De productiviteit van de OK is toegenomen met 30%. 


2. De doorstroomtijd voor diagnostiek en behandeling is verkort met 40%. 


3. De ligduur is verkort met 30%. 

4. De toegangstijd is bij de poliklinieken minder dan één week.

5.1 Inleiding 


Voor verbeteringen van de patiëntenlogistiek werden door projectteams in de deelnemende ziekenhuizen de volgende projecten uitgevoerd: OK oké (OK), Procesherinrichting (PHI) en Werken zonder wachtlijst (WZW). 


OK oké

In het twee jaar durende verbeterproject OK oké van Sneller beter werd een productiviteitsverhoging van de OK met 30% nagestreefd door maatregelen die leiden tot een betere planning van de OK, een betere inzet van middelen en materialen en een goede afstemming met de zorgactiviteiten die voor of na de OK uitgevoerd moeten worden.


Procesherinrichting

Bij het project Procesherinrichting werd binnen Sneller Beter in twee jaar tijd een zorgproces voor een cluster van patiëntengroepen herontworpen in de vorm van zorgprogramma. Zorgprogramma’s zijn multidisciplinaire protocollen die taken, beslissingscriteria en werkprocedures omvatten voor zorgprofessionals die betrokken zijn bij de zorg voor een bepaalde patiëntencategorie waarbij wordt geprobeerd de professionele en organisatorische kwaliteit gelijktijdig te verbeteren. Binnen het project Procesherinrichting is gestreefd naar een verkorting van de doorstroomtijd voor diagnostiek en behandeling met 40% en een verkorting van de ligduur met 30%. Onder doorstroomtijd wordt de tijdsperiode vanaf het moment van het eerste polikliniekbezoek tot en met de start van de behandeling bedoeld. Ligduur omvat de tijdsperiode van opname tot ontslag. Het stappenplan voor Procesherinrichting bestond uit een analyse van het huidige zorgproces, het benoemen van knelpunten in de organisatie van dit zorgproces, het herontwerpen van het zorgproces, het inventariseren, testen en borgen van interventies voor de realisatie van het herontwerp.

Werken zonder wachtlijst


Het doel van Werken zonder wachtlijst binnen Sneller Beter was om in één jaar tijd de toegangstijd van een polikliniek te reduceren tot minder dan één week. Uitgangspunt hierbij was dat de toegangstijd al jaren gelijk is, wat duidt op een evenwicht tussen vraag en aanbod. In het project is getracht de wachtlijst eenmalig weg te werken en vervolgens te voorkomen dat een nieuwe wachtlijst ontstaat door de afstemming tussen vraag en aanbod te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door de vraag naar controleafspraken te reduceren (bijvoorbeeld door patiënten alleen terug te laten komen als zij klachten hebben) en het aantal patiënten dat per specialist poliklinische zorg kan ontvangen te vergroten (bijvoorbeeld door taakdelegatie of telefonische consulten). 


Doel van dit hoofdstuk is tweeledig. Ten eerste wordt beoogd meer inzicht te verkrijgen in de activiteiten die de projectteams binnen de projecten hebben uitgevoerd ter verbetering van de patiëntenlogistiek. Als tweede wordt nagegaan in hoeverre de programmadoelstellingen door de projectteams zijn bereikt en wat de gepercipieerde effecten van de projecten zijn. 


Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:


1. Welke activiteiten zijn door de projectteams patiëntenlogistiek uitgevoerd?


2. In hoeverre zijn de programmadoelen gehaald of is er tenminste 10% verbetering bereikt?


3. Wat zijn de gepercipieerde effecten van de projectteams patiëntenlogistiek?


De onderzoeksvragen worden op programmaniveau en op tranche niveau beantwoord. Er wordt verwacht dat de ondersteuning van het consortium aan de projectteams in de ziekenhuizen uit latere tranches is verbeterd op basis van de ervaringen die het consortium met de eerste tranches heeft opgedaan. Als gevolg hiervan kunnen de resultaten van de projectteams in ziekenhuizen uit latere tranches beter zijn. 


5.2 Methode 


Activiteiten projectteams. 


Aan de projectleiders van de projectteams patiëntenlogistiek (N=134) uit het eerste jaar van tranche 1, 2 en 3 is rond het einde van het eerste jaar van deelname aan Sneller Beter een vragenlijst voorgelegd. Daarin werd gevraagd aan te kruisen welke interventies en maatregelen het eigen team had getroffen in het kader van het project. Per maatregel konden de projectleiders aangeven: 1) dat men dit niet deed, 2) dat men dit al deed voorafgaand aan het project, 3) dat men het actiever is gaan doen sinds het project, of 4) dat het om iets nieuws gaat. De aan te kruisen onderdelen zijn gebaseerd op de projectdraaiboeken die door het consortium zijn opgesteld en die deel uitmaken van het totale trainingsaanbod. In de resultatensectie is per project een keuze gemaakt uit acht maatregelen. Weergegeven wordt welke maatregelen de projectteams voor Sneller Beter al deden, welke als nieuw gelden sinds Sneller Beter en welke actiever worden toegepast.


In totaal zijn de vragenlijsten van 93 projectteams terug ontvangen (respons = 69%). In verband met de waarborging van de validiteit zijn echter 5 vragenlijsten uitgesloten van dit onderzoek omdat deze lijsten door eenzelfde persoon zijn ingevuld. Daarnaast hebben niet alle respondenten alle vragen ingevuld, waardoor de het aantal projectteams waarop de resultaten zijn gebaseerd per vraag verschilt. Per vraag ontbreken de antwoorden van gemiddeld 8 respondenten (SD=2).


Resultaten op programmadoelen.


Om de uitkomsten te bepalen van de verschillende projecten die in het eerste jaar van tranche 1, 2 en 3 zijn gestart, wordt gebruik gemaakt van gegevens afkomstig uit de centrale database van het Sneller Beter programma. De aanleg en het onderhoud van deze database is in handen van datamanagers in dienst van het Sneller Beter consortium. De database is gedurende de looptijd van het programma steeds gevuld met meetgegevens van de projectteams die gebruik maakten van het trainingsprogramma van het consortium. De metingen vonden plaats aan de hand van een aan het projectdoel gerelateerde uitkomstindicatoren. Bij OK Oké gaat het om het percentage benutte tijd van de toegewezen tijd, bij Procesherinrichting om: 1) de duur van het diagnostisch traject in dagen tot de start van de behandeling (inclusief de wachttijd tussen diagnose en de start van de behandeling) en 2) de ligduur in dagen (tijd tussen opname en ontslag) en bij Werken zonder wachtlijst om de toegangstijd voor nieuwe patiënten tot de polikliniek in dagen. De eindscore of de verandering ten opzichte van de uitgangssituatie wordt gehanteerd als criterium om na te gaan of de projecten het programmadoel hebben bereikt. Omdat echter gaandeweg is gebleken dat de programmadoelen niet overal even haalbaar bleken en mogelijk te ambitieus waren gesteld, is naast het programmadoel gekeken of projectteams een verbetering hebben gerealiseerd van tenminste 10%. Van de projectteams die de programmadoelstellingen niet hebben gerealiseerd en ook geen 10% verbetering hebben bereikt is nagegaan of de beginsituatie gelijk is gebleven (dat wil zeggen de projectteams hebben minder dan 10% verbetering en minder dan 10% verslechtering bereikt) of meer dan 10% zijn verslechterd op de projectgerelateerde uitkomstindicator.


Gepercipieerde effecten

In de projectleidervragenlijst zijn naast vragen over de activiteiten die de projectteams hebben uitgevoerd in het kader van het project ook de volgende vragen gesteld over gepercipieerde effecten van het project:


· Hoe succesvol is uw project op een schaal van 1 t/m 10?


· De volgende positieve effecten zijn bereikt met ons project (bereikt, niet bereikt, geen idee):


· Toename van patiëntgerichtheid,


· Enthousiasme over het werken met de Doorbraakmethode, 


· Betere mogelijkheden tot sturing van afdelingsresultaten, 


· Betere profilering van de betrokken afdelingen,


· Toename van de productiviteit, 


· Kostenbesparing binnen de betrokken afdeling,

· Kostenbesparing binnen het ziekenhuis. 

De ervaren effecten van de projectteams op bovenstaande items worden besproken in de resultatensectie. De verschillen tussen de drie verschillende projecttypen en de verschillen per projecttype tussen de drie tranches zijn getoetst op significantie met variantieanalyses (ANOVA met Bonferroni).

5.3 Resultaten 


Activiteiten projectteams


Tabel 5.1 geeft een overzicht van de maatregelen (‘best practices’) die de projectteams hebben geïmplementeerd om de verbeterdoelen van hun project te bereiken. 

Bij OK Oké is sterk ingezet op de maatregelen: ‘op tijd beginnen’, ‘de definiëring van spoed (meest genoemd als nieuwe interventie)’ en ‘het herverdelen van OK-tijd aan de hand van bezettings- en benuttingspercentages’. De projectteams PHI hebben het vaakst gekozen voor: ‘het reserveren van slots voor specifieke diagnostiek (door 36% genoemd als nieuw, 24% actiever)’, ‘het terugdringen van planningsmomenten’, ‘heldere beslissingslijnen en verantwoordelijkheidsverdeling’ en ‘rationele planning van aanbod op de verwachte vraag’. 


Tabel 5.1 
Maatregelen genomen door projectteams patiëntenlogistiek (tranche 1 t/m 3)


		Maatregelen projectteams

		% deden we al

		% 

meer intensief

		% nieuw



		OK oké (N=18 projectteams)*

		

		

		



		Op tijd beginnen (en afspreken wat dit inhoudt)

		28

		44

		17



		Definiëren spoed

		39

		22

		22



		Vrijgekomen OK-tijd herverdelen op basis van bezettings- en benuttingspercentages

		33

		39

		6



		Verstoringen van het OK-programma signaleren en opheffen

		44

		33

		6



		Duur plannen op basis van gemiddelde snijtijd

		50

		17

		17



		Wisseltijden reduceren (patiënt tijdig bestellen, goede afspraken met schoonmaak, verstandig plaatsen en verwijderen apparatuur, verminderen variatie van hulpsystemen)

		61

		22

		11



		Voldoende capaciteit reserveren voor spoed (aan eind programma of aparte spoedkamer)

		28

		22

		6



		Bij personeelsplanning rekening houden met verschillen in snijtijd tussen specialisten, verschillen tussen anesthesiologen, assistenten (in opleiding) en ervaring OK-team

		44

		6

		6



		Procesherinrichting (N=33 projectteams)*

		

		

		



		Reserveren van slots voor specifieke diagnostiek

		15

		24

		36



		Planningsmomenten terugbrengen

		18

		45

		15



		Heldere beslissingslijnen en verantwoordelijkheidsverdeling

		18

		45

		12



		Rationele planning van het aanbod op de verwachte vraag

		27

		42

		12



		Introductie one-stop-shop polikliniek

		18

		27

		21



		Opname op de dag van de OK

		30

		15

		21



		Flexibelere inzet van personeel

		39

		21

		15



		Protocol voor groepsbehandeling opgesteld (bijvoorbeeld fysiotherapie of voorlichting)

		9

		24

		9



		Werken zonder wachtlijst (N=36 projectteams)*

		

		

		



		Zes of acht weken vooraf de agenda heilig verklaren (slechts afzeggen in noodgevallen)

		22

		25

		47



		Anticiperen op fluctuaties (mammabus, seizoensschommelingen)

		3

		36

		28



		Minimaliseren consulttypen en typen spreekuren

		17

		28

		31



		Patiënten alleen laten terugkomen bij klachten in plaats van routinematige controle

		17

		31

		28



		De diagnostiek in minder consulten verrichten

		31

		36

		22



		Minimaliseren vakantie in drukke perioden om aanbod op peil te houden

		17

		25

		22



		Interval verlengen van diagnostiek van chronische aandoeningen

		22

		33

		14



		Realistisch plannen op basis van werkelijke consultduur

		36

		19

		25





(Bron: vragenlijst projectleiders patiëntenlogistiek)


*  in verband met het beperkte aantal teams moeten verschillen tussen percentages voorzichtig worden geïnterpreteerd.

Het ‘zes of acht weken vooraf heilig verklaren van de agenda’ is door bijna de helft van de WZW projectleiders genoemd als een nieuwe interventie. In totaal doet 72% van de teams dit (actiever) sinds het project. Andere maatregelen die door ruim de helft van de WZW-teams intensiever zijn toegepast of als nieuw golden zijn: ‘het anticiperen op fluctuaties’, ‘het minimaliseren van consulttypen en typen spreekuren’ en ‘het laten terugkomen van patiënten bij klachten in plaats van routinematige controle’.


Resultaten op programmadoelen


In tabel 5.2 is een overzicht gegeven van het aantal projectteams dat de programmadoelen heeft bereikt, 10% verbetering heeft gerealiseerd, geen verandering heeft bewerkstelligd of 10% verslechterd is op de uitkomstindicator. Daarnaast is weergegeven van hoeveel projecten de resultaten op de uitkomstindicator in de centrale database niet bekend zijn. De resultaten op de uitkomstindicator zijn weergegeven in tabel A5.1 in de appendix per tranche weergegeven.

Uit tabel 5.2 blijkt dat gedurende de tweejarige deelname aan Sneller Beter bij geen van de projectteams OK oké de productiviteit van de OK met 30% is toegenomen. Wel heeft 17% (N=4) van de projectteams een toename van de productiviteit met minimaal 10% bereikt. Bij 58% van de projectteams OK oké (N=14) is gedurende de deelname aan Sneller Beter geen verandering in de productiviteit opgetreden. Bij 17 % van de projectteams (N=4) is de productiviteit van de OK zelfs verminderd. Gemiddeld is bij de projectteams waarvan de resultaten beschikbaar zijn (N=22) het percentage benutte tijd van de toegewezen tijd ongeveer gelijk gebleven. 


Voor het project Procesherinrichting geldt dat 13% van de projectteams (N=8) na één jaar deelname de doorstroomtijd van het zorgtraject dat zij herontworpen hebben met minimaal 40% hebben gereduceerd, en 13% van de projectteams (N=8) met minimaal 10%. Daarnaast heeft 10% van de projectteams (N=6) de ligduur van de patiënten uit het betreffende zorgtraject gereduceerd met 30%, en 7% (N=4) van de projectteams met minimaal 10%. Respectievelijk twee en acht procent van de projectteams (N=1 en N=5) heeft geen verandering weten te bereiken in de doorstroomtijd en in de ligduur van het zorgtraject dat herontworpen is. Bij drie procent van de projectteams (N=2) was zowel de doorstroomtijd als de ligduur na één jaar deelname aan Sneller Beter langer dan bij de start van het project. Opgemerkt dient te worden dat van respectievelijk 69% en 72% van de projectteams (N= 41 en N=43) geen resultaten beschikbaar zijn op de uitkomstindicatoren doorstroomtijd en ligduur. Van de resultaten van de projectteams na twee jaar kan geen volledig beeld worden verkregen omdat van slechts zes projectteams aanvullende gegevens over de resultaten op de uitkomstindicatoren zijn verkregen.

Het project Procesherinrichting heeft bij de teams waarvan resultaten beschikbaar zijn ertoe geleid dat de doorstroomtijd van het eerste bezoek aan de polikliniek tot de start van de behandeling (N=21) gemiddeld met 30 dagen is verkort (van 69 naar 39 dagen). De ligduur is met gemiddeld met 1,5 dag verkort (N=18, van 8,5 naar 7 dagen).


Tabel 5.2 
Resultaten projectteams patiëntenlogistiek (tranche 1 t/m 3)

		

		Resultaten na 1 jaar

		Resultaten na 2 jaar



		

		N

		%

		N

		%



		OK oké1

		

		

		

		



		Doel bereikt

		0

		0

		0

		0



		Tenminste 10% verbetering

		5

		21

		4

		17



		Geen verandering*

		13

		54

		14

		58



		Tenminste 10% verslechtering

		4

		17

		4

		17



		Resultaten niet bekend

		2

		8

		2

		8



		Totaal

		24

		100

		24

		100



		Procesherinrichting – doorstroomtijd1

		

		



		Doel bereikt

		8

		13

		Slechts aanvullende gegevens verkregen van 4 projectteams. Van 2 van deze projectteams waren de resultaten na 1 jaar nog onbekend2 



		Tenminste 10% verbetering

		8

		13

		



		Geen verandering*

		1

		2

		



		Tenminste 10% verslechtering

		2

		3

		



		Resultaten niet bekend

		41

		69

		



		Totaal

		60

		100

		



		Procesherinrichting – ligduur1

		

		

		



		Doel bereikt

		6

		10

		Slechts aanvullende gegevens verkregen van 3 projectteams. Van 1 van deze projectteams waren de resultaten na 1 jaar nog onbekend3



		Tenminste 10% verbetering

		4

		7

		



		Geen verandering*

		5

		8

		



		Tenminste 10% verslechtering

		2

		3

		



		Resultaten niet bekend

		43

		72

		



		Totaal

		60

		100

		



		Werken zonder wachtlijst

		

		

		

		



		Doel bereikt

		1

		2

		n.v.t. 1 jaar durend project



		Tenminste 10% verbetering

		21

		40

		

		



		Geen verandering

		9

		17

		

		



		Tenminste 10% verslechtering

		16

		30

		

		



		Resultaten niet bekend 

		6

		11

		

		



		Totaal

		53

		100

		

		





(Bron: centrale database Sneller Beter pijler 3)


* Geen verandering: [<10% verbetering, <10% verslechtering]

1 Ten tijde van de afronding van het evaluatieonderzoek (augustus 2008) was het tweede jaar van de projectteams PHI en OK oké uit tranche 3 nog niet geheel voorbij. Mogelijk kunnen teams de behaalde resultaten gedurende de laatste maanden van deelname aan Sneller Beter nog verbeterd hebben.

2  Van 1 projectteam uit tranche 1 zijn gegevens over jaar 2 ontvangen, deze duiden op een blijvend resultaat 

van 10% verbetering (dit was in jaar 1 al behaald). Daarnaast zijn de gegevens van 1 team uit tranche 1 ontvangen waarvan na het eerste jaar nog geen gegevens beschikbaar waren. Bij dit team projectteam is geen verschil gevonden op de uitkomstindicator doorstroomtijd. Van 1 projectteam uit tranche 2 zijn gegevens over jaar 2 ontvangen, deze duiden op een blijvend resultaat van minimaal 40% verbetering (= programma doel gehaald, dit was in jaar 1 al behaald). Daarnaast zijn de gegevens van 1 projectteam uit tranche 2 ontvangen waarvan na het eerste jaar nog geen gegevens beschikbaar waren. Dit projectteam heeft 10% verbetering bereikt. Van de projectteams uit tranche 3 zijn geen aanvullende gegevens beschikbaar.

3  Van 1 projectteam uit tranche 1 zijn gegevens over jaar 2 ontvangen, deze duiden op een blijvend   


resultaat van tenminste 10% verslechtering (dit was na jaar 1 ook zo). Daarnaast zijn de gegevens van 1  team uit tranche 1 ontvangen waarvan na het eerste jaar nog geen gegevens beschikbaar waren. Dit projectteam heeft de ligduur met minimaal 30% verbeterd (= programmadoel behaald). Van 1 projectteam uit tranche 2 zijn gegevens over jaar 2 ontvangen, deze duiden op een blijvend resultaat van minimaal 30% verbetering (= programma doel gehaald, dit was in jaar 1 al behaald). Van de projectteams uit tranche 3 zijn geen aanvullende gegevens beschikbaar. 

Van de projectteams die de toegangstijd van een polikliniek beoogden te reduceren tot maximaal 1 week heeft slechts 2%, oftewel één project team, het programmadoel bereikt. Daarnaast heeft 40% van de projectteams (N=21) de toegangstijd voor nieuwe patiënten met minimaal 10% weten te reduceren. Bij 17% van de projectteams (N=9) is de toegangstijd na één jaar deelname aan Sneller Beter onveranderd gebleven. Verder is bij 30% van de projectteams (N=16) de toegangstijd tot de polikliniek zelfs met meer dan 10% gestegen. Opvallend is dat het aantal projectteams WZW dat de toegangstijd gedurende de deelname aan Sneller Beter heeft gereduceerd, afneemt van tranche 1 naar tranche 3: in tranche 1 heeft 74% van de projectteams (N=11) de toegangstijd met minimaal 10% weten terug te brengen, in tranche 2 heeft 39% van de projectteams (N=7) 10% reductie behaald en in tranche 3 heeft slechts 20% van de projectteams (N=4) de toegangstijd gereduceerd. Parallel aan deze afname in het aantal projectteams dat de toegangstijd reduceert, neemt het aantal projectteams waarbij de toegangstijd minimaal 10% langer is na het project dan bij de start van het project toe.


Het project Werken zonder wachtlijst heeft bij de projectteams waarvan de resultaten beschikbaar zijn (N=47) ertoe geleid dat de toegangstijd van poliklinieken gemiddeld gedaald is met 7,9 dagen (van 43,3 naar 35,4 dagen).


Gepercipieerde effecten


Tabel 5.3 geeft een overzicht van de bereikte subjectieve resultaten. In de eerste rij is het oordeel van de projectleider over het succes van het project weergeven (op een schaal van 0-10). In de daarop volgende rijen wordt steeds het percentage projectleiders weergegeven dat een positief effect ervaart op de genoemde onderdelen in zijn project. In tabel A5.2 van de appendix van dit rapport zijn de gepercipieerde effecten per tranche weergegeven. 


Tabel 5.3 
Gepercipieerde effecten projectleiders patiëntenlogistiek (tranche 1 t/m 3)


		Werkwijze Projectteam

		OK 


(N=18)

		PHI 

(N=33)

		WZW (N=37)



		Algemeen oordeel over het succes van het project (0-10)

		
5,0

		
7,31

		
6,72



		Toename (% ja):

		

		

		



		· patiëntgerichtheid 

		
36

		
41a,b

		
36a,b,c



		· enthousiasme over werken met Doorbraakmethode

		
40a

		
25a

		
34



		· betere mogelijkheid tot sturing afdelingsresultaat 

		
  0

		
24

		
38a,b



		· productiviteit 

		
38

		
43a

		
51



		· profilering van de afdelingen 

		
13

		
21

		
30a



		· kostenbesparing binnen de afdelingen

		
13

		
35a,c

		
24



		· kostenbesparing binnen het ziekenhuis 

		
43

		
29a,c

		
29c





(Bron: vragenlijst projectleiders patiëntenlogistiek T1S1, T2S1 en T3S1)

a er bestaat een significant verschil tussen tranche 1 en 2 (p<0,05)

b er bestaat een significant verschil tussen tranche 1 en 3 (p<0,05)

c er bestaat een significant verschil tussen tranche 2 en tranche 3 (p<0,05)

1 er bestaat een significant verschil tussen OK en PHI (p<0,05)

2 er bestaat een significant verschil tussen OK en WZW (p<0,05)

Uit tabel 5.3 blijkt dat de projectleiders OK oké vinden dat zij onvoldoende succes hebben bereikt met hun project: zij beoordelen hun project met gemiddeld een 5,0. Dit gemiddelde oordeel ligt significant lager dan het gemiddelde oordeel voor succes van de projectleiders Procesherinrichting en Werken zonder wachtlijst. Het oordeel van de projectleiders OK oké over het succes neemt echter wel toe van tranche 1 naar tranche 3. In tranche 3 is het oordeel voor succes voldoende (5,8) (zie appendix, tabel A5.2). Deze toename is echter niet significant. Voor de andere twee projecten, PHI en WZW, neemt het oordeel over succes - niet significant - af van de eerste naar de derde groep ziekenhuizen. Bij het project WZW oordelen de projectleiders in tranche 3 (5,5) aanzienlijk slechter over het succes dan de projectleiders van tranche 1 (7,3). Bij het project PHI is het verschil kleiner: de projectleiders uit tranche 1 geven het project PHI een 7,5 en de projectleiders uit tranche 3 een 6,7.


Voor de overige gepercipieerde effecten geldt dat er tussen de verschillende tranches op projectniveau significante verschillen zijn geconstateerd (zie tabel 5.3). Dit betekent dat de oordelen van de projectleiders over de gepercipieerde effecten van eenzelfde projecttype uiteenlopen. Door het ontbreken van een gemeenschappelijke beeld per project is een beschrijving van de gepercipieerde effecten per projecttype en de verschillen tussen de projecten is niet goed mogelijk. 


5.4 Beschouwing


De gepresenteerde resultaten geven een beeld van de bereikte resultaten na deelname aan Sneller Beter. Een klein aantal projectteams heeft de ambitieuze programmadoelen gehaald; andere projectteams hebben verbeteringen van tenminste 10% gerealiseerd. Bij het project Procesherinrichting en het project Werken zonder wachtlijst hebben de projectteams, waarvan data beschikbaar zijn, gemiddeld gezien verbeteringen gerealiseerd: de doorstroomtijd van het diagnostisch traject van zorgprocessen is met gemiddeld 30 dagen verkort, en de toegangstijd is gemiddeld met 8 dagen gedaald. Het is gebleken dat de projecten OK oké en Procesherinrichting in de uitvoering belemmerd werden door de functionele structuur van Nederlandse ziekenhuizen (zie ook Vos et al. 2008). Door deze structuur en de bijbehorende normen voor prestaties van de individuele afdelingen opereren de projectteams OK oké en Procesherinrichting in een gepolitiseerde omgeving waardoor aan het implementeren van verbeteringen veelal ‘onderhandelingen’ vooraf gaan die het implementatieproces vertragen. Verbeteringen op de uitkomstindicator zijn hierdoor mogelijk nog niet zichtbaar. Het bespreekbaar maken en het veranderen van de huidige werkmethoden blijkt tijd nodig te hebben. 


Ook speelt mee dat het project OK oké een nieuw type doorbraakproject was bij de start van Sneller Beter, waardoor de aangeboden ondersteuning en verbetermaatregelen nog niet volledig uitgekristalliseerd waren.


5.5 Conclusie 


· De projectteams hebben voornamelijk projectspecifieke maatregelen en interventies waarmee zij al bekend waren voor Sneller Beter intensiever uitgevoerd om verbeteringen te bereiken.


· Van het totaal aantal gestarte projectteams OK oké, Procesherinrichting (zowel doorstroomtijd als ligduur) en Werken zonder wachtlijst zijn de resultaten op de uitkomstindicatoren van respectievelijk 92%, 31%, 28% en 89% van de projectteams bekend. De reden voor de lage beschikbaarheid van resultaten van het project Procesherinrichting is onbekend.

· Uit de beschikbare resultaten blijkt dat er op het niveau van individuele projectteams positieve resultaten zijn gerealiseerd.

· Bij het projecttype Procesherinrichting hebben 8 projectteams (13%) de programmadoelstelling bereikt. Bij het project Werken zonden wachtlijst heeft één projectteam (2 %) het programmadoel behaald. Bij project OK oké heeft geen van de projectteams het programmadoel bereikt.


· De projectleiders procesherinrichting geven hun project gemiddeld het hoogste rapportcijfer (7,3) en de projectleiders OK oké het laagste (5,0).


· De resultaten van de projectteams van tranche 1, 2 en 3 verschillen niet van elkaar.

6 Aanwezigheid van kenmerken voor succes in Sneller Beter 


6.1 Inleiding


In 2005 is door Dückers et al. een literatuurstudie uitgevoerd naar de factoren voor een succesvolle ziekenhuisbrede verbetering en verspreiding van ‘best practices’. Uit deze studie kwamen de volgende zeven kenmerken naar voren die bepalend zijn voor succes van ziekenhuis brede verbetering en verspreiding: teamorganisatie; externe ondersteuning; organisatorische ondersteuning; compatibiliteit/ non-complexiteit; tijd; middelen en menskracht; training; en meerwaarde van projecten (zie kader 6.1). 


Kader 6.1
Kenmerken bepalend voor succesvolle verbetering en verspreiding


		1. Teamorganisatie. Een multidisciplinair team kan pas effectief functioneren als zij zelf de regie voeren over en verantwoordelijk zijn voor de voortgang, normen benoemen en bijeenblijven. Daarnaast is de participatie van medische specialisten van belang.



		2. Externe ondersteuning. De projectteams ontvangen steun van veranderagenten en sleutelfiguren binnen (afdelingsoverschrijdende) verticale, horizontale en interorganisationele netwerken die de visie onderschrijven en uitdragen. De methode, werkwijzen en interventies worden gebracht in gepaste stijl, zijn overzichtelijk en leiden tot waarneembare resultaten.



		3. Organisatorische ondersteuning. Bij de veranderingsaanpak moet worden ingezet op leiderschap en human resource management.



		4. Compatibiliteit/ non-complexiteit. De te verspreiden methode, werkwijzen en interventies moeten zich lenen voor toepassing/ aanpassing binnen de context en aansluiten op de behoefte van afnemers. 



		5. Tijd, middelen en menskracht. De projectteams moeten beschikken over voldoende ondersteuning, middelen, tijd, psychologische veiligheid en experimenteerruimte voor de uitvoering van het project. 



		6. Training. Bij de veranderingsaanpak wordt ingezet op effectieve training van projectteams.



		7. Meerwaarde van een project. De meerwaarde van het project moet merkbaar zijn op alle niveaus; partijen dienen een gunstige verhouding te ervaren tussen opbrengsten en kosten en de innovatie moet relevant zijn voor de taakuitoefening.





Doel van dit hoofdstuk is om inzicht te krijgen in de mate waarin de kenmerken voor succes uit kader 6.1 in de verschillende projecttypen aanwezig waren. De aan- of afwezigheid van deze kenmerken kan een verklaring vormen voor de resultaten die bij de verschillende verbeterprojecten bereikt zijn.


Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:


1. In hoeverre zijn de kenmerken voor succes aanwezig binnen Sneller Beter? 


2. Is er verschil in de mate waarin de kenmerken voor succes aanwezig zijn per tranche en type verbeterproject?


6.2 Methode


Aan de projectleiders van de projectteams (N=246), die in het eerste jaar van tranche 1, 2 en 3 zijn gestart, is rond het einde van het eerste jaar van deelname aan Sneller Beter een vragenlijst voorgelegd. In deze vragenlijst is gevraagd in hoeverre de kenmerken voor een succesvolle verbetering en verspreiding van ‘best practices’ volgens hen aanwezig waren in hun eigen situatie op een schaal van 1 (helemaal mee oneens) tot 7 (helemaal mee eens). Per kenmerk zijn vaak meerdere vragen gesteld. In de overzicht A6.1 in de appendix zijn de gestelde vragen weergegeven. Van de vragen per kenmerk voor succes zijn de onderliggende constructen onderzocht (Dückers et al, 2008a). Hieruit bleek dat de psychometrische eigenschappen van de vragenlijst goed waren.


In totaal zijn 179 vragenlijsten terug ontvangen (respons = 73%). In verband met de waarborging van de validiteit zijn echter 11 vragenlijsten uitgesloten van dit onderzoek omdat deze lijsten door eenzelfde persoon zijn ingevuld. Daarnaast hebben niet alle respondenten alle vragen ingevuld, waardoor de respons per vraag verschilt. Per vraag ontbreken de antwoorden van gemiddeld 13 respondenten (SD=9). De analyses hebben steeds betrekking op het aantal projectleiders dat de betreffende vraag heeft ingevuld, met een maximum van 168. 


De gemiddelde scores op alle vragen per succesfactor per tranche ziekenhuizen zijn berekend. Op deze manier kon worden nagegaan of er substantiële verschillen bestaan tussen de tranches. Daarnaast zijn zogenaamde spinnenweb diagrammen gemaakt om een vergelijking van de aanwezigheid van de kenmerken voor succes mogelijk te maken tussen de verschillende verbeterprojecten. Hiervoor is per kenmerk een factorscore berekend. Vervolgens zijn deze factorscores gecentreerd. Dit houdt in dat een factorscore van 0 de gemiddelde waarde op de betreffende score voor alle projecttypes is. Een waarde onder 0 betekent dat het betreffende kenmerk minder sterk aanwezig is in het betreffende verbeterproject dan gemiddeld. Een waarde boven 0 betekent dat het betreffende kenmerk sterker dan gemiddeld aanwezig is in het betreffende verbeterproject. 

De verschillen in scores op de factoren voor succes tussen de drie tranches en tussen de verschillende projecttypen zijn getoetst op significantie met variantieanalyses (ANOVA met Bonferroni).

6.3 Resultaten


De resultaten van de vragenlijst over de aanwezigheid van de kenmerken voor succes zijn per tranche en per verbeterproject weergegeven in tabel A6.1a t/m d in de appendix van dit rapport. In tabel A6.2 en A6.3 van de appendix zijn de factorscores per kenmerk voor succes per tranche en per type verbeterproject weergegeven. In figuur 6.1 is weergegeven in welke mate de verschillende kenmerken voor succes aanwezig waren binnen de verschillende typen verbeterprojecten. Hieronder wordt per kenmerk voor succes ingegaan op de mate waarin zij aanwezig was binnen Sneller Beter.
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Figuur 6.1 
Aanwezigheid van kenmerken voor succes binnen de verschillende 
verbeterprojecten (tranche 1 t/m 3)


Toelichting figuur: De schaal van de spinnenweb diagrammen geeft een gecentreerde factorscore weer (zie ook paragraaf 6.2 methode): 0 is de gemiddelde waarde op het betreffende kenmerk voor alle projecttypes, een waarde < 0 betekent dat het kenmerk voor succes minder sterk aanwezig is in het betreffende verbeterproject dan gemiddeld, een waarde > 0 betekent dat het kenmerk voor succes sterker aanwezig is dan gemiddeld in het betreffende project.

Teamorganisatie


Uit literatuuronderzoek is gebleken dat teamorganisatie invloed heeft op het succes van de implementatie van verbeterprojecten. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat een team zelf verantwoordelijk is voor de voortgang van projecten, de taakverdeling helder is en de regie over de uitvoering ook in handen ligt van het projectteam. Over het algemeen was dit bij 


de Sneller Beter projectteams het geval. Projectleiders geven aan dat zij zelf verantwoordelijk waren voor de voortgang en de regie hierover in handen hadden. Daarnaast wist ieder teamlid wat haar of zijn taak was en voerde volgens de projectleider ieder deze ook uit. Ook de communicatie binnen het projectteam was volgens de projectleiders goed. De teamorganisatie wordt op trancheniveau door de projectleiders uit 


tranche 2 het beste beoordeeld. De gemiddelde score voor teamorganisatie van de projectteams uit tranche 2 is dan ook significant hoger dan de gemiddelde score van de projectteams uit tranche 1 en 3 (p<0,05). In figuur 6.1 is terug te zien dat de teamorganisatie op projectniveau in verhouding het minst op orde was binnen de projectteams Decubitus en OK oké. De projectteams Werken zonder wachtlijst en Procesherinrichting beschikten in verhouding over de beste teamorganisatie. Deze verschillen op projectniveau zijn echter niet significant.

Externe ondersteuning

In een grootschalig implementatieprogramma als Sneller Beter, spelen externe veranderagenten een belangrijke rol bij het uitdragen van visie en het geven van steun. De resultaten wijzen uit dat de projectleiders van ieder project van mening zijn dat de landelijke Sneller Beter organisatie vanaf het begin van de deelname duidelijk heeft gemaakt wat het doel van het project was en hoe dit het beste bereikt kon worden. Er kan dus worden gesteld dat zij een duidelijke visie hebben uitgedragen. Ook de ondersteuning en de aangeboden instrumenten door de landelijke Sneller Beter organisatie worden over het algemeen positief ervaren. Op trancheniveau wordt de externe ondersteuning het beste gewaardeerd door de projectleiders uit tranche 1. Deze waardering wijkt echter niet significant af van tranche 2 en 3. 

Op projectniveau is te zien dat de ondersteuning en instrumenten voor Medicatieveiligheid en OK oké beneden gemiddeld worden gewaardeerd. Over de bijdrage van landelijke bijeenkomsten zijn de projectleiders van alle projecttypen gemiddeld iets minder positief. Wel is een duidelijke ontwikkeling te zien van de bijeenkomsten voor OK oké: van ‘geen nieuwe inzichten opgedaan’ in de eerste groep ziekenhuizen naar ‘nieuwe inzichten opgedaan’. De waardering voor de landelijke bijeenkomsten Medicatieveiligheid en Postoperatieve wondinfecties is daarentegen gedaald: in de derde tranche hebben de projectleiders geen nieuwe projectspecifieke inzichten opgedaan op de landelijke bijeenkomsten. 


Deze resultaten komen deels ook tot uiting in figuur 6.1: de externe ondersteuning wordt door de projectleiders Medicatieveiligheid in vergelijking met de andere projecttypes beneden gemiddeld gewaardeerd. Dit is tevens het geval voor de externe ondersteuning van OK oké. Bij toetsing van de significantie blijkt dat alleen de waardering voor de externe ondersteuning door de projectleiders Medicatieveiligheid significant lager is dan de waardering van de externe ondersteuning door de projectleiders Procesherinrichting en Werken zonder wachtlijst.

Ondersteuning door het ziekenhuis

Eén van de kenmerken voor succesvolle implementatie is een veranderingsaanpak waarin wordt ingezet op leiderschap. In het geval van Sneller Beter draait het om de vraag of de Raad van Bestuur van ieder deelnemend ziekenhuis duidelijk heeft getoond dat zij achter de uitvoering van de Sneller Beter projecten staat. Dit houdt in dat de Raad van Bestuur projectteams actief ondersteunt, veranderingsbereidheid stimuleert, de projectteams de indruk geeft dat het project belangrijk is en de teams voorziet in de ondersteuning die zij nodig hebben om het project succesvol af te ronden. Uit de resultaten in tabel A6.1a t/m d in de appendix blijkt dat het ervaren leiderschap van de Raad van Bestuur afneemt van de eerste naar de derde groep ziekenhuizen. In de derde tranche geven de projectleiders zelf aan dat zij van mening zijn dat de Raad van Bestuur er niet alles aan doet om de veranderingsbereidheid te vergroten. De  gemiddelde score voor het leiderschap van de Raad van Bestuur van tranche 3 verschilt dan ook significant met die van tranche 1 en tranche 2. Op projectniveau wordt het leiderschap van de Raad van Bestuur het best gewaardeerd door de projectleiders Procesherinrichting en het slechtst door de projectleiders OK oké en Medicatieveiligheid (zie ook figuur 6.1). Er zijn echter geen significante verschillen gevonden op projectniveau.

Compatibiliteit/ non-complexiteit

Succesvolle implementatie van ‘best practices’ hangt mede af van mate waarin deze zich lenen voor toepassing binnen de context van en aansluiten op de behoeften van de projectteams. Over het algemeen waren de projectleiders van mening dat de aangeboden verbetermaatregelen eenvoudig waren in te passen in hun eigen context en in hun dagelijkse werk. Tussen de drie tranches zijn geen verschillen gevonden. Op projectniveau geven de projectleiders van OK oké echter aan dat het toepassen van de aangeboden verbetermaatregelen niet gemakkelijk is. De waardering voor de compatibiliteit door de projectleiders OK oké is dan ook significant lager dan de waardering door de projectleiders Decubitus, Medicatieveiligheid en Postoperatieve wondinfecties. Mogelijk is dit ook te verklaren door het feit dat OK oké een nieuw type doorbraakproject was, waarmee voor Sneller Beter nog geen ervaring in Nederland was opgedaan. Dit heeft er voor gezorgd dat de verbetermaatregelen deels nog gedurende het programma ontwikkeld dienden te worden. In tranche 3 is dan ook de toepasbaarheid van verbetermaatregelen in eigen context en in het dagelijkse werk bij het project OK oké verbeterd ten opzichte van tranche 1 en 2. Opvallend is verder, op projectniveau, dat de projectteams Werken zonder wachtlijst van de tweede en derde tranche ziekenhuizen in tegenstelling tot de eerste tranche ziekenhuizen de toepassing van de verbetermaatregelen in hun eigen context en het dagelijks werk minder eenvoudig vinden. Dit verschil tussen de drie tranches is echter niet significant. Wel is gebleken dat de compatibiliteit van de verbetermaatregelen door de projectleiders Werken zonder wachtlijst significant lager wordt beoordeeld dan door de projectleiders Decubitus en Postoperatieve wondinfecties.

Tijd, middelen en menskracht

Naast teamorganisatie, externe ondersteuning, ondersteuning door het ziekenhuis en de compatibiliteit van verbetermaatregelen is het belangrijk dat de eigen organisatie genoeg tijd, menskracht en middelen beschikbaar heeft voor de uitvoering van de projecten. De projectleiders zijn gemiddeld gezien neutraal tot gematigd positief over de beschikbare tijd, menskracht, en middelen. Opvallend is dat de projectleiders uit de derde tranche de beschikbare tijd, menskracht en middelen over het algemeen minder hoog waarderen dan de projectleiders uit de eerste en tweede tranche. Bij toetsing blijkt dat de gemiddelde score voor tijd, middelen en menskracht dan ook significant lager is tranche 3 dan voor tranche 2. Tussen de verschillende projecttypen zijn geen significante verschillen gevonden.

Training


De mate waarin de projectteams goed getraind zijn voor de uitvoering van hun project is volgens de projectleiders over het algemeen voldoende. De training wordt door de projectleiders uit tranche 3 het minst goed beoordeeld. Dit oordeel verschilt echter niet significant van het oordeel over de training van de projectleiders van tranche 1 en 2. Wanneer de waardering van de training tussen de verschillende verbeterprojecten wordt vergeleken blijkt dat de projectleiders Decubitus, Medicatieveiligheid, Procesherinrichting en Werken zonder wachtlijst de training aanzienlijk beter waarderen dan de projectleiders Postoperatieve wondinfecties en OK oké (zie figuur 6.1). De waardering voor de mate waarin projectteams goed getraind zijn neemt voor OK oké echter wel toe van de eerste tot de derde tranche. De waardering door de projectleiders OK oké blijkt bij toetsing significant lager te zijn dan de waardering voor de training door de projectleiders Decubitus, Procesherinrichting en Werken zonder wachtlijst.

Meerwaarde van een project

Voor een succesvolle implementatie van een ‘best practice’ is het belangrijk dat de projectteams de meerwaarde ervan zien. Over het algemeen zijn de projectleiders van mening dat zij het project als aantrekkelijk ervaren en dat het op het goede moment kwam. Beide vormen een indicatie voor de meerwaarde. De mate waarin de projectteams aangeven dat zij de projectresultaten binnen hun ziekenhuizen hebben verspreid en dat zij andere afdelingen enthousiast hebben gemaakt voor de uitvoering van eenzelfde project is bij tranche 1 en 2 hoger dan bij tranche 3. De gemiddelde score voor de meerwaarde verschilt echter niet significant tussen de drie tranches. Op projecttype niveau wordt de meerwaarde het meest herkend door de projectleiders van de projecten Medicatieveiligheid, Postoperatieve wondinfecties, Procesherinrichting en Werken zonder wachtlijst. De gemiddelde scores voor de meerwaarde van deze vier projecten zijn tevens significant hoger dan de factorscore voor de meerwaarde van het project OK oké.

6.4 Beschouwing


Verschillen tussen tranche 1 t/m 3

De projectleiders uit tranche 3 zijn minder tevreden dan de projectleiders uit tranche 1 en 2 over de organisatorische ondersteuning, training en de beschikbare tijd, middelen en menskracht. Dit kan mogelijk verklaard worden door veranderingen in de externe ziekenhuisomgeving of de ondersteuning van het consortium gedurende de looptijd van Sneller Beter. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de nieuwe honorariumstructuur voor medisch specialisten en de verplichte invoering van een Veiligheid Management Systeem, hebben er mogelijk voor gezorgd dat de ziekenhuisleiding haar aandacht en ondersteuningsbronnen moest verdelen en minder investeerden in Sneller Beter. 


Verschillen tussen projecttypen

Gemiddeld gezien zijn de factoren voor succes in de minste mate aanwezig bij OK oké. OK oké betreft een nieuw type doorbraakproject, waardoor de externe ondersteuning en training mogelijk in het begin nog niet optimaal afgestemd was op de behoeften van de projectteams. De ondersteuning wordt dan ook beter gewaardeerd in de latere tranches. Verder is het duidelijk dat bij een dergelijk complex project waarin de belangen van veel specialismen meespelen, ondersteuning van de Raad van Bestuur van groot belang is. Bij de start van Sneller Beter is het belang van actieve participatie van de Raad van Bestuur wel benadrukt voor het project Procesherinrichting maar minder voor OK oké. Mogelijk kan dit verklaren waarom de organisatorische ondersteuning door de projectleiders Procesherinrichting beter wordt gewaardeerd, terwijl beide projecten complex zijn en zich afspelen in een gepolitiseerde omgeving. De gepercipieerde meerwaarde van het project OK oké is ook relatief laag. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er nog maar weinig positieve resultaten binnen het project zijn bereikt en dat deze resultaten dus minder aantrekkelijk zijn om zichtbaar te maken binnen de organisatie.


Van alle logistieke projecten sluiten de verbetermaatregelen minder goed aan omdat deze lastiger in te passen zijn in het dagelijkse werk dan bijvoorbeeld de verbetermaatregelen van de projecten patiëntveiligheid. Voor de projecten patiëntenlogistiek moet vaak extra werk worden verricht met een organisatorisch karakter. Daarnaast is de professional bij het uitvoeren van de interventies op logistieke gebied vaak afhankelijk van andere partijen in de organisatie.

6.5 Conclusie

In dit hoofdstuk is nagegaan in hoeverre de kenmerken voor succes aanwezig waren binnen Sneller Beter. Hieruit blijkt dat:


· De projectleiders van mening zijn dat de kenmerken voor succes over het algemeen in voldoende mate aanwezig waren. 


· Wanneer de aanwezigheid van kenmerken voor succes per projecttype vergeleken worden valt echter op dat de projectleiders van OK oké de aanwezigheid van kenmerken voor succes lager inschatten dan de projectleiders van de overige projecten. 

· De teamorganisatie van de diverse verbeterteams volgens de projectleiders over het algemeen goed was. De projectleiders van tranche 2 gaven een significant hogere waardering voor de teamorganisatie dan de projectleiders van tranche 1 en 3. Op projectniveau was de teamorganisatie van de projecten OK oké en Decubitus in verhouding het minst op orde, en van procesherinrichting en Werken zonder wachtlijst het meest. Deze verschillen zijn echter niet significant.

· De externe ondersteuning werd over het algemeen positief ervaren. De projectleiders Medicatieveiligheid vonden de ondersteuning en aangeboden instrumenten onvoldoende. De ondersteuning werd door de projectleiders Medicatieveiligheid significant lager beoordeeld dan door de projectleiders Procesherinrichting en Werken zonder wachtlijst.

· Gemiddeld waren de projectleiders positief over de ondersteuning van de eigen ziekenhuisorganisatie: de projectleiders van tranche 1 en 2 waren significant positiever dan projectleiders van tranche 3.


· De compatibiliteit van de verbetermaatregelen was bij de projecten voor verbetering van de patiëntveiligheid significant beter dan bij de projecten ter verbetering van de patiëntenlogistiek. 


· De projectteams beschikten over voldoende menskracht en middelen voor de uitvoering van het project. In tranche drie werd echter de beschikbaarheid over menskracht, middelen en tijd door de projectleiders significant lager gewaardeerd dan in tranche 2.

· De mate waarin de projectteams getraind zijn, was volgens de projectleiders gemiddeld voldoende. De training werd gemiddeld minder positief gewaardeerd door de projectleiders OK oké en Postoperatieve wondinfecties. De waardering van de training door de projectleiders OK oké was significant lager dan de waardering door de projectleiders Decubitus, Procesherinrichting en Werken zonder wachtlijst.

· De projectleiders waren over het algemeen positief gestemd over de meerwaarde van het project, behalve bij het project OK oké. De gemiddelde score voor de meerwaarde van het project OK oké was dan ook significant lager dan de gemiddelde score voor de meerwaarde van de projecten Medicatieveiligheid, Postoperatieve wondinfecties, Procesherinrichting en Werken zonder wachtlijst.

7 Kenmerken voor succes in relatie tot resultaten van verbeterprojecten


7.1 Inleiding


In dit hoofdstuk worden de resultaten van de verbeterprojecten op het gebied van patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek gekoppeld aan de aanwezigheid van de factoren voor succes teneinde mogelijke verklaringen te vinden die mede verantwoordelijk zijn voor succes en falen van de zes verschillende typen verbeterprojecten (Decubitus, Medicatieveiligheid, Postoperatieve wondinfecties, OK oké, Procesherinrichting en Werken zonder wachtlijst). Naast de aanwezigheid van factoren voor succes wordt het succes van een verbeterproject bepaald door de interventies die een team toepast. Van belang is dat het team de juiste interventies toepast voor het juiste probleem. Of projectteams hierin geslaagd zijn, kan op basis van de verzamelde data niet worden nagegaan. Wel is bekend hoeveel verbetermaatregelen een team heeft geïnitieerd. In dit hoofdstuk ligt de focus op de aanwezigheid van factoren voor succes in relatie tot de behaalde successen en de mate van verandering (oftewel het aantal geïnitieerde verbetermaatregelen) per projecttype. 


Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:


1. Kan het succes van het type verbeterproject (mede)verklaard worden op basis van de aanwezigheid van de kenmerken voor succes? 


2. Kan de mate van verandering (mede) verklaard worden op basis van de aanwezigheid van de kenmerken voor succes?


7.2 Methode

In dit hoofdstuk wordt een koppeling gemaakt tussen de gegevens over de projectresultaten op de indicatoruitkomsten, de mate van verandering en de aanwezigheid van de succes- en faalfactoren. 


Dataverzameling


· Projectresultaten (zie ook paragraaf 3.2 en 5.2). Om de resultaten te bepalen van de verschillende projecten die in het eerste jaar van tranche 1, 2 en 3 zijn gestart, wordt gebruik gemaakt van gegevens afkomstig uit de centrale database van het Sneller Beter programma. De aanleg en het onderhoud van deze database is in handen van datamanagers in dienst van het Sneller Beter consortium. De database is gedurende de looptijd van het programma steeds gevuld met meetgegevens van de projectteams die gebruik maakten van het trainingsprogramma van het consortium. Op basis van de gegevens uit de centrale database is nagegaan of projectteams een verbetering hebben gerealiseerd van tenminste 10%. 


· Mate van verandering. Uit de draaiboeken van de diverse verbeterprojecten zijn voor ieder project acht van de meest relevante verbetermaatregelen geselecteerd. Vervolgens is aan de projectleiders van de verbeterprojecten die in het eerste jaar van tranche 1 en 2 zijn gestart, gevraagd of zij de betreffende verbetermaatregelen niet hebben geïmplementeerd (1), dat zij de betreffende maatregel al toepasten voor Sneller Beter (2), dat ze dit beter doen sinds Sneller Beter (3) of dat zij dit sinds Sneller Beter zijn gaan doen (4). Op basis van deze antwoorden is per project een gemiddelde veranderscore (= gemiddelde van de antwoorden op de acht relevante verbetermaatregelen) berekend. Deze score varieert van 1 tot 4. Hoe hoger de score, hoe meer een team veranderd heeft gedurende het project.


· Aanwezigheid van kenmerken voor succes (zie ook paragraaf 6.2). Aan de projectleiders van de projectteams (N=246), die in het eerste jaar van tranche 1, 2 en 3 zijn gestart, is rond het einde van het eerste jaar van deelname aan Sneller Beter een vragenlijst voorgelegd. In deze vragenlijst is gevraagd in hoeverre de kenmerken voor een succesvolle verbetering en verspreiding van ‘best practices’ volgens hen aanwezig waren in hun eigen situatie op een schaal van 1 (helemaal mee oneens) tot 7 (helemaal mee eens). In totaal zijn 179 vragenlijsten terug ontvangen (respons = 73%). In verband met de waarborging van de validiteit zijn echter 11 vragenlijsten uitgesloten van dit onderzoek omdat deze lijsten door eenzelfde persoon zijn ingevuld. Daarnaast hebben niet alle respondenten alle vragen ingevuld, waardoor de respons per vraag verschilt. Per vraag ontbreken de antwoorden van gemiddeld 13 respondenten (SD=9). De analyses hebben steeds betrekking op het aantal projectleiders dat de betreffende vraag heeft ingevuld, met een maximum van 168. 


Dataverwerking 

De relatie tussen projectresultaten en kenmerken voor succes op programmaniveau en projectniveau wordt in kaart gebracht met Spearman’s correlatiecoëfficient. Op dezelfde wijze wordt ook nagegaan of er een relatie tussen de mate van verandering en kenmerken voor succes bestaat. De gevonden relaties worden vervolgens gespiegeld met de aanwezigheid van de kenmerken voor succes in de verschillende projecttypen. Voor de projectresultaten wordt gebruik gemaakt van het aantal projecten dat 10% verbetering heeft bereikt. Wanneer gekozen zou worden voor het aantal projecten dat het programmadoel heeft behaald zou de analyse een vertekend beeld opleveren omdat het mogelijk is dat projectteams Decubitus en Werken zonder wachtlijst wel het programmadoel hebben gehaald zonder dat er verbetering is opgetreden op de uitkomstindicator. 


7.3 Resultaten 


Programmaniveau

In tabel 7.1 is weergegeven welk percentage projectteams per projecttype 10% verbetering heeft bereikt en wat de gemiddelde mate van verandering is. Van de projecten Decubitus en Medicatieveiligheid hebben de meeste projectteams 10% verbetering behaald, gevolgd door de projectteams Werken zonder wachtlijst en Procesherinrichting. Van de projecten Postoperatieve wondinfecties en OK oké hebben de minste projectteams 10% verbetering bereikt. De projectteams Werken zonder wachtlijst hebben gedurende het project gemiddeld de meeste verbetermaatregelen geïnitieerd, de projectteams Medicatieveiligheid en OK oké de minste.


Tabel 7.1 
Percentage projecten per projecttype dat 10% verbetering heeft bereikt 
(N=103)


		Projecttype

		10% verbetering bereikt 

% (N)

		Mate van verandering


Gem. (sd)1



		Decubitus

		   602 (N=28)

		2,5 (0,42)



		Medicatieveiligheid

		  60 (N=24)

		2,3 (0,70)



		Postoperatieve wondinfecties

		21 (N=5)

		2,5 (0,34)



		OK oké

		21 (N=5)

		2,3 (0,56)



		Procesherinrichting3

		  26 (N=16)

		2,5 (0,58)



		Werken zonder wachtlijst

		  42 (N=22)

		2,6 (0,57)





(Bron: vragenlijst projectleiders)


1 De mate van verandering kan variëren van 1 tot 4. Hoe hoger de score, hoe meer een team gedurende het project veranderd heeft.


2 18 van 23 projecten die het programmadoel bereikt hebben, hebben tevens 10% verbetering gehaald. Dit betekent dat in totaal 18 +10 projecten 10% verbetering hebben bereikt. Dat komt overeen met 60% (28/47 *100%).


3 Dit is op basis van de uitkomstindicator ‘doorstroomtijd’.

De relatie tussen 10% verbetering op de uitkomstindicator, de mate van verandering en de aanwezigheid van kenmerken voor succes zijn weergegeven in tabel 7.2. Voor elk kenmerk voor succes is de Spearman correlatiecoëfficiënt berekend. Uit tabel 7.2 blijkt dat op programmaniveau alleen de kenmerken ‘teamorganisatie’ en ‘compatibiliteit’ significant correleren met het bereiken van 10% verbetering. 


De mate van verandering hangt nauw samen met de waardering voor de externe ondersteuning, de ondersteuning door het ziekenhuis, de training en de gepercipieerde meerwaarde van een project. In tabel A7.1 in de appendix is weergegeven welke vragen die binnen de zeven kenmerken voor succes vallen significant correleren met het bereiken van 10% verbetering op de uitkomstindicator en de mate van verandering.


Tabel 7.2 
Correlatie tussen factoren voor succes en 10% verbetering (tranche 1 t/m 3)


		

		10% verbetering bereikt


Spearman’s R (p-waarde)

		Mate van verandering


Spearman’s R (p-waarde)



		Teamorganisatie

		  0,24 (0,03)*

		0,15 (0,07)



		Externe ondersteuning

		0,09 (0,38)

		    0,31 (0,00)**



		Ondersteuning door het ziekenhuis

		0,02 (0,85)

		    0,32 (0,00)**



		Compatibiliteit

		  0,26 (0,02)*

		0,13 (0,12)



		Tijd, menskracht en middelen

		0,14 (0,15)

		0,09 (0,24)



		Training

		0,17 (0,09)

		    0,21 (0,01)**



		Meerwaarde van een project

		0,17 (0,12)

		    0,29 (0,00)**





(Bron: vragenlijst projectleiders)


* significant op 0,05 niveau 

** significant op 0,01 niveau

In hoofdstuk 5 is nagegaan in hoeverre de diverse factoren voor succes aanwezig zijn in de diverse projecttypen. In tabel 7.3 wordt dit samengevat. Weergegeven wordt wat de gemiddelde score voor de betreffende factor is voor de verschillende projecttypen op een schaal van 1 (helemaal afwezig) tot 7 (helemaal aanwezig). In de laatste kolom is het gemiddelde van alle verbeterprojecten weergegeven. 


Wanneer vervolgens de gegevens uit tabel 7.2 met de gegevens uit tabel 7.3 in verband worden gebracht blijkt dat de factor teamorganisatie in de projecten Decubitus, Postoperatieve wondinfecties en OK oké beneden gemiddeld aanwezig zijn. Gezien de significante correlatie met ‘10% verbetering’ betekent dit dat het succes van deze projecten mogelijk negatief beïnvloedt wordt doordat deze factoren voor succes in mindere mate aanwezig zijn. De factor compatibiliteit is in alle logistieke projecten, dat wil zeggen OK oké, Procesherinrichting en Werken zonder wachtlijst beneden gemiddeld aanwezig.


Medicatieveiligheid is het enige project waarbij beide factoren die positief correleren met 10% verbetering boven gemiddeld aanwezig zijn. Medicatieveiligheid is (samen met Decubitus) het projecttype waar de meeste projectteams 10% verbetering hebben bereikt.


Tabel 7.3 
Aanwezigheid voor factoren voor succes binnen de typen verbeterprojecten 
(op een schaal van 1-7) (N=161)


		

		Projecttype



		Kenmerk voor succes

		DEC


gem.(sd)

		MV


gem.(sd)

		POWI


gem.(sd)

		OK


gem.(sd)

		PHI


gem.(sd)

		WZW


gem.(sd)

		Totaal


gem.(sd)



		Teamorganisatie

		4,9 (1,3)

		5,3 (0,9)

		5,2 (1,0)

		4,9 (0,9)

		5,4 (0,9)

		5,6 (0,9)

		5,3 (1,0)



		Externe ondersteuning

		4,6 (0,8)

		4,1 (1,1)

		4,6 (1,1)

		4,4 (1,2)

		5,0 (0,8)

		5,1 (0,9)

		4,6 (1,0)



		Ondersteuning door het ziekenhuis

		4,6 (1,6)

		4,4 (1,1)

		4,7 (1,1)

		3,9 (1,6)

		5,0 (0,8)

		4,6 (1,4)

		4,6 (1,3)



		Compatibiliteit

		5,1 (0,9)

		4,6 (0,9)

		5,2 (0,8)

		3,5 (1,0)

		4,3 (1,3)

		4,1 (1,1)

		4,4 (1,1)



		Tijd, menskracht en middelen

		4,2 (1,5)

		4,4 (1,4)

		4,3 (1,0)

		3,9 (1,2)

		4,8 (1,1)

		4,5 (1,5)

		4,4 (1,4)



		Training

		4,7 (1,3)

		4,2 (1,2)

		4,0 (1,6)

		3,1 (1,5)

		4,6 (1,1)

		4,4 (1,5)

		4,3 (1,4)



		Meerwaarde van een project

		4,8 (1,0)

		5,1 (0,8)

		5,3 (0,7)

		4,2 (1,3)

		5,2 (1,1)

		5,1 (1,1)

		5,0 (1,0)





(Bron: vragenlijst projectleiders patiëntveiligheid)


1=helemaal afwezig, 7= helemaal aanwezig



Bij OK oké zijn beide factoren die significant correleren met 10% verbetering beneden gemiddeld aanwezig. Dit is in overeenstemming met het resultaat van de projectteams OK oké: de minste projectteams OK oké hebben 10% verbetering bereikt op de uitkomstindicator.


De factoren ‘externe ondersteuning’ en ‘ondersteuning door het eigen ziekenhuis’ worden door de projectteams Medicatieveiligheid en OK oké lager dan gemiddeld gewaardeerd. Werken zonder wachtlijst scoort op de factor ‘externe ondersteuning’ het hoogst. De ondersteuning door het eigen ziekenhuis wordt het beste gewaardeerd bij het project Procesherinrichting. De mate waarin een project zich goed getraind acht is bij de projectteams Postoperatieve wondinfecties en OK oké het laagst en bij de projectteams Decubitus het hoogste. De projectteams OK oké scoren ook het laagste op de factor ‘meerwaarde van het project’. OK oké scoort op alle factoren die significant samenhangen met de mate van verandering lager dan de andere projecten. Op basis hiervan wordt verwacht dat deze projectteams dan ook minder nieuwe verbetermaatregelen heeft geïnitieerd. Deze waarneming komt overeen met de gevonden gegevens over de mate van verandering (zie tabel 7.1): de projectteams OK oké hebben gemiddeld de minste verbetermaatregelen geïnitieerd.


Projecttype niveau

De relatie (Spearman’s correlatiecoëfficiënt) tussen 10% verbetering op de uitkomstindicator, de mate van verandering en de aanwezigheid van factoren voor succes zijn voor de verschillende projecttypen weergegeven in tabel A7.2 t/m A7.7 in de appendix van dit rapport. Hieronder volgt een korte beschrijving van deze resultaten. 


Decubitus 


Van 23 projectteams zijn zowel de resultaten op de uitkomstindicator als de aanwezigheid van factoren voor succes bekend. Zestien van de 28 projectteams hebben 10% verbetering behaald. Uit tabel A7.2 in de appendix blijkt dat geen van de factoren voor succes significant vaker aanwezig is bij de projecten die 10% verbetering hebben behaald. Van 28 projectteams is bekend hoeveel verbetermaatregelen zij hebben geïnitieerd en hoe de aanwezigheid van factoren voor succes zijn gewaardeerd. Er blijkt geen significante relatie te bestaan tussen de mate van verandering en de aanwezigheid van factoren voor succes. Echter, de relatie tussen de mate van verandering en de ondersteuning door het consortium is significant op 0,10 niveau. Het lijkt er dus op dat projectteams meer veranderingen hebben geïnitieerd wanneer zij van mening waren dat zij nieuwe inzichten hebben opgedaan, en ondersteuning en instrumenten hebben gekregen van het consortium.


Medicatieveiligheid

Van 14 projectteams zijn zowel de resultaten op de uitkomstindicator als de aanwezigheid van factoren voor succes bekend. Alle 14 projectteams hebben echter 10% verbetering bereikt waardoor er geen relaties berekend kunnen worden tussen de projectresultaten en de factoren voor succes. Wanneer wordt gekeken naar de relaties tussen de mate van verandering en de aanwezigheid van factoren voor succes blijkt dat een hogere score voor teamorganisatie, de ondersteuning door eigen ziekenhuis en de gepercipieerde meerwaarde van het project significant correleren met de initiatie van een groter aantal verbetermaatregelen (zie tabel A7.3 in de appendix).


Postoperatieve wondinfecties

Voor het project Postoperatieve wondinfecties zijn geen significante relaties gevonden tussen de resultaten, mate van verandering en aanwezigheid van factoren voor succes (zie tabel A7.4 in de appendix). 


OK oké

Uit tabel A7.5 uit de appendix blijkt dat er een significante relatie bestaat tussen de score voor teamorganisatie en de resultaten van het project op de uitkomstindicator. Bij het project OK oké zijn veel partijen betrokken waardoor het van belang is dat ieder weet wat zijn taak is en die ook uitvoert. Het aantal verbetermaatregelen dat een team initieert hangt samen met de ondersteuning vanuit de organisatie. Mede omdat er zoveel partijen betrokken zijn bij de OK is het erg belangrijk dat de organisatie de verbetermaatregelen steunt. Wanneer dit het geval is, wordt de implementatie van veranderingen lastig.


Procesherinrichting

Van 12 projecten zijn zowel de resultaten op de uitkomstindicator als de aanwezigheid van de factoren voor succes bekend. Er zijn geen significante relaties tussen beide gevonden. Een opvallende bevinding is dat de mate van verandering negatief samenhangt met de beschikbaarheid van tijd, middelen en menskracht (zie tabel A7.6). Normaliter wordt verwacht dat de beschikbaarheid van tijd, middelen en menskracht positief zou samenhangen met de mate van verandering: hoe meer tijd, middelen en menskracht hoe meer verbetermaatregelen er geïnitieerd kunnen worden. Mogelijk heeft er een vertekening in de resultaten plaats gevonden doordat slechts van 12 projecten resultaten beschikbaar zijn en dat dit tevens de projecten zijn die 10% verbetering hebben bereikt.


Werken zonder wachtlijst

Van 28 projectteams Werken zonder wachtlijst waren zowel de resultaten op de uitkomstindicator beschikbaar als de aanwezigheid van factoren voor succes. Dertien van deze projecten hebben 10% verbetering bereikt. Uit tabel A7.7 blijkt echter dat de aanwezigheid van factoren voor succes niet verschilt tussen de groep projecten die verbetering heeft bereikt en de projecten die geen verbetering hebben bereikt. De mate van verandering blijkt bij de projectteams WZW significant samen te hangen met de meerwaarde van het project. Daarnaast lijkt de ondersteuning van het ziekenhuis ook een rol te spelen bij de mate van verandering. Deze relatie is echter niet significant op 0,05 maar op 0,10 niveau.


7.4 Beschouwing en conclusie

· De factoren ‘teamorganisatie’ en ‘compatibiliteit’ correleren significant met het bereiken van 10% verbetering. De factoren ‘externe ondersteuning’, ‘ondersteuning door het ziekenhuis’,’training’, en ‘gepercipieerde meerwaarde van het project’ correleren op programmaniveau positief met het aantal verbetermaatregelen dat een team initieert.


· Bij de projectteams Decubitus blijkt de mate waarin teams nieuwe inzichten hebben opgedaan van het consortium een bepalende factor te zijn geweest voor de mate waarin verbetermaatregelen zijn geïnitieerd. Het lijkt voor de hand te liggen dat projectteams eerder maatregelen implementeren wanneer zij nog niet bekend waren met de betreffende maatregel. Wanneer een team al bekend is met de maatregel, en dus in mindere mate nieuwe inzichten op doet, is het ook waarschijnlijker dat een projectteam de maatregel in hun eigen situatie al toepaste voor Sneller Beter en dit nu hoogstens beter doet. 


· Bij het projecttype Medicatieveiligheid blijkt de mate van teamorganisatie, ondersteuning door eigen ziekenhuis en gepercipieerde meerwaarde van het project significant te correleren met de initiatie van een groter aantal verbetermaatregelen. 


· Voor het bereiken van verbetering op de uitkomstindicator bij het project OK oké lijkt het belangrijk dat iedereen in het projectteam doet wat hij/ zij hoort te doen. De mate waarin verbeteringen worden geïnitieerd hangt samen met de steun vanuit de organisatie. Veelal hebben de maatregelen consequenties voor de specialismen die gebruik maken van de OK. Deze verbetermaatregelen riepen in sommige gevallen weerstand op bij deze gebruikers. Ondersteuning vanuit de top van de organisatie zorgt ervoor dat in tijden van weerstand de verbetermaatregelen niet kunnen worden tegen gewerkt. 


· Voor het projecttype Procesherinrichting zijn geen significante verbanden gevonden tussen mate van verbetering en de aanwezigheid van succes- en faalfactoren.


· Bij Werken zonder wachtlijst hangt de mate waarin projectteams verbetering hebben bereikt samen met de gepercipieerde meerwaarde van een project. 

B2 
Prioriteitsgebied leiderschap en organisatieontwikkeling 


8 Strategie voor verspreiding van verbeterprojecten


Doelstellingen van ziekenhuizen op het prioriteitsgebied leiderschap en organisatieontwikkeling:

1. Creëren van een verbeterinfrastructuur.

2. Resultaatgericht kwaliteitsmanagement als normaal onderdeel van strategie en beleid.


3. Leiderschap op innovatie en verbetering.

8.1 Inleiding


Kernonderdeel van Sneller Beter was de ontwikkeling van een intern vliegwiel gericht op verdere verspreiding van bewezen verbeteringen. Het programmaonderdeel leiderschap en organisatieontwikkeling (L&O) van Sneller Beter beoogde de ziekenhuizen hierbij te ondersteunen. Een van de doelen van het programmaonderdeel L&O was het bewerkstelligen van een resultaatsgericht kwaliteitsmanagement. Ook werd gestreefd naar het creëren van een verbeterinfrastructuur. In het licht van deze doelen is het zinvol om na te gaan of Sneller Beter ziekenhuizen voor de verspreiding inderdaad een strategie hebben gehanteerd waaruit blijkt dat zij geleerd hebben van eerdere successen. Leergedrag op instellingsniveau is onmisbaar voor een resultaatsgericht kwaliteitsmanagement.


Hiertoe is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:


1. Welke strategie hebben Sneller Beter ziekenhuizen gehanteerd voor de interne verspreiding van verbeterprojecten?


8.2 Methode

Om de interne verspreidingsstrategie van ziekenhuizen in kaart te brengen, zijn gesprekken gevoerd met de interne programmacoördinatoren (IPC’s) van de acht ziekenhuizen van de eerste tranche (N=8). Deze IPC’s hebben daarnaast een vragenlijst ingevuld over interne verantwoordingsrelaties, voortgangsbewaking en het gebruik van prestatie-indicatoren. De vragen waren gerelateerd aan de verschillende Sneller Beter verbeterprojecten. Daarnaast hebben de IPC’s een overzicht verstrekt met voor ieder Sneller Beter project het aantal afdelingen waar het project in het tweede jaar is uitgevoerd.


Naast deze kwalitatieve insteek is gebruik gemaakt van kwantitatieve methoden. Multilevel analyses zijn toegepast om na te gaan of het mogelijk is om de verspreiding van projecten over nieuwe afdelingen in het tweede jaar te voorspellen. Het gaat om een voorspelling op basis van gegevens van projecten uit het eerste jaar van deelname aan Sneller Beter. Daarvoor is onder meer gebruik gemaakt van gegevens uit een vragenlijst die eerder is uitgezet onder de projectleiders van de teams die in het eerste jaar deelnamen aan een verbeterproject (N=77). De projectleiders is gevraagd een algemeen oordeel voor succes te geven over het eigen project, uiteenlopend van een 0 (minimum) tot een 10 (maximum). Voor ieder projecttype (Decubitus, Medicatieveiligheid etc.) is vervolgens een gemiddelde berekend. Aanvullend zijn indicator uitkomsten (projectdoelen) gebruikt uit de centrale database. In de centrale database zijn de waarin voortganggegevens van de projectteams opgenomen. Op basis van deze gegevens zijn teams ingedeeld in twee groepen: een groep die wel en een groep die niet tenminste 10% verbetering heeft gerealiseerd in het eerste jaar. Vervolgens is na gegaan of de gemiddelde tevredenheid van de projectleiders per type verbeterproject de mate van verspreiding van verbeterprojecten in beide groepen versterkt.


8.3 Resultaten


Uit de verzamelde gegevens blijkt dat er in het eerste jaar ruim 100 Doorbraakprojecten zijn uitgevoerd in de acht ziekenhuizen. In het tweede jaar zijn de projecten verspreid over bijna 300 afdelingen en zorgpaden (Dückers & Wagner 2007). De interviews met de IPC’s dragen bij aan het inzicht in de systematisch aanpak waarmee de ziekenhuizen vorm geven aan de geplande verspreiding. Een kenmerk van verbeterprojecten uit Sneller Beter is dat ze zijn gebaseerd op het zogenoemde Nolan-model met plan-do-study-act-cycli (PDSA). Uit de reacties van de IPC’s blijkt dat ziekenhuizen deze cyclus ook op instellingsniveau toepassen. Men doet dit in de veronderstelling dat dit een effectieve manier is om projecten te verspreiden over nieuwe afdelingen, processen en specialismen. De ondervraagden verwachten zo te kunnen nagaan of resultaten blijvend worden behaald. Daarmee hoopt men dat het niet alleen een verspreidings-, maar ook een borgingsstrategie is. 


Figuur 8.1 geeft het besturingsmodel weer dat volgens de programmacoördinatoren in onderzochte ziekenhuizen wordt toepast (Dückers & Wagner 2007). Dit besturingmodel begint met pilot projecten op één of meerdere afdelingen (linker cyclus). Zodra het management (rechter cyclus) merkt dat dit tot een verbetering leidt, waarvan aannemelijk is dat deze ook elders kan worden geboekt, dan is de kans groot dat de veranderingen die voortkwamen uit de pilot als norm gaan gelden voor andere afdelingen. Dit krijgt formeel vorm door normen op te nemen in strategische beleidsstukken zoals de jaarlijkse kaderbrieven die onderdeel zijn van de planning en controle cyclus. Dit soort documenten dient als referentiekader voor medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie. Met afdelingshoofden en management worden prestatieafspraken gemaakt. Gedacht wordt dat dit afdelingen stimuleert om vergelijkbare veranderingen en resultaten te realiseren als de pilot afdelingen. De organisatie stelt middelen (ondersteuningsbronnen, scholing) beschikbaar om initiatieven op afdelingsniveau te ondersteunen. Afdelingshoofden of andere verantwoordelijken leggen periodiek verantwoording af over de voortgang. De ondersteunings- en verantwoordingsrelaties verbinden de cycli op afdelings- en instellingsniveau en vormen de kern van het besturingsmodel voor borging en verspreiding. 


Figuur 8.1 
Besturingsmodel voor borging en verspreiding




Ondervraagden zijn ervan overtuigd dat doorlopende metingen cruciaal zijn om de verspreidingsgolf op gang te houden. De resultaten van de multilevel analyse (verspreiding over afdelingen in het tweede jaar volgt een Poisson verdeling) steunen deze opvatting. Er zijn drie modellen getoetst. In het eerste model wordt de gemiddelde verspreiding geschat. In het tweede model is een variabele toegevoegd: wel of niet tenminste 10% verbetering. De testresultaten in tabel 8.1 geven weer dat de verspreiding hoger is zodra er verbetering is gerealiseerd op de uitkomstindicator (p<0,05). In model 3 zijn op basis van deze variabele (wel of niet tenminste 10% verbetering) twee subgroepen gecreëerd. Per subgroep kan worden nagegaan wat de invloed van gemiddelde tevredenheid van de projectleiders van een Doorbraakproject is op de verspreiding. In beide groepen leidt een toename van de tevredenheid tot een hogere verspreiding (p<0,05 en p<0,01). Met 90% waarschijnlijkheid is de verspreiding hoger in de groep die tenminste 10% verbetering heeft gerealiseerd (Chi kwadraat toets: waarde 2.89, 1 df; P=0,00) (zie ook figuur 8.2).


Tabel 8.1 
Resultaten multilevel analysen: effect van gemiddelde 
projectleiderstevredenheid per Doorbraakproject en verbetering in het eerste 
jaar op de verspreiding in het tweede jaar


		

		Model I


(Leeg model)

		Model II


(Model I + mate van verbetering)

		Model III


(Model II + tevredenheid)



		Constante

		0,69 (0,17)²

		 1,17 (0,30)²

		0,27 (0,47)



		≥10% verbetering uitkomstindicator (ja) 

		 -

		0,76 (0,34)¹

		0,26( 0,.49)



		Subgroep: gemiddelde tevredenheid en ≥10%

		 -

		 -

		0,80 (0,20)²



		Subgroep: gemiddelde tevredenheid en <10%

		 -

		 -

		0,43 (0,21)¹



		

		

		

		



		Variantie op ziekenhuisniveau

		0,05 (0,12)

		0,03 (0,10)

		0,02 (0,07)



		Variantie op teamniveau

		 5,43 (1,23)

		 5,21 (1,17)

		 3,34 (0,75)





¹ p<0,05 

² p<0,01 (N=47)

Figuur 8.2 
Verspreiding in het tweede jaar van de eerste acht ziekenhuizen: twee 
subgroepen vergeleken  (≥10% vs. <10% verbetering; n=47) 


10% verbetering bereikt 


(n=103)


Mate van verandering 


(n=161)


Factoren voor succes 


Spearman’s 


correlatiecoëfficiënt               


(p-waarde)


Spearman’s 


correlatiecoëfficiënt            


(p-waarde)


Projectteams 


De communicatie is het projectteam was goed


0,14 (0,19)


0,07 (0,38)


De taakverdeling binnen het projectteam was volstrekt helder


0,40 (0,00)**


0,14 (0,10)


Binnen het projectteam deed iedereen wat hij/ zijn moest doen


0,12 (0,28)


0,07 (0,42)


De verantwoordelijkheid voor de projectvoortgang lag in handen van 


het projectteam


0,24 (0,02)*


0,15 (0,07)


De regie over de uitvoering van het project lag in handen van het 


projectteam


0,13 (0,22)


0,24 (0,04)*


Externe ondersteuning


De landelijke SB organisatie heeft landelijke bijeenkomsten 


georganiseerd waar ik steeds nieuwe inzichten heb opgedaan


0,05 (0,61)


0,30 (0,00)**


De landelijke SB organisatie heeft ons projectteam voldoende 


ondersteuning en instrumenten gegeven


0,04 (0,67)


0,18 (0,02)*


De landelijke SB organisatie heeft bij ons team hoge verwachtingen 


gewerkt ten aanzien van de prestaties en verbetermogelijkheden


-0.07 (0,53)


0,27 (0,00)**


De landelijke SB organisatie heeft ons projectteam meteen duidelijk 


gemaakt wat het doel van het project was en hoe dit het beste kon 


worden bereikt


0,10 (0,37)


0,27 (0,00)**


Ondersteuning door het ziekenhuis


Op de betrokken afdelingen heeft men gemerkt dat de directie het 


project belangrijk vindt


0,03 (0,77)


0,34 (0,00)**


Het strategisch management heeft het project actief ondersteund


-0,09 (0,38)


0,25 (0,00)**


Het ziekenhuis heeft ons voorzien in de ondersteuning die we op de 


afdeling nodig hadden om het project tot een goed einde te brengen


0,06 (0,57)


0,29 (0,00)**


Onze Raad van bestuur heeft alles gedaan om de 


veranderingsbereidheid te vergroten


0,06 (0,57)


0,26 (0,00)**


De Raad van Bestuur heeft aandacht getoond voor de werkzaamheden 


van ons projectteam


0,07 (0,49)


0,33 (0,00)**


Compabiliteit/ non-complexiteit


Op de betrokken afdelingen werden de aanbevolen 


verbetermaatregelen als eenvoudig beoordeeld


0,22 (0,03)*


0,11 (0,02)*


Op de betrokken afdelingen waren de verbetermaatregelen eenvoudig 


in te passen in het dagelijks werk


0,25 (0,02)*


0,13 (0,13)


Tijd, menskracht & middelen


Voor de uitvoering van het project beschikte ons projectteam over 


voldoende TIJD


0,13 (0,20)


0,06 (0,49)


Voor de uitvoering van het project beschikte ons projectteam over 


voldoende MENSKRACHT


0,10 (0,30)


0,04 (0,58)


Voor de uitvoering van het project beschikte ons projectteam over 


voldoende MIDDELEN


0,05 (0,59)


0,12 (0,15)


Training


Ons projectteam is op goede wijze getraind om het project te kunnen 


uitvoeren


0,17 (0,09)


0,21 (0,01)*


Meerwaarde van het project


Op de betrokken afdelingen is het project als aantrekkelijk ervaren


0,06 (0,57)


0,17 (0,04)*


Op de betrokken afdelingen kwam het project op het goede moment


- 0,05 (0,62)


0,19 (0,03)*


Op de betrokken afdelingen is gezocht naar de beste zorgverlening van 


de patient


0,21 (0,05)


0,11 (0,19)


Het projectteam heeft andere afdelingen enthousiast gemaakt voor het 


project


0,08 (0,47)


0,26 (0,00)**


Het projectteam heeft positieve resultaten binnen het ziekenhuis 


verspreid


0,31 (0,00)**


0,25 (0,00)**




8.4 Conclusie


· In het eerste jaar zijn ruim 100 Doorbraakprojecten uitgevoerd in de eerste acht Sneller Beter ziekenhuizen. In het tweede jaar zijn de projecten verspreid over bijna 300 afdelingen.


· Het besturingsmodel dat de ziekenhuizen voor de verspreiding van verbeterprojecten volgens ondervraagden hebben gehanteerd en mogelijk nog steeds hanteren, is uitgerust met indicatoren, prestatieafspraken, en verantwoordingsmomenten. Door prestatieafspraken te maken verwachten ziekenhuizen dat afdelingen verbeterprojecten gaan uitvoeren om de betreffende afspraken na te kunnen komen en de projecten zich op deze manier verspreiden. Tevens bevat het besturingsmodel instrumenten (indicatoren, prestatieafspraken) om de resultaten van verbeterprojecten die al uitgevoerd zijn te bewaken en te borgen. 


· De verspreiding van verbeterprojecten blijkt te worden beïnvloed door feitelijke en gepercipieerde successen. De resultaten bevestigen daarmee dat de verspreiding is gebaseerd op leergedrag: bij vergelijkbare projecten is het 90% zeker dat de getoonde verbetering op de uitkomstindicator bepalend is voor de verspreiding. Dit is een indicatie voor het cyclisch toepassen van het gepresenteerde besturingsmodel.

9 Kwaliteitsmanagementsysteem en verbeterinfrastructuur


9.1 Inleiding


In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de interne verspreidingsstrategie die ziekenhuizen hanteren in het kader van het interne vliegwiel. Het interne vliegwiel draait sterk om de verspreiding van verbeterprojecten en bijbehorende werkwijzen en resultaten binnen Sneller Beter ziekenhuizen. De verspreidingsstrategie is één aspect daarvan. Het andere aspect is infrastructuur waarbinnen het besturingsmodel voor borging en verspreiding wordt uitgewerkt. Sneller Beter is in feite een logische volgende stap binnen de ontwikkeling van kwaliteitssystemen en de verbeterinfrastructuur binnen Nederlandse ziekenhuizen. Uit een eerdere studie is gebleken dat de ontwikkeling te langzaam gaat (Sluijs & Wagner 2000). Aangezien Sneller Beter inzet op resultaatgericht kwaliteitsmanagement met managementcontracten, verantwoordingsmomenten en kwaliteit van zorg gerelateerde prestatie-indicatoren is te verwachten dat er voortgang is geboekt.


In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende twee vragen: 


1. Zijn de kwaliteitssystemen van Sneller Beter ziekenhuizen verder ontwikkeld sinds 2000?


2. Is de aanwezigheid van het besturingsmodel voor borging en verspreiding een resultaat van de deelname aan Sneller Beter?


9.2 Methode

Voor de beantwoording van deze vragen is gebruik gemaakt van drie metingen van het longitudinale kwaliteitssystemenonderzoek van het NIVEL (Sluijs & Wagner 2000; Sluijs et al. 2005). Gegevens over 2000 en 2005 zijn aangevuld met een extra meting van de stand van zaken in 2007 (uitgevoerd eind 2007 / begin 2008). De fasering van het kwaliteitssysteem is gebaseerd op een gevalideerd meetinstrument dat meerdere samenhangende dimensies omvat: beleid en strategie, personeelsbeleid, procesbeheersing door normering, procesbeheersing door deelsystemen, en participatie van patiënten (Wagner 1999; Wagner et al. 2006). De Sneller Beter groep wordt steeds vergeleken met de overige ziekenhuizen.


9.3 Resultaten


In deze paragraaf worden eerst de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem van de Sneller Beter ziekenhuizen beschreven (subparagraaf 9.3.1). Vervolgens worden de resultaten met betrekking tot het besturingsmodel (onderzoeksvraag 2) beschreven (subparagraaf 9.3.2).


9.3.1 Ontwikkeling kwaliteitssysteem 


Het kwaliteitssysteem van ziekenhuizen telt vijf dimensies. In principe kan het totale kwaliteitssysteem van een ziekenhuis zich in één van de volgende vier fasen bevinden:


0. geen activiteiten;


1. voorbereidende fase o.a. instellen commissies, scholen medewerkers in kwaliteitszorg, opstellen kwaliteitsjaarverslag;


2. kwaliteitsprojecten o.a. protocollering, cliëntenraadpleging, intercollegiale toetsing;


3. integraal kwaliteitssysteem o.a. kwaliteitshandboek, controle op naleving (interne audits), systematisch gebruik resultaten voor doorvoeren verbeteringen.

In tabel 9.1 zijn de dimensies en fasering van het kwaliteitssysteem in 2007 van de Sneller Beter groep afgezet tegen de overige ziekenhuizen. Gemiddelden zijn vergeleken door middel van T-toetsen. Het ziet ernaar uit dat de Sneller Beter ziekenhuizen significant hoger scoren bij patiëntenparticipatie. 


Tabel 9.1 
Dimensies en fasering kwaliteitssysteem vergeleken


		

		N

		Gemiddelde1

		SD

		T-Toets


(p-waarde)



		Beleid en strategie



		Sneller Beter

		19

		2,37

		0,50

		0,72



		Overige ziekenhuizen

		43

		2,42

		0,50

		



		Personeelsbeleid



		Sneller Beter

		19

		2,53

		0,51

		0,95



		Overige ziekenhuizen

		43

		2,53

		0,55

		



		Procesbeheersing door deelsystemen (systematisch)



		Sneller Beter

		19

		2,11

		0,99

		0,62



		Overige ziekenhuizen

		42

		1,98

		0,92

		



		Procesbeheersing door normering (protocollen)

		



		Sneller Beter

		19

		2,58

		0,61

		0,71



		Overige ziekenhuizen

		43

		2,51

		0,67

		



		Patiëntenparticipatie 



		Sneller Beter

		19

		2,42

		0,90

		0,05



		Overige ziekenhuizen

		39

		1,90

		0,94

		



		Fasering kwaliteitssysteem



		Sneller Beter

		19

		2,40

		0,38

		0,17



		Overige ziekenhuizen

		43

		2,22

		0,49

		





(Bron: vragenlijst Kwaliteits- en Veiligheidmanagement in ziekenhuizen; meting 2007)


1 Op een schaal van 0-3

Uit de longitudinale gegevens komt een duidelijke trend naar voren met betrekking tot de fasering van de kwaliteitssystemen van de Nederlandse ziekenhuizen. Eerder is vastgesteld dat er tussen 1995 en 2000 sprake was van een (te trage) toename in de fasering van het kwaliteitssysteem op sectorniveau (Sluijs & Wagner 2000). De nieuwe metingen laten zien dat de groei is doorgegaan (zie grafiek 9.1). Opvallend is dat de Sneller Beter groep een inhaalslag lijkt te hebben gemaakt in vergelijking met de landelijke trend.

Grafiek 9.1 
De ontwikkeling van kwaliteitssystemen in Nederlandse ziekenhuizen: 



gemiddelde fase tussen 2000 en 2007 en groepsvergelijking
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9.3.2 Besturingsmodel 


In het vorige hoofdstuk werd vastgesteld dat de Sneller Beter borgings- en verspreidingsstrategie is ingestoken via een specifiek besturingsmodel. De hoofdonderdelen daarvan zijn:


a. normen vastgesteld door de organisatieleiding;


b. afspraken met het management over resultaten die (blijvend) dienen te worden behaald (zoals managementcontracten en afspraken over borging);


c. gebruikmaking van monitor gegevens, ondergebracht in een managementinformatiesysteem (MIS);


d. gebruik van deze indicatoren door (top)management.


Hieronder volgt per hoofdonderdeel een beschrijving van de verschillen en overeenkomsten tussen de Sneller Beter ziekenhuizen en de vergelijkingsgroep.


a. Normen vastgesteld door de organisatieleiding


Het onderdeel normen valt onder de dimensie beleid en strategie van het kwaliteitssysteem. Zoals in de vorige paragraaf is beschreven is er geen verschil aangetroffen tussen Sneller Beter ziekenhuizen en de overige ziekenhuizen.


b. Managementcontracten en borging


Zowel bij het werken met managementcontracten, het bewaken van afdelingsplannen door de directie en het maken van afspraken over borging zijn geen significante verschillen aangetroffen tussen de de Sneller Beter groep en de vergelijkingsgroep (zie tabel 9.2). 


Tabel 9.2 
Managementcontracten, bewaking afdelingsplannen en afspraken over 
borging


		

		N

		Gemiddelde

		SD

		T-Toets

(p-waarde)



		Managementcontracten



		Sneller Beter

		19

		2,46

		1,69

		0,67



		Overige ziekenhuizen

		43

		2,27

		1,32

		



		Directie bewaakt afdelingswerkplannen



		Sneller Beter

		18

		90% ja

		

		 0,42*



		Overige ziekenhuizen

		43

		84% ja

		

		



		Afspraken over borging resultaten verbeterprojecten



		Sneller Beter

		19

		3,31

		0,65

		0,29



		Overige ziekenhuizen

		42

		3,04

		1,00

		





* Fischer’s Exact Test, aangezien niet aan voorwaarde voor Chi kwadraat is voldaan (minimaal aantal celfrequenties)

c. Sneller Beter onderwerpen in het managementinformatiesysteem


Op onderwerpen rondom het managementinformatiesysteem (MIS) is geen sprake van significante verschillen tussen de Sneller Beter ziekenhuizen en de overige ziekenhuizen (zie tabel 9.3). 


Tabel 9.3
 Sneller Beter onderwerpen in managementinformatiesysteem

		

		N

		Gemiddelde

		SD

		T-Toets

(p-waarde)



		Managementinformatiesysteem cyclisch onderdeel



		Sneller Beter

		17

		35% ja

		

		 0,56*



		Overige ziekenhuizen

		42

		48% ja

		

		



		Veiligheidsindicatoren in MIS (max 5)



		Sneller Beter

		19

		2,16

		1,77

		0,36



		Overige ziekenhuizen

		41

		1,68

		1,89

		



		Logistieke indicatoren in MIS (max 5)



		Sneller Beter

		19

		2,37

		1,61

		0,31



		Overige ziekenhuizen

		41

		2,79

		1,42

		



		Veiligheids- en logistieke indicatoren (max 10) in MIS



		Sneller Beter

		19

		4,53

		2,86

		0,96



		Overige ziekenhuizen

		41

		4,49

		2,84

		





* Fischer’s Exact Test, aangezien niet aan voorwaarde voor Chi kwadraat is voldaan (minimaal aantal celfrequenties)


Voor patiëntveiligheid is gekeken naar vijf indicatoren: decubitus prevalentie, postoperatieve pijn, postoperatieve wondinfecties, complicaties en de ernst en omvang van incidenten. Hetzelfde is gedaan voor patiëntenlogistiek: doorstroomtijden, toegangstijden, ligduur, snijtijden en afgezegde OK’s. Het aantal veiligheids- en logistieke indicatoren dat de Sneller Beter ziekenhuizen hebben opgenomen verschilt niet significant met het aantal indicatoren dat de overige ziekenhuizen hebben opgenomen. 

Gebruik van Sneller Beter indicatoren door (top)management


Er zijn tevens geen significante verschillen gevonden in het gebruik van indicatoren door het management tussen de Sneller Beter ziekenhuizen en de andere ziekenhuizen (tabel 9.4).


Tabel 9.4 Gebruik van indicatorgegevens door (top)management

		

		N

		Gemiddelde

		SD

		ANOVA


(3 df, p-waarde)



		Veiligheidsindicatoren



		Sneller Beter

		19

		3,42

		0,84

		0,75



		Overige ziekenhuizen

		41

		3,32

		1,68

		



		Logistieke indicatoren



		Sneller Beter

		19

		4,16

		1,12

		0,47



		Overige ziekenhuizen

		42

		3,93

		1,13

		



		Veiligheids- en logistieke indicatoren



		Sneller Beter

		19

		7,58

		1,50

		0,49



		Overige ziekenhuizen

		41

		7,22

		2,43

		





9.4 Conclusie


Kwaliteitssysteem


· Uit dit hoofdstuk blijkt dat de kwaliteitssystemen van Nederlandse ziekenhuizen verder zijn ontwikkeld sinds 2000. 


· De gemiddelde fase waarin het kwaliteitssysteem van de Sneller Beter ziekenhuizen zich in 2007 bevindt, is niet significant hoger dan die van de overige ziekenhuizen. De ontwikkeling van Sneller Beter ziekenhuizen sinds 2000 is wel sterker dan de gemiddelde ontwikkeling van de overige ziekenhuizen in de sector.


Besturingsmodel

· Het besturingsmodel voor borging en verspreiding (zie het vorige hoofdstuk) telt meerdere elementen waaronder: het werken met managementcontracten, het bewaken van afdelingsplannen door de directie en het maken van afspraken over borging van resultaten van verbeterprojecten. De elementen van dit besturingmodel zijn niet significant vaker aanwezig in de Sneller Beter ziekenhuizen dan in de overige ziekenhuizen. 

Het is mogelijk dat de aanpak voor de implementatie van het besturingsmodel bij Sneller Beter ziekenhuizen is overgenomen door, of liever, is gestimuleerd bij de overige ziekenhuizen in Nederland.  


10 De verbetercultuur: leiderschap van Raden van Bestuur 


10.1 Inleiding


Het succes van verspreiding van verbetermethoden en resultaten hangt mede af van de deelname van medisch specialisten en het leiderschap van ziekenhuisbestuurders. Naast een trainingsprogramma voor de projectteams van de diverse verbeterprojecten is daarom in het Sneller Beter programma een leiderschapstraject voor leden van de Raden van Bestuur en de voorzitters van de Medische Staf opgenomen. In dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre leiderschap gericht op innovatie en verbetering heeft geleid tot een cultuur waarin Medisch Specialisten vaker geneigd zijn verbeterprojecten uit te voeren. 

Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:


1. Nemen medisch specialisten die merken dat de Raad van Bestuur verbeterinitiatieven stimuleert vaker deel aan de Sneller Beter projecten dan medici die dit niet duidelijk merken? 


2. Wordt deze relatie tussen leiderschapsopvatting en deelname aan Sneller Beter projecten door medisch specialisten beïnvloed door de mate van consensus onder specialisten binnen hetzelfde ziekenhuis? (invloed: percentage gelijkgestemden)


10.2 Methode

In de acht ziekenhuizen van de eerste tranche zijn aan het einde van het tweede jaar vragenkaarten uitgezet onder 864 medisch specialisten van 17 specialismen. In deze vragenkaart werden onder meer vragen gesteld over het aantal en type projecten waaraan de specialisten in het tweede jaar van Sneller Beter hebben deelgenomen. Ook werd gevraagd naar de mate waarin zij konden merken dat de Raad van Bestuur verbeterinitiatieven stimuleert. De antwoordcategorieën waren: ‘goed merkbaar’, ‘niet merkbaar’ (men is van mening dat de Raad van Bestuur verbeterinitiatieven niet stimuleert), en ‘geen idee’ (men heeft geen idee of de Raad van Bestuur verbeterinitiatieven stimuleert). Respondenten konden aldus op basis van hun antwoord worden ingedeeld in drie groepen per ziekenhuis. Aan de hand van deze groepsindelingen is met behulp van multilevel analyse nagegaan of deelname aan Sneller Beter projecten samenhangt met de zichtbaarheid van het leiderschap van de Raad van Bestuur en of deze relatie wordt beïnvloed door de consensus onder de specialisten binnen hetzelfde ziekenhuis.


Eerst is per groep geschat of de variatie in deelname aan verbeterprojecten beïnvloed wordt door kenmerken op individueel niveau of ziekenhuisniveau (model 1). Vervolgens is gekeken of de deelname afhankelijk is van het aantal gelijkgestemde collega’s in hetzelfde ziekenhuis (model 2). Er is gekozen voor een multilevel analyse omdat er zich drie niveaus binnen de data bevinden: medisch specialisten maken deel uit van specialismen die weer deel uitmaken van een ziekenhuis. Een multilevel analyse maakt het mogelijk na te gaan op welke van deze niveaus zich verschillen tussen de onderzoekseenheden bevinden.


10.3 Resultaten


In totaal hebben 286 medisch specialisten de vragenkaart ingevuld waarvan de antwoorden zijn gebruikt in de multilevel analyse. Op de vraag of de ziekenhuisdirectie verbeteringen stimuleert antwoordde 57% dat dit goed merkbaar is, 26% heeft geen idee en 17% merkt het niet. Gemiddeld namen de respondenten deel aan één project. Tabel 10.1 bevat de resultaten van de multilevel analyse. 

Tabel 10.1 
Testresultaten van drie modellen 


		

		Model 1

		Model 2



		Fixed effects


Groep:

		Geschat gemiddelde (standaard fout)

		Geschat gemiddelde (standaard fout)



		1. Niet merkbaar dat RvB verbeterinitiatieven stimuleert

		 1,076 (0,157)c

		 1,050 (0,139)c



		2. Geen idee of RvB verbeterinitiatieven stimuleert

		0,905 (0,141)c

		 0,966 (0,122)c



		3. Goed merkbaar dat RvB verbeterinitiatieven stimuleert

		 1,112 (0,119)c

		 1,097 (0,086)c



		% collega’s dat het eens is met een specialist die: 


- het niet merkt

		-

		B coëfficient 


(standaard fout)

0,254 (1,866)



		- geen idee heeft

		-

		 -2,483 (1,121)b



		- het goed merkt

		-

		 2,059 (0,645)c



		

		

		



		Variantie

		Variantie 


(standaard fout)

		Variantie 


(standaard fout)



		- tussen ziekenhuizen (N=8)

		0,070 (0,049)

		0,015 (0,022)



		- tussen specialismen (N=100)

		0,085 (0,051)

		0,083 (0,050)



		- tussen specialisten (N=286)

		0,661 (0,066)c

		0,654 (0,065)c



		Deviance test


-2*loglikelihood (IGLS)

		733,187

		723,389



		P

		-

		0,02





a p<0,10 

b p<0,05 

c p<0,01 (N=286)

Model 1 bevat uitsluitend de gemiddelde deelname per groep. Medisch specialisten die aanmoediging goed merken of niet merken lijken gemiddeld vaker deel te nemen aan verbeterprojecten dan collega’s die geen idee hebben. Uit een Chi kwadraat toets blijkt dat de gemiddelden niet significant van elkaar verschillen (p>0,05). Model 2 biedt een significante verbetering ten opzichte van model 1 (p=0,02). Er zijn twee groepen waar de consensus onder collega’s van invloed is op de deelname aan projecten.

In geen van de modellen kon een significant verschil worden geschat op specialisme- of ziekenhuisniveau. De opgetelde variantie op ziekenhuis en afdelingsniveau in het tweede model is echter substantieel (0,083 + 0,015 komt neer op 13%). Er is waarschijnlijk sprake van een te laag aantal cases waardoor verschillen op hogere niveaus niet significant kunnen worden geschat.

In figuur 10.1 is te zien hoe de deelname van een specialist een optimum bereikt zodra deze specialist goed merkt dat verbetering wordt gestimuleerd en in een omgeving werkt met relatief veel gelijkgestemden. De deelname neemt af zodra een specialist, die niet weet of verbetering wordt gestimuleerd, werkzaam is in een omgeving waar relatief veel collega’s hetzelfde denken. De eerste situatie is een voorbeeld van een positief interactie-effect, de tweede van een negatief interactie-effect. Om de interpretatie te vereenvoudigen is een verticale stippellijn opgenomen in figuur 10.1. De locatie op de X-as geeft de gemiddelde consensus binnen de acht ziekenhuizen weer. Waarden aan de linkerkant representeren een lager dan gemiddelde consensus, waarden aan de rechterkant een hoger dan gemiddelde consensus.


Figuur 10.1 De modificerende invloed van consensus op de relatie tussen opvattingen 
van medisch specialisten over het leiderschap van de Raad van Bestuur en de 
deelname van medisch specialisten in verbeterprojecten (N=286)
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10.4 Conclusie


· In dit hoofdstuk is dieper ingegaan op de verbetercultuur van de eerste acht Sneller Beter ziekenhuizen. De nadruk is in het bijzonder gelegd op het leiderschap van ziekenhuisbestuurders en de invloed die dit leiderschap heeft op de deelname van medisch specialisten. 


· Het blijkt dat een medisch specialist aan meer verbeterprojecten deelneemt zodra meer medisch specialisten in een ziekenhuis de mening delen dat de Raad van Bestuur verbetering stimuleert. 

· Het onderzoek benadrukt het belang van effectief strategisch leiderschap en de noodzaak om bij toekomstige grootschalige verbeter-, disseminatie- en organisatieontwikkelingsprogramma’s rekening te houden met de rol van het topmanagement. 


· Vervolgonderzoek naar het precieze mechanisme of bijzondere leiderschapsaspecten die medewerkers ondubbelzinnig het gevoel geven dat de organisatie verbetering stimuleert is wenselijk. 


11 Model voor verbetering en verspreiding


11.1 Inleiding 


Het doel van Sneller Beter was om “Bij 20% van de ziekenhuizen in 4 jaar aanzienlijke en aansprekende prestatieverbeteringen te realiseren op de prioriteitsgebieden patiëntenlogistiek en patiëntveiligheid voor patiënten en zorgverleners. Tevens beoogt Sneller Beter pijler 3 in de ziekenhuizen een vliegwiel tot stand te brengen gericht op interne verspreiding van resultaten en brede inzet van de opgebouwde competenties”. 


Binnen Sneller Beter werden verbeterprojecten (gebaseerd op de doorbraakmethode) gebruikt als strategie voor de beoogde verbetering en verspreiding. In figuur 11.1 is weergegeven hoe dit hypothetisch zou moeten gaan.


Figuur 11.1 Hypothetisch model voor verbetering en verspreiding binnen Sneller Beter
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* mate waarin teams werkwijzen hebben veranderd sinds de deelname aan Sneller Beter


Relatie i is gebaseerd op de veronderstelling dat projectteams verbetermaatregelen implementeren die bijdragen aan de realisatie van de programmadoelstellingen (zie programmadoelstellingen en bijbehorende projectspecifieke uitkomstindicatoren paragraaf 1.2, tabel 1.1). Relatie ii geeft aan dat verwacht wordt dat de geïnitieerde veranderingen een positief effect hebben op het gepercipieerde succes door een projectteam. Het ligt immers meer in de verwachting dat projectteams positiever zijn over het succes wanneer zij iets veranderd hebben dan wanneer de participatie in een verbeterproject niet geleid heeft tot een verandering. De derde hypothese (iii) veronderstelt dat verbetering op de uitkomstindicator positief bijdraagt aan het gepercipieerde succes (het bereiken van een verbetering op de uitkomstindicator is immers de reden dat projectteams participeren in verbeterprojecten). De laatste veronderstelling is dat een hoger gepercipieerd succes leidt tot een hogere verspreiding van het betreffende project in de toekomst. Het ligt niet voor de hand dat ziekenhuizen gaan investeren in het verspreiden van projecten die niet tot het gewenste resultaat leiden.


In dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre de hierboven beschreven veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de strategie voor verbetering en verspreiding die binnen het programma Sneller Beter wordt gehanteerd kloppen.


11.2 Methode 


Middels SEM (Structural Equation Modeling) is nagegaan of het veronderstelde mechanisme dat ten grondslag ligt aan de waardering van succes en verspreiding van verbeterprojecten op gaat voor het Sneller Beter programma. Hiervoor is in twee stappen gezocht naar het model dat de werkelijkheid het beste weer geeft. Eerst is het model uit figuur 11.1 getest. Vervolgens is hetzelfde model getest maar in dit model zijn de relaties die bij de eerste test niet-significant zijn gebleken uit het model verwijderd. Daarna is gekeken naar zogenaamde modification indices om na te gaan of de ‘fit’ van het model nog verder kan worden verbeterd door relaties toe te voegen. Wat het beste model is wordt deels bepaald aan de hand van zogenaamde fit maten. De fit maten die in dit onderzoek zijn gebruikt zijn;


· Chi kwadraat. Deze maat geeft weer of het model een slechte fit heeft. Er zijn geen voorschriften voor de hoogte van deze waarde. Wel mag deze maat niet significant zijn, omdat Chi kwadraat geen ‘goodness of fit’, maar een ‘badness of fit’ weergeeft.


· Chi kwadraat df ratio. Sommige auteurs geven aan dat deze 2:1 moet zijn, maar over het algemeen geldt: hoe lager deze maat, hoe beter de fit van het model.


· NFI (Bentler-Bonett Normed Fit Index). Een waarde van onder de 0,90 geeft aan dat het model verbeterd kan worden. Waarden tussen 0,90 en 0,95 zijn acceptabel. Waarden van boven 0,95 zijn goed.


· TLI (Tucker-Lewis Coefficient). Waarden dichtbij 1,0 indiceren een optimale fit.


· RMSEA. Goede modellen hebben een RMSEA waarde die gelijk of lager is dan 0,05, waarden tussen 0,05 en 0,08 zijn acceptabel, waarden hoger dan 0,10 geven een slechte fit aan.


De SEM analyses zijn uitgevoerd in LISREL 8.0.


Om het model te kunnen toetsen zijn de volgende data verzameld:


· Gepercipieerd succes. Aan de projectleiders van de verbeterprojecten die in het eerste jaar van tranche 1 en 2 zijn gestart, is gevraagd het succes van hun project te waarderen op een schaal van 1-10 (zie ook eerdere hoofdstukken). Vervolgens is per projecttype een gemiddelde score berekend.


· Mate van verandering/ veranderscore. Uit de draaiboeken van de diverse verbeterprojecten zijn voor ieder project acht meest relevante verbetermaatregelen geselecteerd. Vervolgens is aan de projectleiders van de verbeterprojecten die in het eerste jaar van tranche 1 en 2 zijn gestart, gevraagd of zij de betreffende verbetermaatregelen niet hebben geïmplementeerd (1), dat zij de betreffende maatregel al toepasten voor Sneller Beter (2), dat ze dit beter doen sinds Sneller Beter (3) of dat zij dit sinds Sneller Beter zijn gaan doen (4). Op basis van deze antwoorden is per project een gemiddelde veranderscore (= gemiddelde van de antwoorden op de acht relevante verbetermaatregelen) berekend. Deze score varieert van 1 tot 4. Hoe hoger de score, hoe meer een team veranderd heeft gedurende het project. Om te corrigeren voor verschillen tussen projecttypen (sommige projecten zullen een lagere gemiddelde veranderscore hebben dan andere) is van iedere individuele score het gemiddelde van alle vergelijkbare projecten afgetrokken. De veranderscore is daardoor gecentreerd aan de hand van het projecttype.


· Projectresultaten. Om de resultaten te bepalen van de verschillende projectteams die in het eerste jaar van tranche 1 en 2 zijn gestart, is gebruik gemaakt van gegevens afkomstig uit de centrale database van het Sneller Beter programma. De resultaten op de uitkomstindicator waren echter slechts van 65 van de 101 projecten beschikbaar. Op basis van deze gegevens is voor ieder verbeterproject vastgesteld of zij 10% verbetering, geen verandering (tussen 10% verbetering en 10% verslechtering), of 10% verslechtering heeft bereikt op de uitkomstindicator (zie paragraaf 1.2, tabel 1.1 voor de uitkomstindicatoren
). Wanneer een project 10% verbetering heeft bereikt is score 3 toegekend, wanneer er niets is veranderd score 2 en wanneer verslechtering is opgestreden score 1. Vervolgens is per projecttype een gemiddelde indicatorscore berekend. 

· Aantal projecten in het tweede jaar van deelname aan Sneller Beter. Aan de programmacoördinatoren van de Sneller Beter ziekenhuizen uit tranche 1 en 2 (N=16) is gevraagd hoeveel projecten van elk projecttype in het tweede jaar van deelname aan Sneller Beter zijn gestart in hun ziekenhuis. Omdat deze data niet normaal verdeeld zijn, is voor de analyse met SEM een logaritmische transformatie toegepast op deze variabele nadat elke waarde was vermeerderd met 1 (om ervoor te zorgen dat de waarde 0 niet meer voorkwam).


Er is gekozen om alleen de data van tranche 1 en 2 te gebruiken omdat ten tijde van dit onderzoek nog niet bekend was hoeveel projecten er in het tweede jaar van tranche 3 gestart waren.


11.3 Resultaten 


Tabel 11.1 geeft een overzicht van de verzamelde data. Per projecttype is weergegeven van hoeveel teams er resultaten op de uitkomstindicator beschikbaar zijn, wat de gemiddelde veranderscore is, wat de gemiddelde resultaat op het project is, wat het gemiddelde gepercipieerde succes is, en hoeveel projecten gemiddeld in het tweede jaar van deelname zijn gestart. De gemiddelde veranderscore voor het project Werken zonder wachtlijst is het hoogst, en voor OK oké het laagst. Dit betekent dat de ‘Werken zonder wachtlijst’ teams het meest hebben veranderd. OK oké heeft tevens de laagste gemiddelde score voor het gepercipieerde effect en de minste verspreiding in het tweede jaar. De projecten Medicatieveiligheid en Procesherinrichting hebben de hoogste score voor het gepercipieerde effect en verspreiding in het tweede jaar. De resultaten op de gemiddelde uitkomstindicator laten zien dat OK oké niet geleid heeft tot veranderingen op de uitkomstindicator. Bij het project Postoperatieve wondinfecties zijn de wondinfecties toegenomen. Medicatieveiligheid en Procesherinrichting hebben de meeste resultaten geboekt. De verspreiding van projecten is het laagste voor project OK oké en het hoogst voor Werken zonder wachtlijst.


Tabel 11.1 
Data voor toetsing hypothetisch model


		Projecttype

		Aantal teams in dataset 


(N)

		Verander-score 


 (1-4)*

		Score uitkomst-indicator (1-3)

		Gepercipieerd succes


(0-10)

		Verspreiding in het 2e jaar (N)



		DEC

		16,00

		2,51

		2,50

		6,21

		4,56



		MV

		24,00

		2,55

		2,92

		7,61

		5,43



		OK

		10,00

		2,29

		2,00

		4,67

		0,30



		POWI

		 9,00

		2,56

		1,67

		6,19

		2,56



		PHI

		22,00

		2,63

		2,89

		7,58

		5,00



		WZW

		20,00

		2,84

		2,27

		7,27

		6,00



		Gemiddeld

		16,83


(N=101)

		2,59


(N=86)

		2,43


(N=65)

		6,91


(N=74)

		4,54


(N=100)





* De gemiddelde veranderscore is gebruikt om scores van individuele projecten te corrigeren voor verschillen in projecttype (zie methode).


Op basis van de data uit tabel 11.1 is eerst model 1 (zie figuur 1) getest. De test resultaten (zie tabel 11.2) laten zien dat een hogere veranderscore van een projectteam (in vergelijking tot andere projectteams van datzelfde type) een positief effect heeft op het gepercipieerde succes van de projectleider van dat project (B=0,81, p=0,013) en de uitkomstindicator. Het effect op de uitkomst indicator is echter niet significant (B= 0,29, p=0,138). De hoogte van de uitkomstindicator is van invloed op het gepercipieerde succes van de projectleider (B=0,42, p=0,087). Het gepercipieerde effect heeft op zijn beurt een positief effect op de verspreiding in het tweede jaar (B=0,33, p<0,001). 


De fit maten voor dit model zijn weergegeven in tabel 11.2: Chi kwadraat voor een slechte fit is niet significant, Chi kwadraat df ratio is kleiner dan 2:1, NFI is bijna gelijk aan 1 en TLI is gelijk aan 1 en MNSEA is kleiner dan 0,05.


In het tweede model is de niet significante relatie i uit het model verwijderd. In model 2 hebben zowel de indicator uitkomsten als de mate van verandering positieve invloed op het gepercipieerde succes van de projectleider (respectievelijk B=0,44, p=0,067 en B=0,84, p=0,009). De relatie tussen het gepercipieerde succes van de projectleider en de verspreiding in het tweede jaar is onveranderd. De fit maten voor model twee zijn echter lager dan voor model 1, maar nog steeds goed. Het derde model suggereert dat eventuele aanvullende relaties (bijvoorbeeld tussen uitkomstindicator en verspreiding) de fit niet verbeteren.


Tabel 11.2 
Fit maten SEM


		Model 

		(2

		df

		P

		NFI

		TLI/NNFI

		RMSEA

		Hi-Lo



		1

		Relatie i, ii, iii, iv

		1,19

		2

		0,55

		0,96

		1,00

		0,000

		0,000-0,170



		2

		Model 1, zonder relatie i

		3,14

		3

		0,37

		0,91

		0,98

		0,021

		0,000-0,171



		3

		Modification indices

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-





In figuur 11.2 is model 1 met de bijbehorende regressie coëfficiënten weergegeven. Dit is het model dat het beste de werkelijkheid van Sneller Beter weergeeft.


Figuur 11.2 Uiteindelijk model voor verbetering en verspreiding binnen Sneller Beter


















11.4 Conclusie


· Er is een relatie gevonden tussen resultaten op de uitkomstindicator en gepercipieerd succes, en tussen de veranderscore en gepercipieerd succes. De hypothese dat het aantal geïnitieerde veranderingen door een team (de veranderscore) bijdraagt aan het bereiken van programmadoelstellingen (op de uitkomstindicator) kon niet worden bevestigd. Zowel het aantal geïnitieerde veranderingen als de resultaten van een project op de uitkomstindicatoren dragen bij aan het gepercipieerde succes door de projectleiders. Het gepercipieerde succes is op zijn beurt bepalend voor de verspreiding in het tweede jaar.


12 Het vliegwiel op sectorniveau 


12.1 Inleiding


Sneller Beter is een disseminatieprogramma, dat gericht is op het creëren van een verbeterimpuls in de ziekenhuissector. Het succes van een dergelijk programma is afhankelijk van de mate waarin verbeterprojecten worden verspreid binnen deelnemende ziekenhuizen, maar ook naar ziekenhuizen die niet deelnemen aan Sneller Beter. De verspreiding van projecten binnen de Sneller Beter ziekenhuizen is in vorige hoofdstukken omschreven als het interne vliegwiel. Met het externe vliegwiel wordt de verspreiding naar andere, niet-Sneller Beter ziekenhuizen bedoeld (Consortium 2004). Uit de evaluatie van acht ziekenhuizen uit tranche 1 bleek dat het interne vliegwiel in deze ziekenhuizen op gang is gekomen. Het is vervolgens van belang om meer inzicht te krijgen in de vraag of het interne vliegwiel op gang is gebleven en of de verspreiding van verbeteractiviteiten binnen Sneller Beter ziekenhuizen afwijkt van de overige ziekenhuizen. Dat kan worden nagegaan door aantallen projecten en de verspreiding van verbetermaatregelen op sectorniveau te bekijken. 


Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:


1. Hebben Sneller Beter ziekenhuizen in vergelijking tot de overige Nederlandse ziekenhuizen meer (qua aantallen) en meer verschillende (qua onderwerp) verbeterprojecten uitgevoerd?


2. Hebben Sneller Beter ziekenhuizen meer verbetermaatregelen geïmplementeerd en verspreid over ziekenhuisafdelingen op de onderwerpen van de diverse verbeterprojecten uit Sneller Beter?

Bij de beantwoording van deze onderzoeksvragen wordt ingegaan op de stand van zaken omtrent het interne en externe vliegwiel in 2007. De interpretatie van gegevens is echter gecompliceerd, omdat het gaat om een momentopname. Er is sprake van een wisselwerking tussen het interne en externe vliegwiel. Indien er wel of geen verschil wordt gesignaleerd tussen de Sneller Beter ziekenhuizen en de overige ziekenhuizen, dan kan dit meerdere dingen betekenen. Indien bijvoorbeeld het aantal (typen) verbeterprojecten of de verspreiding binnen de Sneller Beter groep hoger is dan het gemiddelde van de vergelijkingsgroep dan is dit een aanwijzing dat Sneller Beter waarschijnlijk heeft bijgedragen aan het beoogde interne vliegwiel; indien de Sneller Beter groep lager scoort, dan is die bijdrage onwaarschijnlijk of mogelijk onzichtbaar door het externe vliegwiel.

12.2 Methode

Deze vragen worden beantwoord aan de hand van de 2007 meting van het longitudinale kwaliteitssystemenonderzoek van het NIVEL (zie o.a. Sluijs et al. 2006). In de vragenlijst zijn vragen opgenomen over het aantal uitgevoerde verbeterprojecten, typen Doorbraakprojecten en de hoeveelheid afdelingen waar verbetermaatregelen zijn toegepast. De Sneller Beter ziekenhuizen worden vergeleken met de overige Nederlandse ziekenhuizen. Verschillen zijn getoetst met behulp van variantieanalyse, Pearson Chi kwadraat, Independent Sample T-Tests en Fischer’s Exact Tests indien niet is voldaan aan de voorwaarden voor een Independent Sample T-Test.


12.3 Resultaten


Aantallen verbeterprojecten


Tabel 12.1 bevat gegevens over het aantal verbeterprojecten dat in beide groepen is uitgevoerd in 2007. Het gemiddelde van de overige ziekenhuizen oogt met 24 iets hoger dan de 21 projecten die gemiddeld zijn uitgevoerd binnen de Sneller Beter ziekenhuizen. De T-Toets laat zien dat het verschil niet significant is.


Tabel 12.1 
Aantal verbeterprojecten in 2007

		

		N

		Gemiddeld aantal verbeterprojecten

		SD

		T-Toets

(p-waarde)



		Sneller Beter

		18

		21,4

		15,6

		0,67



		Overige ziekenhuizen

		34

		24,0

		28,5

		





(Bron: vragenlijst Kwaliteits- en Veiligheidmanagement in ziekenhuizen; meting 2007)


In tabel 12.2 is het gemiddelde van de Sneller Beter ziekenhuizen verder uitgesplitst per tranche. Daaruit blijkt dat – naarmate er meer tijd is verstreken sinds de deelname aan Sneller Beter – het gemiddelde aantal projecten uitgevoerd binnen ziekenhuizen daalt. Verschillen zijn niet significant, maar er lijkt sprake van een trend die een afremmend vliegwiel weergeeft.


Tabel 12.2 
Aantal verbeterprojecten Sneller Beter ziekenhuizen in 2007

		

		N

		Gemiddeld aantal verbeterprojecten

		SD

		ANOVA


(17 df, p-waarde)



		Tranche 3 (2006-2008)

		6

		27,0

		23,8

		0,52



		Tranche 2 (2005-2007)

		7

		20,6

		10,0

		



		Tranche 1 (2004-2006)

		5

		15,8

		9,6

		





(Bron: vragenlijst Kwaliteits- en Veiligheidmanagement in ziekenhuizen; meting 2007)


Onderwerpen verbeterprojecten

Naast aantallen projecten is het zinvol om te kijken in hoeverre Sneller Beter ziekenhuizen inhoudelijk andere activiteiten hebben ontplooid dan de ziekenhuizen van de vergelijkingsgroep. De directie is gevraagd aan te geven of zorgprocessen zijn heringericht door middel van meerdere verbeterprojecten, hoeveel typen Sneller Beter Doorbraakprojecten zijn uitgevoerd (max. 6), hoeveel typen Doorbraakprojecten in totaal zijn uitgevoerd en of men de Doorbraakmethode daarna nog heeft toegepast op nieuwe onderwerpen.


Uit tabel 12.3 blijkt dat 95% van de Sneller Beter ziekenhuizen zorgprocessen heeft ingericht door middel van meerdere verbeterprojecten. Binnen de vergelijkingsgroep geldt dit voor de helft van de ziekenhuizen. De Fisher’s exact test laat zien dat sprake is van een significant verschil (p<0,01).


Tabel 12.3 
Zorgprocessen heringericht door middel van meerdere verbeterprojecten


		

		N

		Gemiddeld aantal procesherinrichtingen dmv verbeterprojecten

		Fisher’s Exact Test

(p-waarde)



		Sneller Beter

		19

		95%

		0,001



		Overige ziekenhuizen 

		42

		52%

		





(Bron: vragenlijst Kwaliteits- en Veiligheidmanagement in ziekenhuizen; meting 2007)


Uit tabel 12.4 is af te leiden dat het aantal typen uitgevoerde Doorbraakprojecten gemiddeld significant hoger is in de Sneller Beter ziekenhuizen. Dat geldt voor de zes Sneller Beter Doorbraakprojecten, maar ook voor het totaal aan mogelijke Doorbraakprojecten (Fisher’s Exact Test 1 df; p<0,01).

Tabel 12.4 
Aantal typen Doorbraakprojecten uitgevoerd


		

		N

		Gemiddelde

		SD

		ANOVA 

(64 df,  p-waarde)



		Aantal typen Sneller Beter Doorbraakprojecten

		

		

		

		



		Sneller Beter

		19

		5,05

		1,90

		0,00



		Overige ziekenhuizen

		31

		1,39

		1,50

		



		Aantal typen Doorbraakprojecten

		

		

		

		



		Sneller Beter

		19

		8,11

		3,26

		0,00



		Overige ziekenhuizen

		31

		3,26

		2,70

		





(Bron: vragenlijst Kwaliteits- en Veiligheidmanagement in ziekenhuizen; meting 2007)


In 42% van de Sneller Beter ziekenhuizen heeft men zelf de Doorbraakmethode toegepast op hetzelfde onderwerp. Voor de overige ziekenhuizen ligt dat percentage rond de 22% (zie tabel 12.5). Gemiddeld heeft 37% van de Sneller Beter ziekenhuizen de Doorbraakmethode toegepast op een nieuw onderwerp in vergelijking met een kwart van de overige ziekenhuizen. Deze scores van de Sneller Beter ziekenhuizen verschillen significant met die van de overige ziekenhuizen (Pearsons Chi-square p<0,05).

Tabel 12.5 
Heeft uw instelling, na deelname aan een Doorbraakproject, de methodiek 
zelfstandig opnieuw toegepast?


		

		N (%)

		Nee


N (%)

		Nee, wel plannen


N (%)

		Ja, hetzelfde onderwerp


N (%)

		Ja, nieuw onderwerp


N (%)

		Chi-square

(p-waarde)



		Sneller Beter

		19 (100%)

		1 (5,3%)

		3 (15,8%)

		8 (42,1%)

		7 (36,8%)

		0,05



		Overige ziekenhuizen

		37 (100%)

		15 (40,5%)

		5 (13,5%)

		8 (21,6%)

		9 (24,3%)

		





(Bron: vragenlijst Kwaliteits- en Veiligheidmanagement in ziekenhuizen; meting 2007)

Verspreiding van verbetermaatregelen


Daarnaast is de ziekenhuisdirecties de vraag voorgelegd in hoeverre activiteiten gerelateerd aan Sneller Beter onderwerpen aantoonbaar binnen het ziekenhuis worden toegepast (zie tabel 12.6). Binnen de Sneller Beter ziekenhuizen waar gegevens van beschikbaar zijn, wordt op bijna alle afdelingen gewerkt met de decubitus risico-inventarisatie. De score is significant hoger dan die van het gemiddelde van de vergelijkingsgroep (Fisher’s Exact Test 1 df; p<0,05). Ook wordt er binnen Sneller Beter ziekenhuizen significant vaker op enkele afdelingen gewerkt met decentrale incidentcommissies (Fisher’s Exact Test 1 df; p<0,01) en worden vaker maatregelen genomen op enkele afdelingen om doorstroomtijden te verminderen (Fisher’s Exact Test 1 df; p<0,01). Voor de overige onderwerpen zijn er geen significante verschillen tussen Sneller Beter ziekenhuizen en de vergelijkingsgroep. De cijfers wekken de indruk dat de Sneller Beter ziekenhuizen verder zijn met initiatieven op enkele afdelingen, gericht op:


· intraveneuze antibioticatoediening;


· medicatieoverdracht;


· postoperatieve wondinfecties;


· OK-productiviteit;


· ligduur;


· valincidenten;


· ondervoeding.


Dit beeld wordt echter genuanceerd door de constatering dat de overige ziekenhuizen verder lijken te zijn met de ziekenhuisbrede verspreiding van maatregelen gericht op:


· postoperatieve pijn;


· postoperatieve wondinfecties;


· productiviteit van operatiekamers;


· doorstroomtijden;


· ligduur;


· valincidenten;


· ondervoeding.


Tabel 12.6 
Verbetermaatregelen toegepast binnen ziekenhuisafdelingen


		

		Enkele afdelingen

		Helft van de afdelingen

		Bijna alle afdelingen



		Risico-inventarisatie decubitus



		Sneller Beter (N=19)

		0%

		0%

		100%a



		Overige ziekenhuizen (N=43)

		2%

		0%

		77%



		Decentrale incidentencommissie



		Sneller Beter (N=19)

		37%b

		11%

		32%



		Overige ziekenhuizen (N=43)

		7%

		7%

		23%



		Vermindering postoperatieve pijn



		Sneller Beter (N=19)

		11%

		32%

		53%



		Overige ziekenhuizen (N=43)

		7%

		19%

		61%



		Vermindering onnodige bloedtransfusies



		Sneller Beter (N=19)

		5%

		11%

		68%



		Overige ziekenhuizen (N=42)

		5%

		7%

		55%



		Vermindering onnodige IV antibiotica toediening



		Sneller Beter (N=19)

		16%

		11%

		42%



		Overige ziekenhuizen (N= 43

		9%

		12%

		37%



		Verbetering medicatieoverdracht



		Sneller Beter (N=19)

		16%

		11%

		32%



		Overige ziekenhuizen (N=43)

		5%

		12%

		35%



		Reductie postoperatieve wondinfecties



		Sneller Beter (N=19)

		16%

		11%

		32%



		Overige ziekenhuizen (N=43)

		5%

		12%

		35%



		Terugdringen toegangstijden poliklinieken



		Sneller Beter (N=19)

		16%

		11%

		32%



		Overige ziekenhuizen (N=43)

		5%

		12%

		35%



		Reductie doorstroomtijden



		Sneller Beter (N=19)

		16%

		11%

		32%



		Overige ziekenhuizen (N=43) 

		5%

		12%

		35%



		Verhogen OK productiviteit



		Sneller Beter (N=19)

		16%

		11%

		32%



		Overige ziekenhuizen (N=43) 

		5%

		12%

		35%



		Verminderen ligduur



		Sneller Beter (N=19)

		16%

		11%

		32%



		Overige ziekenhuizen (N=43) 

		5%

		12%

		35%



		Voorkomen valincidenten



		Sneller Beter (N=19)

		16%

		11%

		32%



		Overige ziekenhuizen (N=43) 

		5%

		12%

		35%



		Voorkomen ondervoeding



		Sneller Beter (N=19)

		16%

		11%

		32%



		Overige ziekenhuizen (N=43) 

		5%

		12%

		35%





(Bron: vragenlijst Kwaliteits- en Veiligheidmanagement in ziekenhuizen; meting 2007)


a er bestaat een significant verschil tussen de Sneller Beter ziekenhuizen en de overige ziekenhuizen op 0,05 niveau

b er bestaat een significant verschil tussen de Sneller Beter ziekenhuizen en de overige ziekenhuizen op 0,01 niveau


12.4 Conclusie


Inzichten ten aanzien van extern vliegwiel


· Een analyse op sectorniveau van de mate waarin verbetermaatregelen (gerelateerd aan de Sneller Beter programmadoelen) zijn toegepast op vrijwel alle ziekenhuisafdelingen, laat zien dat er in 2007 over het algemeen geen duidelijke verschillen bestaan tussen de ziekenhuizen die wel of niet deelnamen aan het programma.


· Gemiddeld bestaat er in minstens de helft van de onderzochte ziekenhuizen een ziekenhuisbrede aanpak voor decubitus, postoperatieve pijn en onnodige bloedtransfusies. 


· Het is op basis van de gegevens niet mogelijk om vast te stellen of er sprake is van een extern vliegwiel.


Inzichten ten aanzien van intern vliegwiel


· Uit de gegevens blijkt dat er binnen de Sneller Beter ziekenhuizen in 2007 gemiddeld niet meer verbeterprojecten zijn uitgevoerd dan in de vergelijkingsgroep. Wel voeren Sneller Beter ziekenhuizen substantieel meer verschillende typen Doorbraakprojecten uit dan niet Sneller Beter ziekenhuizen en worden zorgprocessen vaker heringericht door middel van verbeterprojecten.


· Bij Sneller Beter ziekenhuizen is het verbeterproject Decubitus vaker ziekenhuisbreed verspreid dan in andere ziekenhuizen.


· Sneller Beter ziekenhuizen hebben ook vaker een VIM commissie op afdelingsniveau.


B3 
Dwarsdoorsnijdende onderwerpen 


13 Patiëntenparticipatie


Doelstelling ziekenhuizen op het onderdeel patiëntenparticipatie:

Het benutten van de unieke ervaringsdeskundigheid van patiënten bij het bereiken van de doelstellingen en ambities in Sneller Beter, door gebruik te maken van concrete instrumenten voor participatie binnen de diverse onderdelen van het project.


13.1 Inleiding 


Eén van de hoofddoelen van Sneller Beter is om de zorg voor patiënten aantoonbaar te verbeteren. Belangrijk hierbij is dat de zorg aansluit op de wensen en behoeften van patiënten en hun naasten. Het onderdeel patiëntenparticipatie van Sneller Beter is bedoeld om een extra impuls te geven aan deze patiëntgerichtheid van de zorg door het benutten van patiëntervaringen. 


In dit onderdeel van Sneller Beter worden instrumenten aangeboden die patiënten een rol geven bij de invulling en verbetering van de zorg en die zo dicht mogelijk aansluiten bij de kennis en ervaring van patiënten. Deze instrumenten kunnen onder andere worden ingezet binnen de diverse verbeterprojecten van Sneller Beter (Decubitus, Medicatieveiligheid, Postoperatieve wondinfecties, OK oké, Procesherinrichting en Werken zonder wachtlijst). Voorbeelden van deze instrumenten zijn: focusgroepen, spiegelgesprekken en elektronische patiëntenfeedback. 


Het doel van dit hoofdstuk is om inzicht te geven in de mate waarin de unieke ervaringsdeskundigheid van de patiënt is benut en in hoeverre dat heeft bijgedragen aan het bereiken van de doelstellingen en ambities in Sneller Beter.


Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:


1. In hoeverre zijn er binnen de verbeterprojecten van Sneller Beter instrumenten ter bevordering van patiëntenparticipatie ingezet?


2. Welke instrumenten zijn binnen de verbeterprojecten van Sneller Beter ingezet om patiëntenparticipatie te bevorderen?


3. Heeft de inzet van instrumenten voor patiëntenparticipatie in de verbeterprojecten bijgedragen aan het behalen van programmadoelen en meer patiëntgerichte zorg?


De onderzoeksvragen worden op programmaniveau en op tranche niveau beantwoord. Het is relevant om na te gaan of de drie tranches van elkaar verschillen omdat verwacht wordt dat het programma-aanbod op basis van ervaringen door de tijd heen wordt verbeterd. Daarnaast heeft de eerste tranche in het eerste jaar van deelname aan Sneller Beter in tegenstelling tot de tweede en derde tranche ziekenhuizen geen expliciete ondersteuning gehad bij de uitvoering van het onderdeel patiëntenparticipatie: op het moment van de start van tranche 1 was nog geen draaiboek en ondersteuningsaanbod voor het onderdeel patiëntenparticipatie beschikbaar.


13.2 Methode 


Mate waarin instrumenten voor patiëntenparticipatie zijn ingezet en type ingezette instrumenten


Voor de beantwoording van onderzoeksvraag 1 en 2 is een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder alle projectleiders van de verbeterprojecten die in het eerste jaar van tranche 1, 2 en 3 zijn uitgevoerd (N = 246 projecten, 24 ziekenhuizen). Aan de projectleiders is één jaar na de start van hun project gevraagd of hun projectteam de volgende zes instrumenten in het kader van patiëntenparticipatie wel of niet hebben ingezet: 


· elektronische en/ of schriftelijke patiëntenfeedback, 


· spiegelgesprekken, 


· focusgroepen, 


· betrekken van patiënten- en consumentenplatforms, 


· klanttevredenheidsmetingen, en 


· klantbehoeftemetingen. 


Andere instrumenten die in het kader van patiëntenparticipatie zijn ingezet, konden bij de optie ‘anders’ worden ingevuld. In totaal zijn de vragenlijsten van 179 projectteams terug ontvangen (respons = 73%). In verband met de waarborging van de validiteit zijn echter 11 vragenlijsten uitgesloten van dit onderzoek omdat deze lijsten door eenzelfde persoon zijn ingevuld. Daarnaast hebben niet alle respondenten alle vragen ingevuld, waardoor de respons per vraag enigszins verschilt. Per vraag ontbreken de antwoorden van gemiddeld 33 respondenten (SD=4). De analyses hebben steeds betrekking op het aantal projectleiders dat de betreffende vraag heeft ingevuld, met een maximum van 168. 


Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is nagegaan in welke mate projectteams instrumenten hebben ingezet ter bevordering van de patiëntenparticipatie. Het ging om het percentage projectteams dat tenminste één instrument heeft ingezet voor patiëntenparticipatie en om het aantal ingezette instrumenten per projectteam.


De verschillen tussen de drie tranches zijn getoetst op significantie met variantieanalyses (ANOVA met Bonferonni).


Relatie tussen de inzet van instrumenten voor patiëntenparticipatie en projectuitkomsten en patiëntgerichtheid

Van 135 projectteams is bekend of zij tenminste één instrument ter bevordering van patiëntenparticipatie hebben ingezet en wat het oordeel van de projectleider is over de effecten van het project op patiëntgerichtheid (een toename in de patiëntgerichtheid is niet bereikt, wordt nog verwacht, is bereikt). Dit oordeel van de projectleiders is verzameld in het vragenlijstonderzoek dat in het eerste deel van deze methodesectie is beschreven. Van 92 projectteams is bekend of zij tenminste één instrument ter bevordering van de patiëntenparticipatie hebben ingezet en wat de resultaten op de uitkomstindicator zijn. De projectresultaten zijn afkomstig uit de centrale database die wordt onderhouden door het Sneller Beter consortium. De projectresultaten op de uitkomstindicator zijn gedichotomiseerd: wel/ niet programmadoel behaald, wel/ niet minimaal 10% verbetering gehaald op de uitkomstindicator (1/0), wel/ niet gelijk gebleven t.o.v. de beginsituatie (1/0), wel/ niet een verslechtering ten opzichte van de begin situatie opgetreden (1/0). Vervolgens zijn kruistabellen gemaakt waarin de resultaten op de uitkomstindicator en de oordelen van de projectleider over de bereikte patiëntgerichtheid zijn uitgezet tegen het wel/ niet inzetten van tenminste één instrument ter bevordering van de patiëntenparticipatie. Daarna is met behulp van de Chi kwadraat toets nagegaan of er een significant verband bestaat tussen het wel/ niet inzetten van instrumenten ter bevordering van patiëntenparticipatie en de uitkomsten op de programmadoelen en de oordelen van de projectleiders over de bereikte patiëntgerichtheid. Vervolgens is met de Kendall’s tau-b nagegaan wat de grootte en de richting van het verband is. Kendall’s tau-b varieert tussen -1 en 1: -1 betekent dat er een perfect negatief verband bestaat en dus alle hoge waarden (1) op de eerste variabele samengaan met lage waarden op de tweede variabele (0). De maat wordt 1 wanneer er een positief verband is. Wanneer Kendall’s tau-b gelijk is aan 0 bestaat er geen associatie.


13.3 Resultaten 


Mate waarin instrumenten voor patiëntenparticipatie zijn ingezet

Tabel 13.1 geeft een overzicht van het percentage projectteams dat per tranche ziekenhuizen gebruik heeft gemaakt van één of meerdere instrumenten ter bevordering van patiëntenparticipatie. Hieruit blijkt dat 83% van het totaal aantal projectteams tenminste één activiteit ter bevordering van patiëntenparticipatie heeft ingezet. Wanneer gekeken wordt naar de verschillende tranches blijkt dat in de eerste tranche ziekenhuizen 73% van de projectteams tenminste één instrument voor patiëntenparticipatie heeft ingezet sinds Sneller Beter. Dit percentage projecten is significant lager dan het percentage projecten dat in de tweede en derde tranche tenminste één instrument ter bevordering van de patiëntenparticipatie heeft ingezet (respectievelijk 92% en 86%). 


Tabel 13.1
 Percentage projectteams dat tenminste één instrumenten voor 
patiëntenparticipatie heeft ingezet


		

		Wel instrumenten ingezet


%



		Tranche 1 (N=55 projectteams)

		73



		Tranche 2 (N=38 projectteams)a

		92



		Tranche 3 (N=56 projectteams)

		86



		Gemiddeld 

		83





(Bron: vragenlijst projectleiders)


a Het percentage projecten dat instrumenten ter bevordering van patiëntenparticipatie inzet verschilt significant op 0,05 niveau van tranche 1

Tabel 13.2 geeft een overzicht van het gemiddelde aantal instrumenten (met een maximum van zes) dat door de projectteams in de verschillende typen verbeterprojecten is ingezet. Uit deze tabel blijkt dat een projectteam gemiddeld twee tot drie (gemiddelde bedraagt 2,5) instrumenten inzet ter bevordering van de patiëntenparticipatie. De projectteams uit de tweede en derde tranche zetten gemiddeld meer instrumenten in voor patiëntenparticipatie dan de eerste tranche. 


Tabel 13.2 
Gemiddeld aantal ingezette instrumenten ter bevordering van 
patiëntenparticipatie 


		

		Totaal 


Gem. (SD)



		Tranche 1 (N=55 projectteams)

		2,0 (1,8)



		Tranche 2 (N=38 projectteams)

		3,2 (1,7)a



		Tranche 3 (N=56 projectteams)

		2,6 (1,6)



		Gemiddeld

		2,5 (1,7)





(Bron: vragenlijst projectleiders)


a verschilt significant op 0,05 niveau van tranche 1

Type ingezette instrumenten ter bevordering van patiëntenparticipatie


Van alle projectteams die in het eerste jaar van deelname aan Sneller Beter in tranche 1, 2 en 3 zijn gestart heeft 65% elektronische en/ of schriftelijke patiëntenfeedback ingezet, 40% spiegelgesprekken uitgevoerd, 17% focusgroepen gehouden, 42% patiënten- en consumentenplatforms betrokken bij het project, 75% klanttevredenheidsmetingen uitgevoerd en 38% klantbehoeftemetingen uitgevoerd ter bevordering van de patiëntenparticipatie. 


Figuur 13.1 geeft een beeld van het percentage projectteams dat de verschillende instrumenten voor de bevordering van patiëntenparticipatie heeft ingezet per tranche. Hieruit blijkt dat de meeste projectteams klanttevredenheidsmetingen uitvoeren, gevolgd door de inzet van elektronische- en schriftelijke patiëntenfeedback. 


Figuur 13.1 Toepassing van instrumenten voor patiëntenparticipatie
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Uit een extra vraag aan de projectleiders uit de tweede en derde tranche is echter gebleken dat klanttevredenheidmetingen al door 56% van de projectteams werden toegepast voor Sneller Beter. Gemiddeld 20% van de projectteams uit de tweede en derde tranche heeft sinds Sneller Beter de klantevredenheidsmetingen beter ingezet. Gemiddeld 8% van de projectteams gebruikte dit instrument voor het eerst en 16% gebruikte dit instrument niet. Voor de elektronische- en schriftelijke patiëntenfeedback is een soortgelijk beeld te zien: 43% gebruikte dit instrument al voor Sneller Beter, 26% gebruikte dit instrument beter sinds Sneller Beter, 3% van de projectteams gebruikte dit instrument voor het eerst in Sneller Beter en 28% gebruikte dit instrument niet. Spiegelgesprekken werden volgens de projectleiders uit de tweede en derde tranche daartegen voor Sneller Beter slechts door 1% van de projectteams ingezet. Sinds Sneller Beter zet gemiddeld 12% van de projectteams uit de tweede en derde tranche spiegelgesprekken beter in en voor gemiddeld 33% van deze projectteams is de inzet van spiegelgesprekken nieuw. 


Naast de instrumenten die zijn weergegeven in figuur 13.1 hebben 15 projectteams aangegeven dat zij ‘shadowing’ in het kader van patiëntenparticipatie hebben uitgevoerd. Shadowing houdt in dat een medewerker de patiënt (fysiek) volgt door het gehele zorgproces om een nauwkeurig beeld te krijgen van het gehele zorgtraject en de bijbehorende ervaringen van de patiënt. Andere instrumenten die (op kleine schaal) zijn ingezet zijn het houden van ontslaggesprekken (N=4), het vragen aan de patiënt hoeveel pijn wordt ervaren (N=2) en het nabellen van patiënten die niet zijn verschenen op het spreekuur ondanks dat zij een afspraak hadden (N=1).


Relatie tussen de inzet van instrumenten voor patiëntenparticipatie en projectuitkomsten 


In tabel 13.3 zijn kruistabellen weergegeven waarin de resultaten op de uitkomstindicator en de oordelen van de projectleider over de bereikte patiëntgerichtheid zijn uitgezet tegen het wel/ niet inzetten van tenminste één instrument ter bevordering van de patiëntenparticipatie.


Tabel 13.3 
Kruistabellen inzet instrumenten patiëntenparticipatie en projectuitkomsten

		

		Inzet instrumenten voor patiëntenparticipatie



		

		Nee

		Ja



		Programmadoel behaald

		

		



		Nee

		  9

		55



		Ja

		  7

		21



		Tenminste 10 % verbetering

		

		



		Nee

		  6

		34



		Ja

		10

		42



		Status quo

		

		



		Nee

		14

		61



		Ja

		  2

		15



		Tenminste 10% verslechtering

		

		



		Nee

		13

		58



		Ja

		  3

		18



		Toename in patiëntgerichtheid

		

		



		Niet bereikt

		  6

		18



		Wordt nog verwacht

		  7

		46



		Bereikt

		11

		47





Tabel 13.4 geeft een overzicht van de gevonden relaties tussen de inzet van tenminste één instrument ter bevordering van patiëntenparticipatie en de projectuitkomsten of de patiëntgerichtheid van de zorg. Hieruit blijkt dat er zowel tussen de inzet van instrumenten voor patiëntenparticipatie en projectuitkomsten als tussen de inzet van instrumenten voor patiëntenparticipatie en patiëntgerichtheid geen significant relaties bestaan. Daarnaast geeft Kendall’s tau-b ook aan dat de (niet-significante) relaties ook nauwelijks aanwezig zijn. 

Tabel 13.4 
Relatie tussen inzet instrumenten ter bevordering van patiëntenparticipatie en 
projectuitkomsten en patiëntgerichtheid


		

		Chi kwadraat 


(p-waarde)

		Kendall’s tau-b


(p-waarde)



		Projectuitkomsten (N=92)



		Patiëntenparticipatie x programmadoel behaald

		1,62 (0,20)

		-0,13 (0,24)



		Patiëntenparticipatie x tenminste 10% verbetering

		0,28 (0,60)

		-0,55 (0,59)



		Patiëntenparticipatie x status quo

		0,46 (0,50)

		0,07 (0,45)



		Patiëntenparticipatie x  tenminste 10% verslechtering 

		0,18 (0,67)

		0,05 (0,65)



		Patiëntgerichtheid (N=135)

		

		



		Patiëntenparticipatie x toename in patiëntgerichtheid

		1,67 (0,43)

		0,02 (0,87)





De relaties tussen de inzet van instrumenten voor patiëntenparticipatie en projectuitkomsten en patiëntgerichtheid op het niveau van de individuele tranches konden niet worden berekend omdat hiervoor het aantal projectteams waarvan de betreffende data beschikbaar is te klein is.


13.4 Conclusie 


· Gemiddeld heeft 83% van de projectteams instrumenten ter bevordering van patiëntenparticipatie ingezet.


· Klanttevredenheidsmetingen en elektronische en/ of schriftelijke patiëntenfeedback zijn het meest vaak ingezet.


· Uit de resultaten blijkt echter wel dat de expliciete ondersteuning binnen het onderdeel patiëntenparticipatie in tranche 2 en 3 ertoe heeft geleid dat:


· Meer projectteams instrumenten ter bevordering van patiëntenparticipatie hebben ingezet (significant meer projectteams uit tranche 2 zetten in vergelijking met tranche 1 tenminste één instrument ter bevordering van de patiëntenparticipatie in);


· Projectteams vaker kennis hebben gemaakt met nieuwe vormen van patiëntenparticipatie zoals spiegelgesprekken. 


· De meerwaarde van de inzet van deze instrumenten en dus het benutten van de unieke ervaringsdeskundigheid op het behalen van de programmadoelstellingen en een meer patiëntgerichte zorg is niet vastgesteld. 


14 Professionele kwaliteit


Doelstellingen ziekenhuizen op het onderdeel professionele kwaliteit:


1. De discussie op gang brengen over het gewenste niveau van professionele kwaliteit ten behoeve van het creëren aan een cultuur waarin het verbeteren van kwaliteit een continu proces is. 


2. Stimulering van de implementatie van een aantal kwaliteitsprojecten, zoals interne visitaties en complicatieregistratie.


14.1 Inleiding


Professionele kwaliteit betreft alle professionals in de zorg. Het onderdeel professionele kwaliteit van Sneller Beter richt zich echter in de eerste plaats op medisch specialisten. Het streven van dit programmaonderdeel is om een discussie op gang te brengen over het gewenste niveau van de professionele kwaliteit als basis voor continu kwaliteitsbeleid, ook na het beëindigen van Sneller Beter. Achtergrond van deze aanpak is de aanname dat door het op de agenda zetten en bespreken van het onderwerp professionele kwaliteit een bewustwordingsproces op gang komt. Dit bewustwordingproces moet de basis vormen voor het draagvlak onder de medisch specialisten voor: (1) de uitvoering van de verbeterprojecten uit Sneller Beter, en (2) de ontwikkeling van een cultuur waarin ziekenhuisbreed in een continu proces gewerkt wordt aan de verbetering van kwaliteit. 


Kader 14.1 Onderwerpen programma onderdeel professionele medische kwaliteit


Onderwerpen Professionele kwaliteit


Complicatieregistratie is de registratie van ongewenste uitkomsten van medische zorg die voor de patiënt belastend zijn. Door de registratie hiervan wordt beoogd: betrouwbare informatie te verzamelen over complicaties, factoren te vinden die aangrijpingspunten vormen om complicaties te voorkomen en een kwaliteitscyclus te realiseren gericht op preventie van complicaties. 


Interne visitatie is een methode die door medisch specialisten wordt gebruikt om de effectiviteit en organisatie van de patiëntenzorg te toetsen en te verbeteren. Interne visitatie is multidisciplinair van aard en bestaat uit onder meer bezoek aan de werkplek, onderzoek naar schriftelijke regelingen betreffende overdracht van zorg, onderzoek naar aanwezigheid en toepassing van richtlijnen en protocollen, statusonderzoek en gesprekken met medewerkers op de afdeling. 


Bij spiegelgesprekken informeren patiënten medisch specialisten over hun ervaringen in het ziekenhuis. 


Veilig Incident Melden is het invoeren van een laagdrempelig meldingssysteem voor onbedoelde gebeurtenissen in het zorgproces of uitkomsten van onbedoelde gebeurtenissen die al dan niet leiden tot schade voor de patiënt (incidenten). 


Het project professionele kwaliteit binnen Sneller Beter richt zich in het concreet op de implementatie van de onderwerpen complicatieregistratie, interne visitatie, spiegelgesprekken en Veilig Incident Melden (zie kader 14.1 voor een beschrijving). Vanaf de derde tranche ziekenhuizen lag de nadruk in het programma-aanbod op complicatieregistratie en interne visitatie. 

Het is niet mogelijk om de bijdrage van het onderdeel professionele kwaliteit aan de gewenste cultuurverandering in kaart te brengen. Cultuurverandering is een resultante van een samenspel van veranderingen. In dit hoofdstuk kan alleen worden nagegaan in hoeverre de deelnemende ziekenhuizen op de verschillende afdelingen waar de verbeterprojecten (Decubitus, Medicatieveiligheid, Postoperatieve wondinfecties, OK oké, Procesherinrichting en Werken zonder wachtlijst) zijn uitgevoerd, activiteiten hebben geïmplementeerd om de professionele kwaliteit te bevorderen. 


Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:


1. In hoeverre zijn er activiteiten ten behoeve van professionele kwaliteit uitgevoerd op de afdelingen waar de verbeterprojecten van Sneller Beter zijn uitgevoerd?


2. Welke activiteiten worden op deze afdelingen uitgevoerd om de professionele kwaliteit te verbeteren?

De onderzoeksvragen worden op programmaniveau en op tranche niveau beantwoord. Het is relevant om na te gaan of de drie tranches van elkaar verschillen omdat verwacht wordt dat het programma-aanbod op basis van ervaringen door de tijd heen wordt verbeterd. 


14.2 Methode 


Voor de beantwoording van onderzoeksvragen is een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder alle projectleiders van de verbeterprojecten die in het eerste jaar van tranche 1, 2 en 3 zijn uitgevoerd (N = 246 projecten, 24 ziekenhuizen). Aan alle projectleiders is één jaar na de start van hun verbeterproject middels een vragenlijst gevraagd of de volgende vier activiteiten in het kader van professionele kwaliteit op hun afdeling worden uitgevoerd: 


· interne visitatie, 


· spiegelgesprekken, 


· complicatieregistratie, en 


· veilig incident melden. 


Andere activiteiten die in het kader van professionele kwaliteit zijn uitgevoerd, konden bij de optie ‘anders’ worden ingevuld. In totaal zijn 179 vragenlijsten terug ontvangen (respons = 73%). In verband met de waarborging van de validiteit zijn echter 11 vragenlijsten uitgesloten van dit onderzoek omdat deze lijsten door eenzelfde persoon zijn ingevuld. Daarnaast hebben niet alle respondenten alle vragen ingevuld, waardoor de respons per vraag enigszins verschilt. Per vraag ontbreken de antwoorden van gemiddeld 32 respondenten (SD=8). De analyses hebben steeds betrekking op het aantal projectleiders dat de betreffende vraag heeft ingevuld met een maximum van 168. 


Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is nagegaan in welke mate afdelingen de instrumenten hebben ingezet ter bevordering van de professionele kwaliteit. Het ging om het percentage afdelingen dat tenminste één van de vier instrumenten en om het aantal ingezette instrumenten per afdeling. De verschillen tussen de drie tranches zijn getoetst met variantieanalyses (ANOVA met Bonferroni).


14.3 Resultaten 

Mate waarin activiteiten ten behoeve van professionele kwaliteit uitgevoerd zijn

Tabel 14.1 geeft een overzicht van het percentage afdelingen dat tenminste één activiteit voor professionele kwaliteit heeft uitgevoerd. Hieruit blijkt dat 90% van het totaal aantal afdelingen tenminste één activiteit ter bevordering van de professionele kwaliteit heeft uitgevoerd. Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen de drie tranches in het percentage afdelingen dat activiteiten heeft uitgevoerd in het kader van professionele kwaliteit.


Tabel 14.1 
Percentage afdelingen dat tenminste één activiteit t.b.v. professionele kwaliteit 
heeft uitgevoerd


		

		Wel instrumenten ingezet


%



		Tranche 1 (N=50 projectteams)

		82



		Tranche 2 (N=42 projectteams)

		95



		Tranche 3 (N=59 projectteams)

		93



		Gemiddeld 

		90





(Bron: vragenlijst projectleiders)


Tabel 14.2 geeft een overzicht van het gemiddeld aantal activiteiten (met een maximum van vier) dat door de afdelingen in de verschillende typen verbeterprojecten is ingezet. Uit deze tabel blijkt dat een afdeling gemiddeld twee (gemiddelde bedraagt 2,3) activiteiten voor professionele kwaliteit uitvoert. Er zijn geen significante verschillen gevonden in het aantal uitgevoerde activiteiten tussen de drie tranches.


Tabel 14.2 
Gemiddeld aantal uitgevoerde activiteiten t.b.v. professionele kwaliteit 


		

		Totaal 


Gem. (SD)



		Tranche 1 (N=50 projectteams)

		2,2 (1,4)



		Tranche 2 (N=42 projectteams)

		2,6 (1,4)



		Tranche 3 (N=59 projectteams)

		2,3 (1,1)



		Gemiddeld

		2,4 (1,2)





(Bron: vragenlijst projectleiders)


Type activiteiten voor professionele kwaliteit


Van alle afdelingen die in hun eerste jaar Sneller Beter betrokken zijn geweest bij een verbeterproject, heeft 57% interne visitaties uitgevoerd en 39% heeft spiegelgesprekken uitgevoerd. Daarnaast heeft respectievelijk 81% en 82% van de afdelingen gewerkt aan complicatieregistratie en veilig incident melden. Naast de activiteiten die zijn weergegeven in figuur 14.1 geven tien projectleiders aan dat hun afdeling een andere activiteit heeft uitgevoerd in het kader van professionele kwaliteit zoals de visitatie door de beroepsvereniging en het regelen van voorbehouden handelingen.


Figuur 14.1 geeft een beeld van het percentage afdelingen dat de verschillende activiteiten voor de bevordering van de professionele kwaliteit heeft ingezet per tranche. Hieruit blijkt dat er op de afdelingen uit tranche 2 in verhouding vaker interne visitaties en spiegelgesprekken zijn uitgevoerd.

Figuur 14.1 Inzet activiteiten professionele kwaliteit
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Uit een extra vraag aan de projectleiders uit de tweede en derde tranche is gebleken dat interne visitaties door 3% van de projectteams pas sinds Sneller Beter worden uitgevoerd. Daarnaast doet 13% van de  projectteams dit beter sinds Sneller Beter en 43% deed dit al voor Sneller Beter. De overige afdelingen uit tranche 2 en 3 (31%) voeren geen interne visitaties uit. Voor spiegelgesprekken geldt dat 24% van de afdelingen dit sinds Sneller Beter doet, 6% dit beter is gaan doen sinds Sneller Beter, 5% dit al voor Sneller Beter deed en dat 55% van de afdelingen dit niet doet. Aan complicatieregistratie wordt door 1% van de afdelingen sinds Sneller Beter gewerkt en 18%  van de projectteams uit tranche 2 en 3 doen dit beter sinds Sneller Beter. Het grootste aantal afdelingen, 63%, werkte al voor Sneller Beter aan complicatieregistratie. Voor veilig incident melden geldt: 25% van de afdelingen uit tranche 2 en 3 doet dit sinds Sneller Beter, 24% doet dit beter sinds Sneller Beter, 36% deed dit al voor Sneller Beter en 16% doet het niet. 


14.4 Conclusie


· Gemiddeld heeft 90% van de projectteams tenminste één instrumenten ter bevordering van professionele kwaliteit ingezet.


· Complicatieregistratie en veilig incident melden zijn het meest vaak ingezet. 

· Uit een extra vraag onder de projectleiders van tranche 2 en 3 blijkt echter dat het werken aan veilig incident melden en het uitvoeren van spiegelgesprekken het meest is toegenomen.


· Er kan niet worden vastgesteld of deze toename een gevolg is van het onderdeel professionele kwaliteit. Beide kwaliteitsprojecten, veilig incident melden en spiegelgesprekken worden ook via andere onderdelen van Sneller Beter gestimuleerd, namelijk het verbeterproject Veilig Incident Melden en het onderdeel patiëntenparticipatie. 


· Ondanks dat in tranche drie de nadruk lag op de implementatie van interne visitatie en complicatieregistratie lijken de resultaten erop te wijzen dat dit niet heeft geleid tot een toename in de uitvoering van deze kwaliteitsprojecten. 


· Deze resultaten geven aanleiding om te denken dat het onderdeel professionele kwaliteit op zichzelf weinig in de ziekenhuizen teweeg heeft gebracht op het gebied van de implementatie van kwaliteitsprojecten. Mogelijk heeft wel de aandacht vanuit de verschillende onderdelen van Sneller Beter (verbeterprojecten, patiëntenparticipatie en professionele kwaliteit) geholpen om de medisch specialisten te stimuleren te werken aan kwaliteitsprojecten.


· Een beperking van dit onderzoek is dat alleen de activiteiten van de afdelingen die mee deden aan een verbeterproject van Sneller Beter in kaart zijn gebracht. Hierdoor is niet bekend welke activiteiten op ziekenhuisniveau zijn uitgevoerd in het kader van het programmaonderdeel professionele kwaliteit. 


15 Business case


Doelstellingen ziekenhuizen op het onderdeel Business case:


Het inzichtelijk maken van de relatie tussen kwaliteit en kosten, zodat onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden bij de initiatie, borging en verspreiding van een project.

15.1 Inleiding 


Binnen Sneller Beter wordt geadviseerd om voor ieder verbeterproject een zogenaamde business case op te stellen. In een business case wordt een relatie gelegd tussen kwaliteitsverbeteringen en kostenbeheersing. De business case beschrijft de winsten van het project en zet deze af tegen de kosten die gemoeid gaan met het project. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen financiële en kwalitatieve kosten en baten. De relatie leggen tussen kwaliteit en kosten en dit ook inzichtelijk maken, zorgt ervoor dat onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden in relatie tot een te starten project.


De verwachting is dat door het maken van een kwantitatieve koppeling tussen projecten en resultaten en de bijbehorende concretisering van de activiteiten binnen de projecten de resultaten van het project beter zullen zijn. Door het opstellen van de business case wordt namelijk voor iedere betrokkene nagegaan wat zijn belang is in het project, maar ook waar mogelijk knelpunten kunnen liggen. Hierdoor wordt een reëlere inschatting gemaakt van de te verwachten resultaten. Doel van dit hoofdstuk is om na te gaan of het opstellen van een business case inderdaad samengaat met betere projectuitkomsten.


Hiertoe is de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:


1. Is er een verband tussen het uitvoeren van een business case en de resultaten van een verbeterproject?


15.2 Methode

In totaal zijn 246 projectteams binnen de 24 deelnemende ziekenhuizen gestart. Van 92 projectteams is bekend of zij een business case hebben gemaakt én wat de projectuitkomsten zijn. De projectuitkomsten zijn gedichotomiseerd: wel/ niet programmadoel behaald (1/0), wel/ niet minimaal 10% verbetering gehaald op de uitkomstindicator (1/0) (ongeacht of het programma doel wel of niet is gehaald), wel/ niet gelijk gebleven t.o.v. de beginsituatie (1/0), wel/ niet een verslechtering ten opzichte van de begin situatie opgetreden (1/0). Vervolgens zijn kruistabellen gemaakt waarin de uitkomsten uitgezet zijn tegen het wel/ niet maken van een business case. Daarna is nagegaan of er een verband bestaat tussen het wel/ niet maken van de business case en de resultaten van een project op de uitkomstindicator. Met een Chi kwadraat toets is nagegaan of er een significant verband bestaat. Vervolgens is met de Kendall’s tau-b nagegaan wat de grootte en de richting van het verband is. Kendall’s tau-b varieert tussen -1 en 1:            -1 betekent dat er een perfect negatief verband bestaat en dus alle hoge waarden (1) op de eerste variabele samengaan met lage waarden op de tweede variabele (0). De maat wordt 1 wanneer er een positief verband is. Wanneer Kendall’s tau-b gelijk is aan 0 bestaat er geen associatie.


15.3 Resultaten


In tabel 15.1 zijn kruistabellen weergegeven waarin de gedichotomiseerde resultaten van de projecten op de uitkomstindicator zijn uitgezet tegen het wel of niet maken van een business case.


Tabel 15.1 
Kruistabellen business case en uitkomsten van projecten


		

		Business Case



		

		Nee

		Ja



		Programmadoel behaald

		

		



		Nee

		40

		11



		Ja

		22

		19



		Tenminste 10 % verbetering

		

		



		Nee

		25

		26



		Ja

		10

		31



		Status quo

		

		



		Nee

		40

		11



		Ja

		39

		2



		Tenminste 10% verslechtering

		

		



		Nee

		37

		14



		Ja

		34

		7





Tabel 15.2 geeft een overzicht van de gevonden verbanden tussen het uitvoeren van een business case en de resultaten op de uitkomstindicatoren. Hieruit blijkt dat projecten die een business case hebben opgesteld vaker het programmadoel of 10% verbetering hebben gehaald. Wanneer wordt gekeken naar de projecten waarbij na afloop geen verandering is opgetreden ten opzichte van de beginsituatie (in plaats van de beoogde verbetering) blijkt dat er een negatief verband bestaat: dit wil zeggen dat deze projecten significant minder vaak een business case hebben gemaakt. Ook voor de projecten die tenminste 10% zijn verslechterd op de uitkomstindicator bestaat een negatief verband met de business case. Dit verband is echter niet significant.


Tabel 15.2 
Verband business case en uitkomsten van projecten


		

		Chi kwadraat


(p-waarde)

		Kendall’s tau-b


(p-waarde)



		Alle projecten (N=92)

		

		



		Business case x programmadoel behaald

		6,35 (0,012)*

		0,26 (0,011)*



		Business case x tenminste 10% verbetering

		5,85 (0,016)*

		0,25 (0,011)*



		Business case x status quo 

		5,22 (0,022)*

		-0,24 (0,012)*



		Business case x verslechtering van tenminste 10%

		1,39 (0,24)

		-0,12 (0,227)





* significant op 0,05 niveau


15.4 Conclusie 


· Er bestaat een verband tussen het uitvoeren van een business case en de resultaten van een verbeterproject: het maken van een business case gaat vaker samen met betere projectuitkomsten. 


· Op basis van de beschikbare data kan echter niet worden gesproken van een causale relatie. Het zou ook kunnen dat alle teams die een business case hebben gemaakt een ander kenmerk gemeen hebben dat voor het succes verantwoordelijk is. 


· Verder onderzoek moet uitwijzen of de business case inderdaad zorgt voor een betere taakverdeling binnen het projectteam en een gezamenlijk belang voor de uitvoering van het project waardoor betere resultaten op de programmadoelen behaald worden.


Begrippenlijst

Adviseur
Het consortium heeft adviseurs en projectleiders in dienst die partijen in de ziekenhuizen ondersteunen bij de uitvoering van taken in het kader van het implementatieprogramma.

Business case
In een business case wordt een relatie gelegd tussen kwaliteitsverbeteringen en kostenbeheersing. De business case beschrijft de winsten van een project en zet deze af tegen de kosten die gemoeid gaan met het project. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen financiële en kwalitatieve kosten en baten.

Centrale database
Digitale gegevensverzameling waarin voortganggegevens van projectteams worden ondergebracht. De centrale databank wordt aangevuld en onderhouden door medewerkers in dienst van het consortium. Het is de voornaamste informatiebron om de mate van effectiviteit vast te kunnen stellen van de verschillende projecten.


Consortium
Samenwerkingsverband van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, het instituut Beleid en Management van de Gezondheidszorg en de Orde van Medisch Specialisten. Het consortium is belast met de inhoudelijke vormgeving en uitvoering van het implementatieprogramma.


Diagnosebehandelcombinatie
Een diagnosebehandelcombinatie (DBC) is een medische procesbeschrijving. Een DBC omvat alle activiteiten van ziekenhuizen en medisch specialisten die voortvloeien uit de zorgvraag van de patiënt. Aan elke DBC kan een prijskaartje worden gehangen. In de prijs zijn inbegrepen: materiaal, afschrijvingen, personeel en een vergoeding voor de medisch-specialistische zorg (bron: www.vws.nl). 


Doorbraakmethode
De Doorbraakmethode is een gestructureerde manier van veranderingen invoeren in meerdere ziekenhuizen tegelijk. Het doel is om in relatief korte tijd de kwaliteit van de zorg te verbeteren, onder andere door gebruik te maken van beproefde methoden. Zie ook verbetermethode.

Interne programmacoördinator
In ieder deelnemend ziekenhuis is een coördinator voor de uitvoering van het Sneller Beter programma in het betreffende ziekenhuis aangesteld. Deze persoon monitort de voortgang van de alle verbeterprojecten die worden uitgevoerd.


Nolan-model
De verbetermethode achter de Doorbraakprojecten is gebaseerd op systematische probleemoplossing volgens het Nolan-model. Dit model is gericht op procesmatige verbetering aan de hand van een te doorlopen cyclus van plannen, uitvoeren, evalueren en aanpassen (plan-do-study-act). Medewerkers die een verbeterproject uitvoeren volgens dit model worden geacht te experimenteren met specifieke maatregelen en oplossingsrichtingen.


Prioriteitsgebied
Het implementatieprogramma bestaat uit drie prioriteitsgebieden. Het gaat om patiënten-logistiek, patiëntveiligheid, leiderschap en organisatieontwikkeling (L&O). Per prioriteitsgebied zijn doelen, projecten en specifieke activiteiten vastgesteld.


PDSA-cyclus
Zie verbetermethode.

Procesindicator
Voor ieder projecttype zijn procesindicatoren vastgesteld. Met behulp van een procesindicator kan men meten of een verandering in de werkmethoden volgens plan is uitgevoerd. 

Projectleider in een ziekenhuis
Degene die de voortgang coördineert van een project dat door het projectteam wordt uitgevoerd. 


Projectteam
De verbeterprojecten worden uitgevoerd door multidisciplinaire teams bestaande uit medisch specialisten, verpleegkundigen, managers, stafmedewerkers en andere medewerkers van het ziekenhuis.


Projecttype
Binnen Sneller Beter worden door projectteams in ziekenhuizen verbeterprojecten uitgevoerd. Zeven projecttypen worden ingezet om de programma-doelen op het gebied van patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek te realiseren: Decubitus, Medicatieveiligheid, OK oké, Postoperatieve wondinfecties, Procesherinrichting, Werken zonder wachtlijst en Veilig Incident Melden. De projecten Medicatieveiligheid zijn op basis van de onderwerpen in te delen in subtypen: antibiotica switch, bloedtransfusies, medicatie-overdracht, postoperatieve pijn en prospectieve risicoanalyse.


Tranche
Sneller Beter wordt uitgevoerd in drie tranches. In iedere tranche nemen acht ziekenhuizen deel aan het programma.

Uitkomstindicator
Voor ieder projecttype is een programmadoel vastgesteld (zie deel A, tabel 1.1). Aan ieder van deze programmadoelen is een projectspecifieke indicator gekoppeld aan de hand waarvan de resultaten van een project kunnen worden vastgesteld.


Lijst met afkortingen 

CBO
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO

CAPHRI
Care and Public Health Research Institute van Universiteit Maastricht

DBC
Diagnosebehandelcombinatie


DEC
Decubitus


iBMG
Instituut Beleid en Management van de Gezondheidszorg


ICT
Informatie- en communicatietechnologie


IGZ
Inspectie voor de Gezondheidszorg


IPC
Interne programmacoördinator


L&O
Leiderschap en Organisatieontwikkeling

MSB
Medisch Stafbestuur

MV
Medicatieveiligheid


NIVEL
Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg


NVZ
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen


OK
Operatiekamer of het Doorbraakproject OK Oké dat gericht is op een productiviteitsverhoging van operatiekamers


PDSA
Plan-do-study-act


PHI
Procesherinrichting


POWI
Postoperatieve wondinfecties

RvB
Raad van Bestuur

SMART
Specifiek meetbaar ambitieus/appelerend resultaatgericht tijdsbepaald


T1
Tranche 1


T2
Tranche 2


T3
Tranche 3


VAS
Visueel Analoge Schaal


VIM
Veilig Incident Melden

VWS
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


WZW
Werken zonder wachtlijst


ZonMw
Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Zorgonderzoek Nederland en NWO-Medische Wetenschappen)
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Appendix 


Tabellen behorende bij hoofdstuk 3 ‘Patiëntveiligheid: Interventies en Resultaten’

Tabel A3.1 
Resultaten projectteams patiëntveiligheid per tranche


		

		Tranche 1

		Tranche 2

		Tranche 3

		Totaal



		

		N

		%

		N

		%

		N

		%

		N

		%



		Decubitus (DEC)



		Doel bereikt

		9

		50

		7

		51

		7

		47

		23

		49



		10% verbetering

		4

		22

		4

		29

		2

		13

		10

		21



		Geen verandering

		1

		6

		0

		0

		1

		7

		2

		4



		10% verslechtering

		4

		22

		2

		13

		2

		13

		8

		17



		Resultaten niet bekend 

		0

		0

		1

		7

		3

		20

		4

		9



		Totaal

		18

		100

		14

		100

		15

		100

		47

		100



		Medicatieveiligheid (MV)



		Doel bereikt

		7

		44

		5

		42

		2

		17

		14

		35



		10% verbetering

		4

		25

		2

		17

		4

		33

		10

		25



		Geen verandering

		1

		6

		1

		8

		0

		0

		2

		5



		10% verslechtering

		1

		6

		0

		0

		0

		0

		1

		3



		Resultaten niet bekend 

		3

		19

		4

		33

		6

		50

		13

		32



		Totaal

		16

		100

		12*

		100

		12*

		100

		40

		100



		Postoperatieve wondinfecties (POWI)  Na 1 jaar



		Doel bereikt

		2

		25

		1

		13

		1

		14

		4

		17



		10% verbetering

		1

		13

		0

		0

		0

		0

		1

		4



		Geen verandering

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10% verslechtering

		3

		37

		1

		13

		0

		0

		4

		18



		Resultaten niet bekend 

		2

		25

		6

		74

		6

		86

		13

		61



		Totaal

		8

		100

		8

		100

		7

		100

		23

		100



		Postoperatieve wondinfecties (POWI)  Na 2 jaar1



		Doel bereikt

		2

		25

		1

		13

		1

		14

		4

		17



		10% verbetering

		1

		13

		0

		0

		0

		0

		1

		4



		Geen verandering

		1

		12

		0

		0

		0

		0

		1

		4



		10% verslechtering

		2

		25

		1

		12

		1

		14

		4

		17



		Resultaten niet bekend 

		2

		25

		6

		75

		6

		72

		13

		58



		Totaal

		8

		100

		8

		100

		7

		100

		23

		100





(Bron: centrale database Sneller Beter pijler 3) 

* In tranche 2 zijn 17 projectteams MV gestart, 5 hiervan voeren een prospectieve risicoanalyse uit. In tranche 3 zijn 19 projectteams MV gestart, 7 hiervan voeren een prospectieve risicoanalyse uit. In dit projecttype zijn geen uitkomstindicatoren gemeten (alleen procesindicatoren).

1 Het tweede jaar van tranche 3 was ten tijde van deze evaluatie (augustus 2008) nog niet afgerond. Mogelijk zijn er door de projectteams POWI uit tranche 3 in de laatste paar maanden additionele resultaten geboekt.

Tabel A3.2 Gepercipieerde effecten projectteams patiëntveiligheid

		Werkwijze Projectteam

		Tranche 1

		Tranche 2

		Tranche 3

		Totaal



		 

		DEC

		MV

		POWI

		DEC

		MV

		POWI

		DEC

		MV

		POWI

		DEC

		MV

		POWI



		

		(N=9)

		(N=11)

		(N=6)

		(N=7)

		(N=11)

		(N=5)

		(N=12)

		(N=14)

		(N=7)

		(N=28)

		(N=36)

		(N=18)



		Algemeen oordeel over het succes van het project (0-10)

		6,9

		8

		6,1

		5,7

		7,2

		6,3

		6,8

		6,7

		6,6

		6,5

		7,2

		6,3



		Toename (% ja):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		· patiëntgerichtheid 

		22

		33

		60

		67

		38

		100

		50

		46

		60

		44

		40

		71



		· enthousiasme over werken met de Doorbraakmethode

		11

		30

		20

		17

		50

		50

		33

		33

		57

		22

		37

		44



		· mogelijkheid tot sturing afdelingsresultaat 

		33

		67

		40

		50

		63

		25

		58

		21

		29

		48

		45

		31



		· productiviteit 

		56

		67

		100

		40

		13

		25

		8

		15

		0

		31

		30

		38



		· profilering van de afdelingen 

		22

		20

		40

		50

		38

		50

		58

		21

		14

		44

		25

		32



		· kostenbesparing binnen de afdelingen

		22

		44

		40

		40

		44

		25

		33

		31

		14

		31

		39

		25



		· kostenbesparing binnen het ziekenhuis 

		29

		56

		50

		0

		33

		75

		0

		0

		14

		8

		26

		40





(Bron: vragenlijst projectleiders patiëntveiligheid)

Tabellen behorende bij hoofdstuk 5 ‘Patiëntenlogistiek: Interventies en Resultaten’

Tabel A5.1 
Resultaten projectteams patiëntenlogistiek


		

		Tranche 1

		Tranche 2

		Tranche 3

		Totaal



		

		N

		%

		N

		%

		N

		%

		N

		%



		OK oké (OK) Na 1 jaar

		

		

		

		

		

		

		

		



		Doel bereikt

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10% verbetering

		0

		0

		4

		50

		1

		12

		5

		21



		Geen verandering

		3

		38

		3

		38

		7

		88

		13

		54



		10% verslechtering

		3

		37

		1

		12

		0

		0

		4

		17



		Resultaten niet bekend 

		2

		25

		0

		0

		0

		0

		2

		8



		Totaal

		8

		100

		8

		100

		8

		100

		24

		100



		OK oké (OK) Na 2 jaar1

		

		

		

		

		

		

		

		



		Doel bereikt

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10% verbetering

		1

		12

		1

		12

		2

		25

		4

		17



		Geen verandering

		3

		38

		6

		75

		5

		63

		14

		58



		10% verslechtering

		2

		25

		1

		13

		1

		12

		4

		17



		Resultaten niet bekend 

		2

		25

		0

		0

		0

		0

		2

		8



		Totaal

		8

		100

		8

		100

		8

		100

		24

		100



		Procesherinrichting – doorstroomtijd (PHI) Na 1 jaar



		Doel bereikt

		2

		12

		5

		20

		1

		6

		8

		13



		10% verbetering

		2

		12

		4

		16

		2

		11

		8

		13



		Geen verandering

		0

		0

		1

		4

		0

		0

		1

		2



		10% verslechtering

		2

		11

		0

		0

		0

		0

		2

		3



		Resultaten niet bekend 

		11

		65

		15

		60

		15

		83

		41

		69



		Totaal

		17

		100

		25

		100

		18

		100

		60

		100



		Procesherinrichting – doorstroomtijd (PHI) Na 2 jaar1



		Er zijn slechts aanvullende gegevens verkregen van 4 projectteams (T1=2, T2=2). Van 1 projectteam uit tranche 1 zijn gegevens over jaar 2 ontvangen, deze duiden op een blijvend resultaat van 10% verbetering (dit was in jaar 1 al behaald). Daarnaast zijn de gegevens van 1 team uit tranche 1 ontvangen waarvan na het eerste jaar nog geen gegevens beschikbaar waren. Bij dit team projectteam is geen verschil gevonden op de uitkomstindicator doorstroomtijd. Van 1 projectteam uit tranche 2 zijn gegevens over jaar 2 ontvangen, deze duiden op een blijvend resultaat van minimaal 40% verbetering (= programma doel gehaald, dit was in jaar 1 al behaald). Daarnaast zijn de gegevens van 1 projectteam uit tranche 2 ontvangen waarvan na het eerste jaar nog geen gegevens beschikbaar waren. Dit projectteam heeft 10% verbetering bereikt. Van de projectteams uit tranche 3 zijn geen aanvullende gegevens beschikbaar.





Zie volgende pagina voor het vervolg van tabel A5.1


Vervolg Tabel A5.1 Resultaten projectteams patiëntenlogistiek

		Procesherinrichting – ligduur (PHI) Na 1 jaar

		

		

		

		

		

		



		Doel bereikt

		2

		12

		3

		12

		1

		6

		6

		10



		10% verbetering

		1

		6

		2

		8

		1

		6

		4

		7



		Geen verandering

		2

		12

		3

		12

		0

		0

		5

		8



		10% verslechtering

		2

		12

		0

		0

		0

		0

		2

		3



		Resultaten niet bekend 

		10

		58

		17

		68

		16

		88

		43

		72



		Totaal

		17

		100

		25

		100

		18

		100

		60

		100



		Procesherinrichting – ligduur (PHI) Na 2 jaar1

		

		

		

		

		

		



		Er zijn slechts aanvullende gegevens verkregen van 3 projectteams (T1=2, T2=1). Van 1 projectteam uit tranche 1 zijn gegevens over jaar 2 ontvangen, deze duiden op een blijvend  resultaat van tenminste 10% verslechtering (dit was na jaar 1 ook zo). Daarnaast zijn de gegevens van 1  team uit tranche 1 ontvangen waarvan na het eerste jaar nog geen gegevens beschikbaar waren. Dit projectteam heeft de ligduur met minimaal 30% verbeterd (= programmadoel behaald). Van 1 projectteam uit tranche 2 zijn gegevens over jaar 2 ontvangen, deze duiden op een blijvend resultaat van minimaal 30% verbetering (= programma doel gehaald, dit was in jaar 1 al behaald). Van de projectteams uit tranche 3 zijn geen aanvullende gegevens beschikbaar. 



		Werken zonder wachtlijst

		

		

		

		

		

		

		

		



		Doel bereikt

		1

		7

		0

		0

		0

		0

		1

		2



		10% verbetering

		10

		67

		7

		39

		4

		20

		21

		40



		Geen verandering

		0

		0

		3

		17

		6

		30

		9

		17



		10% verslechtering

		4

		27

		5

		28

		7

		35

		16

		30



		Resultaten niet bekend 

		0

		0

		3

		17

		3

		15

		6

		11



		Totaal

		15

		100

		18

		100

		20

		100

		53

		100





(Bron: centrale database Sneller Beter pijler 3)


1 Het tweede jaar van tranche 3 was ten tijde van deze evaluatie (augustus 2008) nog niet afgerond. Mogelijk zijn er door de projectteams OK oké en PHI uit tranche 3 in de laatste paar maanden additionele resultaten geboekt.

Tabel A5.2 Gepercipieerde effecten projectteams patiëntenlogistiek


		Werkwijze Projectteam

		Tranche 1

		Tranche 2

		Tranche 3

		Totaal



		 

		OK

		PHI

		WZW

		OK

		PHI

		WZW

		OK

		PHI

		WZW

		OK

		PHI

		WZW



		

		(N=7)

		(N=12)

		(N=12)

		(N=5)

		(N=8)

		(N=12)

		(N=6)

		(N=13)

		(N=13)

		(N=18)

		(N=33)

		(N=37)



		Algemeen oordeel over het succes van het project (0-10)

		5

		7,5

		7,3

		4

		7,6

		7,3

		5,8

		6,7

		5,5

		5

		7,3

		6,7



		Toename (% ja):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		· patiëntgerichtheid 

		40

		0

		0

		0

		100

		90

		50

		46

		25

		36

		41

		36



		· enthousiasme over werken met de Doorbraakmethode

		71

		8

		18

		0

		33

		55

		25

		40

		31

		40

		25

		34



		· mogelijkheid tot sturing afdelingsresultaat 

		0

		8

		0

		0

		57

		73

		0

		20

		39

		0

		24

		38



		· productiviteit 

		14

		25

		37

		33

		43

		73

		67

		64

		46

		38

		43

		51



		· profilering van de afdelingen 

		14

		8

		9

		25

		29

		50

		0

		30

		33

		13

		21

		30



		· kostenbesparing binnen de afdelingen

		14

		42

		55

		0

		33

		20

		20

		27

		0

		13

		35

		24



		· kostenbesparing binnen het ziekenhuis 

		67

		50

		82

		33

		0

		10

		20

		20

		0

		43

		29

		29





(Bron: vragenlijst projectleiders patiëntenlogistiek)


Tabellen behorende bij hoofdstuk 6 ‘Aanwezigheid van succesfactoren in Sneller Beter’

Overzicht A6.1 Vragenlijst projectleiders


		Vragenlijst ‘factoren voor succesvolle implementatie van verbeterprojecten’



		Teamorganisatie (alpha = 0,82)



		De communicatie in het projectteam was goed



		De taakverdeling binnen het projectteam was volstrekt helder



		Binnen het projectteam deed iedereen wat hij/ zijn moest doen



		De verantwoordelijkheid voor de projectvoortgang lag in handen van het projectteam



		De regie over de uitvoering van het project lag in handen van het projectteam



		Externe ondersteuning  (alpha = 0,79)



		De landelijke Sneller Beter organisatie heeft landelijke bijeenkomsten georganiseerd waar ik steeds nieuwe inzichten heb opgedaan



		De landelijke Sneller Beter organisatie heeft ons projectteam voldoende ondersteuning en instrumenten gegeven



		De landelijke Sneller Beter organisatieheeft bij ons team hoge verwachtingen gewerkt ten aanzien van de prestaties en verbetermogelijkheden



		De landelijke Sneller Beter organisatie heeft ons projectteam meteen duidelijk gemaakt wat het doel van het project was en hoe dit het beste kon worden bereikt



		Ondersteuning door het ziekenhuis (alpha = 0,90)



		Op de betrokken afdelingen heeft men gemerkt dat de directie het project belangrijk vindt



		Het strategisch management heeft het project actief ondersteund



		Het ziekenhuis heeft ons voorzien in de ondersteuning die we op de afdeling nodig hadden om het project tot een goed einde te brengen



		Onze Raad van bestuur heeft alles gedaan om de veranderingsbereidheid te vergroten



		De Raad van Bestuur heeft aandacht getoond voor de werkzaamheden van ons projectteam



		Compatibiliteit/ non-complexiteit (alpha = 0,76)



		Op de betrokken afdelingen werden de aanbevolen verbetermaatregelen als eenvoudig beoordeeld



		Op de betrokken afdelingen waren de verbetermaatregelen eenvoudig in te passen in het dagelijks werk



		Tijd, menskracht en middelen (alpha =0,80)



		Voor de uitvoering van het project beschikte ons projectteam over voldoende TIJD



		Voor de uitvoering van het project beschikte ons projectteam over voldoende MENSKRACHT



		Voor de uitvoering van het project beschikte ons projectteam over voldoende MIDDELEN



		Training (geen alpha, slechts één variabele)



		Ons projectteam is op goede wijze getraind om het project te kunnen uitvoeren



		Meerwaarde van het project  (alpha = 0,81)



		Op de betrokken afdelingen is het project als aantrekkelijk ervaren



		Op de betrokken afdelingen kwam het project op het goed moment



		Op de betrokken afdelingen is gezocht naar de beste zorgverlening van de patiënt



		Het projectteam heeft andere afdelingen enthousiast gemaakt voor het project



		Het projectteam heeft positieve resultaten binnen het ziekenhuis verspreid





Tabel A6.1a 
Succesfactoren per projecttype, tranche 1


		 


 

		Tranche 1



		

		DEC

		MV

		POWI

		OK

		PHI

		WZW

		Totaal



		Projectteams 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		De communicatie is het projectteam was goed

		4,3

		5,3

		4,8

		5,2

		5,6

		6,0

		5,4



		De taakverdeling binnen het projectteam was volstrekt helder

		4,8

		5,3

		4,0

		4,4

		5,1

		6,0

		5,0



		Binnen het projectteam deed iedereen wat hij/ zijn moest doen

		4,6

		5,0

		5,8

		4,4

		4,8

		6,0

		5,0



		De verantwoordelijkheid voor de projectvoortgang lag in handen van het projectteam

		5,2

		4,7

		4,5

		5,2

		5,1

		6,0

		5,1



		De regie over de uitvoering van het project lag in handen van het projectteam

		5,0

		4,3

		4,8

		5,6

		5,1

		6,4

		5,1



		Externe ondersteuning

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		De landelijke SB organisatie heeft landelijke bijeenkomsten georganiseerd waar ik steeds nieuwe inzichten heb opgedaan

		4,1

		4,2

		4,5

		3,7

		5,2

		5,3

		4,6



		De landelijke SB organisatie heeft ons projectteam voldoende ondersteuning en instrumenten gegeven

		4,3

		4,0

		4,5

		3,9

		5,3

		5,4

		4,7



		De landelijke SB organisatie heeft bij ons team hoge verwachtingen gewerkt ten aanzien van de prestaties en verbetermogelijkheden

		4,4

		4,3

		5,5

		6,0

		5,5

		5,4

		5,1



		De landelijke SB organisatie heeft ons projectteam meteen duidelijk gemaakt wat het doel van het project was en hoe dit het beste kon worden bereikt

		3,4

		4,1

		5,0

		4,8

		5,0

		5,2

		4,6



		Ondersteuning door het ziekenhuis

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Op de betrokken afdelingen heeft men gemerkt dat de directie het project belangrijk vindt

		6,0

		5,6

		5,8

		5,0

		5,8

		6,0

		5,7



		Het strategisch management heeft het project actief ondersteund

		5,0

		5,0

		5,8

		4,4

		5,3

		5,6

		5,2



		Het ziekenhuis heeft ons voorzien in de ondersteuning die we op de afdeling nodig hadden om het project tot een goed einde te brengen

		4,2

		4,9

		4,5

		4,0

		5,3

		4,7

		4,7



		Onze Raad van bestuur heeft alles gedaan om de veranderingsbereidheid te vergroten

		4,4

		4,8

		4,7

		3,9

		4,6

		4,4

		4,5



		De Raad van Bestuur heeft aandacht getoond voor de werkzaamheden van ons projectteam

		4,2

		4,8

		5,5

		3,8

		4,9

		4,8

		4,7



		Compabiliteit/ non-complexiteit

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Op de betrokken afdelingen werden de aanbevolen verbetermaatregelen als eenvoudig beoordeeld

		4,6

		4,7

		4,8

		3,4

		4,4

		5,0

		4,5



		Op de betrokken afdelingen waren de verbetermaatregelen eenvoudig in te passen in het dagelijks werk

		5,0

		4,6

		5,3

		2,8

		4,0

		4,4

		4,3



		Tijd, menskracht & middelen

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Voor de uitvoering van het project beschikte ons projectteam over voldoende TIJD

		4,0

		5,3

		2,5

		3,1

		4,4

		4,7

		4,2



		Voor de uitvoering van het project beschikte ons projectteam over voldoende MENSKRACHT

		4,2

		5,6

		4,0

		3,1

		4,5

		4,9

		4,5



		Voor de uitvoering van het project beschikte ons projectteam over voldoende MIDDELEN

		4,9

		5,2

		4,3

		3,6

		4,6

		4,8

		4,6



		Training

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ons projectteam is op goede wijze getraind om het project te kunnen uitvoeren

		4,3

		4,6

		4,3

		2,6

		5,0

		4,5

		4,3



		Meerwaarde van het project

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Op de betrokken afdelingen is het project als aantrekkelijk ervaren

		4,6

		6,0

		5,0

		5,4

		5,5

		5,8

		5,5



		Op de betrokken afdelingen kwam het project op het goede moment

		4,4

		4,9

		5,0

		4,4

		5,8

		5,6

		5,1



		Op de betrokken afdelingen is gezocht naar de beste zorgverlening van de patiënt

		6,4

		6,1

		5,8

		5,2

		6,5

		6,4

		6,1



		Het projectteam heeft andere afdelingen enthousiast gemaakt voor het project

		5,2

		5,0

		5,0

		4,2

		5,2

		5,8

		5,1



		Het projectteam heeft positieve resultaten binnen het ziekenhuis verspreid

		4,4

		4,8

		4,5

		4,2

		4,9

		5,4

		4,7





Tabel A6.1b 
Succesfactoren per projecttype, tranche 2


		 


 

		Tranche 2



		

		DEC

		MV

		POWI

		OK

		PHI

		WZW

		Totaal



		Projectteams 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		De communicatie is het projectteam was goed

		5,6

		5,7

		6,0

		5,8

		5,4

		6,0

		5,7



		De taakverdeling binnen het projectteam was volstrekt helder

		5,6

		5,6

		6,0

		5,2

		5,4

		5,8

		5,6



		Binnen het projectteam deed iedereen wat hij/ zijn moest doen

		5,0

		5,5

		5,5

		5,2

		5,3

		5,8

		5,4



		De verantwoordelijkheid voor de projectvoortgang lag in handen van het projectteam

		5,6

		5,5

		6,0

		5,6

		5,5

		5,9

		5,7



		De regie over de uitvoering van het project lag in handen van het projectteam

		5,9

		5,6

		5,3

		5,4

		5,6

		6,1

		5,7



		Externe ondersteuning

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		De landelijke SB organisatie heeft landelijke bijeenkomsten georganiseerd waar ik steeds nieuwe inzichten heb opgedaan

		3,9

		3,2

		4,0

		3,0

		5,0

		4,9

		4,1



		De landelijke SB organisatie heeft ons projectteam voldoende ondersteuning en instrumenten gegeven

		4,3

		3,6

		3,9

		3,9

		4,7

		5,2

		4,3



		De landelijke SB organisatie heeft bij ons team hoge verwachtingen gewerkt ten aanzien van de prestaties en verbetermogelijkheden

		5,1

		4,1

		4,5

		4,0

		4,3

		5,3

		4,6



		De landelijke SB organisatie heeft ons projectteam meteen duidelijk gemaakt wat het doel van het project was en hoe dit het beste kon worden bereikt

		4,9

		4,0

		4,6

		4,1

		4,5

		5,7

		4,7



		Ondersteuning door het ziekenhuis

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Op de betrokken afdelingen heeft men gemerkt dat de directie het project belangrijk vindt

		5,6

		4,0

		5,8

		4,4

		5,4

		5,7

		5,1



		Het strategisch management heeft het project actief ondersteund

		5,0

		4,3

		5,3

		3,4

		5,6

		5,4

		4,9



		Het ziekenhuis heeft ons voorzien in de ondersteuning die we op de afdeling nodig hadden om het project tot een goed einde te brengen

		5,0

		4,1

		4,8

		3,6

		5,4

		5,0

		4,7



		Onze Raad van bestuur heeft alles gedaan om de veranderingsbereidheid te vergroten

		4,9

		4,1

		4,5

		2,8

		5,5

		4,8

		4,5



		De Raad van Bestuur heeft aandacht getoond voor de werkzaamheden van ons projectteam

		5,0

		5,2

		5,7

		4,6

		6,0

		5,3

		5,3



		Compabiliteit/ non-complexiteit

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Op de betrokken afdelingen werden de aanbevolen verbetermaatregelen als eenvoudig beoordeeld

		5,3

		4,7

		4,8

		3,4

		4,1

		3,8

		4,3



		Op de betrokken afdelingen waren de verbetermaatregelen eenvoudig in te passen in het dagelijks werk

		5,1

		4,6

		5,0

		3,2

		4,1

		4,5

		4,5



		Tijd, menskracht en middelen

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Voor de uitvoering van het project beschikte ons projectteam over voldoende TIJD

		3,7

		3,8

		4,5

		4,4

		5,3

		4,4

		4,3



		Voor de uitvoering van het project beschikte ons projectteam over voldoende MENSKRACHT

		5,1

		4,6

		4,8

		5,2

		5,9

		5,3

		5,2



		Voor de uitvoering van het project beschikte ons projectteam over voldoende MIDDELEN

		4,7

		4,8

		5,0

		3,2

		5,4

		4,7

		4,7



		Training

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ons projectteam is op goede wijze getraind om het project te kunnen uitvoeren

		5,3

		4,0

		4,5

		3,0

		4,8

		5,0

		4,5



		Meerwaarde van het project

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Op de betrokken afdelingen is het project als aantrekkelijk ervaren

		4,0

		5,0

		5,0

		3,2

		5,3

		5,3

		4,8



		Op de betrokken afdelingen kwam het project op het goede moment

		4,3

		5,0

		4,5

		3,0

		5,2

		5,6

		4,8



		Op de betrokken afdelingen is gezocht naar de beste zorgverlening van de patiënt

		5,6

		5,7

		6,0

		5,4

		6,1

		5,8

		5,8



		Het projectteam heeft andere afdelingen enthousiast gemaakt voor het project

		4,3

		5,3

		5,3

		2,4

		4,0

		4,9

		4,5



		Het projectteam heeft positieve resultaten binnen het ziekenhuis verspreid

		5,3

		6,0

		4,3

		3,4

		4,8

		5,3

		5,0





Tabel A6.1c Succesfactoren per projecttype, tranche 3


		 


 

		Tranche 3



		

		DEC

		MV

		POWI

		OK

		PHI

		WZW

		Totaal



		Projectteams 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		De communicatie is het projectteam was goed

		3,0

		5,8

		4,6

		5,0

		5,9

		5,7

		5,1



		De taakverdeling binnen het projectteam was volstrekt helder

		4,1

		5,4

		5,3

		4,2

		5,4

		5,2

		5,0



		Binnen het projectteam deed iedereen wat hij/ zijn moest doen

		4,3

		5,1

		4,3

		4,7

		5,0

		4,8

		4,7



		De verantwoordelijkheid voor de projectvoortgang lag in handen van het projectteam

		5,6

		5,1

		5,9

		4,3

		5,9

		4,8

		5,3



		De regie over de uitvoering van het project lag in handen van het projectteam

		5,3

		5,1

		5,9

		4,3

		5,8

		5,3

		5,3



		Externe ondersteuning

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		De landelijke SB organisatie heeft landelijke bijeenkomsten georganiseerd waar ik steeds nieuwe inzichten heb opgedaan

		4,9

		3,9

		3,9

		4,7

		5,0

		4,4

		4,5



		De landelijke SB organisatie heeft ons projectteam voldoende ondersteuning en instrumenten gegeven

		4,8

		4,1

		4,9

		4,9

		4,8

		5,0

		4,7



		De landelijke SB organisatie heeft bij ons team hoge verwachtingen gewerkt ten aanzien van de prestaties en verbetermogelijkheden

		4,3

		4,5

		4,6

		4,2

		5,1

		4,6

		4,6



		De landelijke SB organisatie heeft ons projectteam meteen duidelijk gemaakt wat het doel van het project was en hoe dit het beste kon worden bereikt

		5,2

		4,4

		4,8

		4,7

		4,3

		4,3

		4,6



		Ondersteuning door het ziekenhuis

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Op de betrokken afdelingen heeft men gemerkt dat de directie het project belangrijk vindt

		4,6

		3,9

		5,3

		4,8

		4,9

		4,5

		4,6



		Het strategisch management heeft het project actief ondersteund

		4,2

		4,1

		4,7

		4,3

		4,8

		4,5

		4,4



		Het ziekenhuis heeft ons voorzien in de ondersteuning die we op de afdeling nodig hadden om het project tot een goed einde te brengen

		3,8

		3,9

		4,3

		3,8

		4,4

		3,8

		4,0



		Onze Raad van bestuur heeft alles gedaan om de veranderingsbereidheid te vergroten

		3,6

		3,8

		3,6

		3,3

		4,1

		3,4

		3,7



		De Raad van Bestuur heeft aandacht getoond voor de werkzaamheden van ons projectteam

		5,1

		3,9

		4,3

		3,5

		4,2

		3,8

		4,2



		Compabiliteit/ non-complexiteit

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Op de betrokken afdelingen werden de aanbevolen verbetermaatregelen als eenvoudig beoordeeld

		5,2

		4,4

		5,3

		3,8

		4,6

		3,9

		4,5



		Op de betrokken afdelingen waren de verbetermaatregelen eenvoudig in te passen in het dagelijks werk

		5,2

		4,6

		5,7

		4,3

		4,5

		3,8

		4,6



		Tijd, menskracht en middelen

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Voor de uitvoering van het project beschikte ons projectteam over voldoende TIJD

		3,5

		3,2

		3,7

		4,2

		4,0

		3,2

		3,6



		Voor de uitvoering van het project beschikte ons projectteam over voldoende MENSKRACHT

		3,8

		3,7

		5,0

		4,5

		5,1

		4,4

		4,3



		Voor de uitvoering van het project beschikte ons projectteam over voldoende MIDDELEN

		4,1

		3,9

		5,1

		3,8

		5,2

		3,9

		4,3



		Training

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ons projectteam is op goede wijze getraind om het project te kunnen uitvoeren

		4,7

		4,0

		3,6

		3,8

		4,0

		3,9

		4,0



		Meerwaarde van het project

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Op de betrokken afdelingen is het project als aantrekkelijk ervaren

		3,8

		4,9

		5,3

		5,0

		5,1

		4,3

		4,7



		Op de betrokken afdelingen kwam het project op het goede moment

		4,2

		4,3

		5,9

		4,7

		4,6

		4,4

		4,6



		Op de betrokken afdelingen is gezocht naar de beste zorgverlening van de patiënt

		6,1

		6,1

		6,1

		5,0

		5,6

		5,5

		5,8



		Het projectteam heeft andere afdelingen enthousiast gemaakt voor het project

		4,3

		4,3

		5,0

		3,2

		4,6

		4,5

		4,3



		Het projectteam heeft positieve resultaten binnen het ziekenhuis verspreid

		5,3

		5,3

		5,1

		3,7

		5,0

		4,0

		4,6





Tabel A6.1d 
Succesfactoren per projecttype, tranche 1, 2 en 3


		 


 

		Totaal



		

		DEC

		MV

		POWI

		OK

		PHI

		WZW

		Totaal



		Projectteams 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		De communicatie is het projectteam was goed

		4,3

		5,7

		5,0

		5,3

		5,7

		5,9

		5,4 (1,4)



		De taakverdeling binnen het projectteam was volstrekt helder

		4,7

		5,4

		5,1

		4,6

		5,3

		5,6

		5,2 (1,2)



		Binnen het projectteam deed iedereen wat hij/ zijn moest doen

		4,5

		5,2

		5,0

		4,8

		5,0

		5,4

		5,0 (1,5)



		De verantwoordelijkheid voor de projectvoortgang lag in handen van het projectteam

		5,5

		5,1

		5,5

		5,0

		5,5

		5,5

		5,4 (1,2)



		De regie over de uitvoering van het project lag in handen van het projectteam

		5,4

		5,0

		5,4

		5,1

		5,5

		5,8

		5,4 (1,2)



		Externe ondersteuning

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		De landelijke SB organisatie heeft landelijke bijeenkomsten georganiseerd waar ik steeds nieuwe inzichten heb opgedaan

		4,4

		3,8

		4,1

		3,8

		5,1

		4,9

		4,4 (1,5)



		De landelijke SB organisatie heeft ons projectteam voldoende ondersteuning en instrumenten gegeven

		4,5

		3,9

		4,5

		4,2

		5,0

		5,2

		4,6 (1,2)



		De landelijke SB organisatie heeft bij ons team hoge verwachtingen gewerkt ten aanzien van de prestaties en verbetermogelijkheden

		4,6

		4,3

		4,8

		4,9

		5,0

		5,0

		4,8 (1,3)



		De landelijke SB organisatie heeft ons projectteam meteen duidelijk gemaakt wat het doel van het project was en hoe dit het beste kon worden bereikt

		4,7

		4,2

		4,8

		4,5

		4,6

		5,0

		4,6 (1,2)



		Ondersteuning door het ziekenhuis

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Op de betrokken afdelingen heeft men gemerkt dat de directie het project belangrijk vindt

		5,2

		4,4

		5,5

		4,8

		5,4

		5,2

		5,1 (1,5)



		Het strategisch management heeft het project actief ondersteund

		4,6

		4,4

		5,1

		4,1

		5,2

		5,0

		4,8 (1,6)



		Het ziekenhuis heeft ons voorzien in de ondersteuning die we op de afdeling nodig hadden om het project tot een goed einde te brengen

		4,3

		4,3

		4,5

		3,8

		5,0

		4,5

		4,4 (1,5)



		Onze Raad van bestuur heeft alles gedaan om de veranderingsbereidheid te vergroten

		4,2

		4,2

		4,2

		3,4

		4,7

		4,2

		4,2 (1,5)



		De Raad van Bestuur heeft aandacht getoond voor de werkzaamheden van ons projectteam

		4,9

		4,6

		4,9

		3,9

		4,9

		4,5

		4,6 (1,7)



		Compabiliteit/ non-complexiteit

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Op de betrokken afdelingen werden de aanbevolen verbetermaatregelen als eenvoudig beoordeeld

		5,1

		4,5

		5,0

		3,7

		4,4

		4,0

		4,4 (1,2)



		Op de betrokken afdelingen waren de verbetermaatregelen eenvoudig in te passen in het dagelijks werk

		5,1

		4,6

		5,4

		3,3

		4,2

		4,2

		4,5 (1,3)



		Tijd, menskracht en middelen

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Voor de uitvoering van het project beschikte ons projectteam over voldoende TIJD

		3,7

		4,0

		3,5

		3,8

		4,5

		4,1

		4,0 (1,6)



		Voor de uitvoering van het project beschikte ons projectteam over voldoende MENSKRACHT

		4,3

		4,6

		4,6

		4,2

		5,1

		4,9

		4,6 (1,6)



		Voor de uitvoering van het project beschikte ons projectteam over voldoende MIDDELEN

		4,5

		4,6

		4,8

		3,6

		5,0

		4,4

		4,5 (1,6)



		Training

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ons projectteam is op goede wijze getraind om het project te kunnen uitvoeren

		4,7

		4,2

		4,1

		3,1

		4,6

		4,4

		4,3 (1,4)



		Meerwaarde van het project

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Op de betrokken afdelingen is het project als aantrekkelijk ervaren

		4,0

		5,2

		5,1

		4,6

		5,3

		5,0

		4,9 (1,4)



		Op de betrokken afdelingen kwam het project op het goede moment

		4,3

		4,7

		5,3

		4,1

		5,2

		5,1

		4,8 (1,5)



		Op de betrokken afdelingen is gezocht naar de beste zorgverlening van de patiënt

		6,0

		6,0

		6,0

		5,2

		6,1

		5,8

		5,9 (0,9)



		Het projectteam heeft andere afdelingen enthousiast gemaakt voor het project

		4,5

		4,8

		5,1

		3,3

		4,6

		4,9

		4,6 (1,5)



		Het projectteam heeft positieve resultaten binnen het ziekenhuis verspreid

		5,1

		5,0

		4,7

		3,8

		4,9

		4,8

		4,8 (1,6)





Tabel A6.2 Factorscores (niet gecentreerd) kenmerken voor succes per tranche


		

		Tranche 1

		Tranche 2

		Tranche 3



		Kenmerk voor succes

		gem.(sd)

		gem.(sd)

		gem.(sd)



		Teamorganisatiea,b

		5,1 (0,8)

		5,6 (1,0)

		5,1 (1,1)



		Externe ondersteuning

		4,7 (1,2)

		4,6 (1,1)

		4,7 (0,9)



		Ondersteuning door het ziekenhuisa,b

		4,8 (1,2)

		4,9 (1,1)

		4,1 (1,5)



		Compatibiliteit

		4,4 (1,2)

		4,4 (1,2)

		4,5 (1,1)



		Tijd, menskracht en middelenb

		4,5 (1,4)

		4,7 (1,1)

		4,0 (1,5)



		Training

		4,3 (1,5)

		4,5 (1,4)

		4,0 (1,4)



		Meerwaarde van een project

		5,3 (0,8)

		5,0 (1,1)

		4,8 (1,0)





(Bron: vragenlijst projectleiders patiëntveiligheid)


1=helemaal afwezig, 7= helemaal aanwezig



a er bestaat een significant verschil tussen tranche 1 en 2 (p<0,05)

b er bestaat een significant verschil tussen tranche 2 en 3 (p<0,05)

Tabel A6.3 Factorscores (niet gecentreerd) kenmerken voor succes per projecttype


		

		Projecttype



		Kenmerk voor succes

		DEC


gem.(sd)

		MV


gem.(sd)

		POWI


gem.(sd)

		OK


gem.(sd)

		PHI


gem.(sd)

		WZW


gem.(sd)



		Teamorganisatie

		4,9 (1,3)

		5,3 (0,9)

		5,2 (1,0)

		4,9 (0,9)

		5,4 (0,9)

		5,6 (0,9)



		Externe ondersteuning

		4,6 (0,8)

		4,1 (1,1)5,6

		4,6 (1,1)

		4,4 (1,2)

		5,0 (0,8)2

		5,1 (0,9)2



		Ondersteuning door het ziekenhuis

		4,6 (1,6)

		4,4 (1,1)

		4,7 (1,1)

		3,9 (1,6)

		5,0 (0,8)

		4,6 (1,4)



		Compatibiliteit

		5,1 (0,9)4,6

		4,6 (0,9)4

		5,2 (0,8)4,6

		3,5 (1,0)1,2,3

		4,3 (1,3)

		4,1 (1,1)1,3



		Tijd, menskracht en middelen

		4,2 (1,5)

		4,4 (1,4)

		4,3 (1,0)

		3,9 (1,2)

		4,8 (1,1)

		4,5 (1,5)



		Training

		4,7 (1,3)4

		4,2 (1,2)

		4,0 (1,6)

		3,1 (1,5)1,5,6

		4,6 (1,1)4

		4,4 (1,5)4



		Meerwaarde van een project

		4,8 (1,0)

		5,1 (0,8)4

		5,3 (0,7)4

		4,2 (1,3)2,3,5,6

		5,2 (1,1)4

		5,1 (1,1)4





(Bron: vragenlijst projectleiders patiëntveiligheid)


1=helemaal afwezig, 7= helemaal aanwezig



1 er bestaat een significant verschil met tranche Decubitus (p<0,05)

2 er bestaat een significant verschil met medicatieveiligheid (p<0,05)

3 er bestaat een significant verschil met postoperatieve wondinfecties (p<0,05)

4 er bestaat een significant verschil met OK (p<0,05)

5 er bestaat een significant verschil met PHI (p<0,05)

6 er bestaat een significant verschil met WZW (p<0,05)

Tabellen behorende bij hoofdstuk 7 ‘Kenmerken voor succes in relatie tot resultaten verbeterprojecten’


Tabel A7.1 
Relatie tussen factoren voor succes en het bereiken van 10% verbetering op de 
uitkomstindicator 

* significant op 0,05 niveau 

** significant op 0,01 niveau

Tabel A7.2 
Correlatie tussen factoren voor succes en 10% verbetering (Decubitus)


		

		10% verbetering bereikt


Spearman’s R (p-waarde)


N=23

		Mate van verandering


Spearman’s R (p-waarde)


N=28



		Teamorganisatie

		-0,15 (0,56)

		-0,02 (0,94)



		Externe ondersteuning

		0,14 (0,52)

		0,34 (0,07)



		Ondersteuning door het ziekenhuis

		-0,18 (0,41)

		-0,10 (0,96)



		Compatibiliteit

		-0,21 (0,93)

		-0,13 (0,56)



		Tijd, menskracht en middelen

		-0,37 (0,09)

		0,12 (0,53)



		Training

		-0,13 (0,57)

		-0,06 (0,78)



		Meerwaarde van een project

		-0,03 (0,90)

		-0,01 (0,96)





Tabel A7.3 
Correlatie tussen factoren voor succes en 10% verbetering 
(Medicatieveiligheid)


		

		10% verbetering bereikt


Spearman’s R (p-waarde)


N=14

		Mate van verandering


Spearman’s R (p-waarde)


N=36



		Teamorganisatie

		-1

		0,39 (0,03)*



		Externe ondersteuning

		-1

		0,35 (0,06)



		Ondersteuning door het ziekenhuis

		-1

		0,37 (0,04)*



		Compatibiliteit

		-1

		0,33 (0,08)



		Tijd, menskracht en middelen

		-1

		0,24 (0,20)



		Training

		-1

		0,18 (0,34)



		Meerwaarde van een project

		-1

		0,36 (0,05)*





1 correlatie kan niet berekend worden omdat alle projecten waarvan data beschikbaar zijn over de factoren voor succes 10% verbetering hebben bereikt.


* significant op 0,05 niveau

Tabel A7.4 
Correlatie tussen factoren voor succes en 10% verbetering (Postoperatieve 
wondinfecties)


		

		10% verbetering bereikt


Spearman’s R (p-waarde)


N=9

		Mate van verandering


Spearman’s R (p-waarde)


N=18



		Teamorganisatie

		0,00 (1,00)

		0,40 (0,13)



		Externe ondersteuning

		-0,06 (0,89)

		0,22 (0,39)



		Ondersteuning door het ziekenhuis

		-0,52 (0,19)

		0,40 (0,11)



		Compatibiliteit

		0,10 (0,85)

		0,32 (0,24)



		Tijd, menskracht en middelen

		0,06 (0,89)

		-0,23 (0,37)



		Training

		-0,29 (0,48)

		0,37 (0,14)



		Meerwaarde van een project

		-0,10 (0,85)

		0,19 (0,50)





Tabel A7.5 
Correlatie tussen factoren voor succes en 10% verbetering (OK oké)


		

		10% verbetering bereikt


Spearman’s R (p-waarde)


N=17

		Mate van verandering


Spearman’s R (p-waarde)


N=18



		Teamorganisatie

		0,54 (0,03)*

		-0,04 (0,87)



		Externe ondersteuning

		-0,29 (0,24)

		0,12 (0,64)



		Ondersteuning door het ziekenhuis

		-0,24 (0,35)

		0,55 (0,02)*



		Compatibiliteit

		0,11 (0,68)

		-0,21 (0,42)



		Tijd, menskracht en middelen

		0,02 (0,37)

		-0,07 (0,78)



		Training

		0,23 (0,37)

		-0,01 (0,96)



		Meerwaarde van een project

		-0,40 (0,13)

		0,19 (0,48)





* significant op 0,05 niveau

Tabel A7.6 
Correlatie tussen factoren voor succes en 10% verbetering 

(Procesherinrichting)


		

		10% verbetering bereikt


Spearman’s R (p-waarde)


N=12

		Mate van verandering


Spearman’s R (p-waarde)


N=31



		Teamorganisatie

		0,39 (0,21)

		-0,20 (0,28)



		Externe ondersteuning

		-0,33 (0,29)

		0,21 (0,25)



		Ondersteuning door het ziekenhuis

		0,10 (0,76)

		0,22 (0,23)



		Compatibiliteit

		-0,07 (0,84)

		0,10 (0,59)



		Tijd, menskracht en middelen

		0,36 (0,25)

		-0,39 (0,03)*



		Training

		0,00 (1,00)

		0,31 (0,08)



		Meerwaarde van een project

		-0,26 (0,41)

		0,18 (0,33)





* significant op 0,05 niveau

Tabel A7.7 
Correlatie tussen factoren voor succes en 10% verbetering (Werken zonder 
wachtlijst)


		

		10% verbetering bereikt


Spearman’s R (p-waarde)


N=28

		Mate van verandering


Spearman’s R (p-waarde)


N=37



		Teamorganisatie

		0,33 (0,10)

		0,35 (0,07)



		Externe ondersteuning

		0,20 (0,29)

		0,23 (0,17)



		Ondersteuning door het ziekenhuis

		0,18 (0,34)

		0,31 (0,07)



		Compatibiliteit

		0,27 (0,16)

		0,24 (0,21)



		Tijd, menskracht en middelen

		0,27 (0,16)

		0,23 (0,19)



		Training

		0,13 (0,51)

		0,14 (0,35)



		Meerwaarde van een project

		0,31 (0,12)

		0,36 (0,05)*





* significant op 0,05 niveau
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� Het declaratiesysteem met de zogeheten diagnosebehandelcombinatie (DBC) is bedoeld om in één declaratie het gehele    zorgproces van een patiënt en de bijbehorende kosten te verrekenen. Voorheen kregen alle ziekenhuizen een totaalbudget waarbij medisch specialisten en andere medewerkers hun verrichtingen registreren. Op basis van dergelijke registraties verantwoordde het ziekenhuis gemaakte kosten naar de budgetverschaffers. De invoering van de DBC’s stelt hoge eisen aan de ICT-huishouding in ziekenhuizen.





� PREventie ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (www.prezies.nl).


� Met ongewenste gebeurtenissen worden zowel onbedoelde gebeurtenissen tijdens het zorgproces (incidenten) als onbedoelde uitkomsten (complicaties) bedoeld. Een incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden. Een complicatie is een onbedoelde en ongewenste uitkomst tijdens of volgend op het handelen van een zorgverlener, die voor de gezondheid van een patiënt zodanig nadelig is dat de aanpassing van het (be)handelen noodzakelijk is dan wel dat sprake is van onherstelbare schade (Wagner & Van der Wal 2005).


� Dit is inclusief de resultaten na 2 jaar.


� Voor het project procesherinrichting is gekozen voor de uitkomstindicator doorstroomtijd.
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