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• Er is veel praktijkvariatie 
 

• De praktijk van de zorg kan heel vaak nog beter 
 

• Er zijn al veel verbeter- of implementatieprojecten 
 

• En er is al veel implementatieonderzoek 

Vertrekpunt 



 



• Meestal focus op individuele professionals 

 

• En toenemend vermoeden dat ‘cultuur’ belangrijk is 
 

• Maar hoe belangrijk en hoe te veranderen..? 
 
Daarover weten we bitter weinig… 
 
* Parmelli et al. The effectiveness of strategies to change organisational culture to improve 

healthcare performance. Cochrane Database Syst Rev. 2011 

* Morello et al.  Strategies for improving patient safety culture in hospitals: a systematic 

review. BMJ Qual Saf. 2012 

 
 
 

Maar…. 



TWEE CASUSSEN 

 

• De overdracht rondom ontslag uit het ziekenhuis is 
vaak problematisch; welke rol kan cultuur spelen? 

 

• Handhygiëne in ziekenhuizen krijgt onvoldoende 
prioriteit; hoe kunnen we die cultuur veranderen? 
 
 
 
 
 

Dus denkt u eens met ons mee! 



CULTUUR 
 

Gedeelde opvattingen, attitudes, waarden, 

normen, rituelen, mythes, verhalen en 

gedragskenmerken binnen een groep. 

 
(vrij vertaald van Davies et al. Organisational culture and the quality of 

healthcare. Qual Health Care 2000) 

 

 

Werkdefinitie vooraf… 



Overdracht bij ontslag uit ziekenhuis 
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 Overdracht van zorg schiet vaak te kort: 
 

• 20% patiënten ervaart negatieve gevolgen bij ontslag; 
hiervan 62% vermijdbaar 
 

• 15% onnodige heropnames na één maand; 
extra kosten: $730 miljoen   

 

• Oorzaken: geen, te late of onjuiste informatie 

                      opvang te laat geregeld 



Opdracht 1 

Welke elementen van ‘cultuur’ zouden een rol 

kunnen spelen bij het tekort schieten van de 

overdracht bij ontslag uit het ziekenhuis? 



Methoden 

Setting:  

9 ziekenhuizen en hun omgeving (thuis, verpleeghuis) 

 

Studie populatie:  

medisch specialisten, zkhs/wijkverpleegkundigen, huisartsen en 

wijkverpleegkundigen 

patiënten (diabetes, COPD, hartfalen, polyfarmacie) en informele 

zorgverleners 

 

Data collectie: 

• 192 individuele interviews van betrokkenen bij recent ontslag 

• 25 monodisciplinaire focus groep interviews (n=4-8)  

 

 

 

 



1e /2e lijn: 
verschillende 
werelden 

Zorgverlening meer 
prioriteit dan 
administratie 

Omgang met feedback 
en ‘best practices’ 

Patiëntgerichtheid  

Interne gerichtheid 
 
Geen inzicht  wensen, 
vaardigheden   
zorgverleners  andere 
lijn 
 
Gebrek netwerk 
attitude 
 
Gebrek wederzijds 
respect en vertrouwen 

Professionele nadruk  
op daadwerkelijk 
verlenen zorg 
 
Zorgverlening in het 
‘hier en nu’ 
 
Administratieve taken 
gezien als last 

Scepcis tav 
terugkoppeling 
fouten/misverstanden 
 
Negatieve associaties 
tav feedback 
 
Overdacht berust op 
ongeschreven regels en 
gewoonten ipv training, 
richtlijnen, etc. 
 
Integratie van 
innovaties  afhankelijk  
juiste ‘mindset’ 

Zorgverleners onvoldoende 
bekend met en gericht op  
behoeften/wensen  patiënt  
 
Patiënt onbekend met eigen 
rol in ontslagproces 
 
Gebrek kunde/ 
mogelijkheden patiënt om 
eigen wensen en behoeften 
duidelijk te maken 
 
Gebrek kennis patiënt over 
eigen behandeling en  
follow-up 

Resultaten: culturele barrières 



1e /2e lijn  
verschillende 
werelden 

Zorgverlening heeft 
meer prioriteit dan 
administratieve taken 

Omgang met feedback en 
‘best practices’ 

Patiëntgerichtheid en 
participatie 

Reguliere 
ontmoetingen/’site 
visits’ om elkaar beter 
te begrijpen en te leren 
kennen. 
 
Stage in 1e en 2e lijn 
 
Afspraken over 
wanneer en hoe te 
communiceren bij 
ontslagsituaties 

Elektronisch 
informatiesysteem 
 
Waarschuwingen en 
herinneringsignalen in 
elektronische agenda 
van zorgverleners  
 
Verplichte 
informatievelden in 
ontslagbrief 
 
 
Financiële boete 

Scholing in overdracht  op 
werkvloer 
 
Feedback formulier 
 
Richtlijnen voor ontslag 
planning 
 
Medicatieverificatie 
checklist 
 
 

Discharge 
coach/counselor 
 
‘Teach-back’ 
 
Gebruik van standaard 
ontslagconsult 
 
Verbale en geschreven 
ontslaginformatie 
 
Ontslaghandboek voor 
patiënten (actueel 
medicatieoverzicht, 
contactgegevens, etc.) 

Mogelijke ‘culturele’ interventies 
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HELPING HANDS – project 



 
Ziekenhuisinfecties in Nederland 
  

 

 

 7.2% /  100.000 patiënten 

 Toename in morbiditeit, mortaliteit, opnameduur 

 Kosten: ongeveer €400 miljoen per jaar (Groeneveld, 2007) 

 

15-30% kan voorkomen worden met correcte handhygiëne 

 

 



WHO handhygiëne richtlijn  



Handhygiëne in Nederlandse  
ziekenhuizen 

 

24 ziekenhuizen:  19.5%  (V. Erasmus) 

3 ziekenhuizen: 20.5%  (A. Huis) 



Variatie in handhygiëne  
3 ziekenhuizen, 67 afdelingen 

29,6%  

(9%-90%) 

20,1%  

(2%-55%) 

10,7%  

(0%-23%) 



Grol en Grimshaw, Lancet 2003 

Wat beïnvloedt of handhygiëne  
wordt toegepast of niet? 

 

 

Educatie 

 

 

Feedback 

Reminders 

 

 

 

Faciliteiten 



Opdracht 

 

 Probeer te bedenken wat, uitgaande van 
deze cultuurfactoren, zou kunnen 
bijdragen aan een oplossing (i.e. betere 
handhygiëne) 



Grol en Grimshaw, Lancet 2003 

Wat beïnvloedt of handhygiëne  
wordt toegepast of niet? 

 

 

Educatie 

 

 

Feedback 

Reminders 

 

 

 

Faciliteiten 



 Sociale invloed theorieën 

 Sociaal-lerentheorie  

 Theorieën over het functioneren van teams 

 Theorieën over leiderschap 

Theorieën over sociale invloed en 
leiderschap in teams  



 Aanwezigheid teamleider/actieve participatie 

 Normsetting en doelbepaling/locale consensus 

 Teamvisie, taakoriëntatie en ondersteuning van innovatie 

 Voorbeeldgedrag (modelling) 

 Onderlinge controle en feedback op handelen 

 Waardering en positief commentaar van opinieleiders/collega’s 

 

 

Belangrijke ‘veranderconcepten’  



 Aanwezigheid teamleider/actieve participatie 

 Normsetting en doelbepaling/locale consensus 

 Teamvisie, taakoriëntatie en ondersteuning van innovatie 

 Voorbeeldgedrag (modelling) 

 Onderlinge controle en feedback op handelen 

 Waardering en positief commentaar van opinieleiders/collega’s 

 

 

TEAM INTERVENTIE 



 Aanwezigheid teamleider/actieve participatie 

 Normsetting en doelbepaling/locale consensus 

 Teamvisie, taakoriëntatie en ondersteuning van innovatie 

 Voorbeeldgedrag (modelling) 

 Onderlinge controle en feedback op handelen 

 Waardering en positief commentaar van opinieleiders/collega’s 

 

 

TEAM INTERVENTIE 

 Drie teambijeenkomsten tbv normsetting, 
doelbepaling, weg er naar toe 

 Teamleider leidt bijeenkomsten, benoemt HH 
tot prioriteit, stelt compliance telkens aan de 
orde en ondersteunt team en rolmodel 



 Aanwezigheid teamleider/actieve participatie 

 Normsetting en doelbepaling/locale consensus 

 Teamvisie, taakoriëntatie en ondersteuning van innovatie 

 Voorbeeldgedrag (modelling) 

 Onderlinge controle en feedback op handelen 

 Waardering en positief commentaar van opinieleiders/collega’s 

 

 

TEAM INTERVENTIE 

 Drie teambijeenkomsten tbv normsetting, 
doelbepaling, weg er naar toe 

 Teamleider leidt bijeenkomsten, benoemt HH 
tot prioriteit, stelt compliance telkens aan de 
orde en ondersteunt team en rolmodel 

 Rolmodel demonstreert, instrueert, motiveert, 
geeft feedback en stimuleert collega’s tot het 
geven van feedback  



 Aanwezigheid teamleider/actieve participatie 

 Normsetting en doelbepaling/locale consensus 

 Teamvisie, taakoriëntatie en ondersteuning van innovatie 

 Voorbeeldgedrag (modelling) 

 Onderlinge controle en feedback op handelen 

 Waardering en positief commentaar van opinieleiders/collega’s 

 

 

TEAM INTERVENTIE 

 Drie teambijeenkomsten tbv normsetting, 
doelbepaling, weg er naar toe 

 Teamleider leidt bijeenkomsten, benoemt HH 
tot prioriteit, stelt compliance telkens aan de 
orde en ondersteunt team en rolmodel 

 Rolmodel demonstreert, instrueert, motiveert, 
geeft feedback en stimuleert collega’s tot het 
geven van feedback  

Teamleider en rolmodel gecoacht door externe coach 



 

 

 

 

 

 

 

HELPING HANDS – effect evaluatie  

21,8 

40,4 

19,1 

53,1 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

T1 T2 

State of the art 

Extended 



Tenslotte 

• We weten nog weinig van cultuur in de zorg,  maar 

belangrijk lijken cultuureffecten wel 

 

• Interveniëren op cultuur is mogelijk een belangrijke, nog 

te weinig benutte aanpak 

 

• Alle ideeën zijn welkom, alvast dank voor het meedenken! 


