
Met zorgevaluatie wordt duidelijk welke behandelingen 

effectief zijn en voor welke patiëntengroep. Op diverse 

plekken wordt daarom de zorg tegen het licht  

gehouden en waar gewenst anders ingericht.  

Drie medisch specialisten vertellen over  

hoe zij dit aanpakken. 

Zorg anders inrichten 
levert veel op
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Hoe is uw werk veranderd 
nadat u het zorgproces hebt 
geanalyseerd en geëvalueerd?
‘Voorheen zat ik in mijn spreek kamer 
en kwamen alle oogpatiënten een 
voor een langs. Nu ben ik degene 
die van kamer naar kamer gaat. In de 
22 jaar dat ik als oogarts werk, zag ik 
altijd alle soorten klachten: van zeer 
ingewikkeld tot heel eenvoudig. In 
Bernhoven hebben we nu onder-
zocht hoe de oogheelkundige zorg 
zinniger kon worden ingericht. 
Daarna hebben we besloten om 
alle patiënten met eenvoudige 
klachten naar goed gekwalificeerde 
klinisch optometristen in ons nieuwe 
screeningscentrum te sturen.’

Wie bepaalt welke patiënt  
naar de oogarts mag?
‘Uit onze evaluatie bleek dat klach-
ten als glaucoom in de familie, 

‘Ik zie alleen nog de complexe gevallen’
Oogarts Wilda Batubara, werkzaam in ziekenhuis Bernhoven in Uden, heeft in haar 
ziekenhuis de oogzorg zinniger ingericht. Patiënten met eenvoudige klachten gaan eerst 
naar de optometrist. 

droge ogen en een oogkeuring 
voor het rijbewijs prima door een 
hoogopgeleide optometrist zijn te 
behandelen. Zij doen aanvullend 
onderzoek en wanneer het nodig  
is, zie ik de patiënt alsnog. Mijn 
patiëntenpopulatie is sterk veran-
derd: ik zie alleen nog complexe 
gevallen, zoals netvliesloslatingen 
en spoedpatiënten. Wel belangrijk 
is dat de huisartsen, die de triage 
doen, goed getraind zijn. Daar  
moet je in investeren.’

Hoe waarborgt u de kwaliteit?
‘Deze vraag krijgen we vaker. 
We hebben dat ondervangen 
door de optometristen goed 
op te leiden en stevig in hen te 
investeren. Dat doen we door 
regelmatig EPD’s eruit te lichten 
en die te bestuderen, door 
casusbesprekingen, supervisie en 

de drempel te verlagen om  
de oogarts in te schakelen. Ik ben 
altijd in de buurt en sjees soms van 
kamer naar kamer om even mee te 
kijken. Deze nieuwe aanpak heeft 
mijn werk interessanter gemaakt.  
Ik vind het inspirerend dat ik vooral 
de complexe aandoeningen zie.’

Wat levert het project op?
‘Zestig procent van de patiënten 
blijkt prima naar de optometrist  
te kunnen. Dat betekent een flinke 
kostenreductie en toegenomen 
patiënttevredenheid, want 
patiënten staan niet langer op de 
wachtlijst. Het is een positieve én 
noodzakelijke ontwikkeling: we 
hebben te veel werk voor te weinig 
oogartsen. Door het nu zo aan te 
pakken, kunnen we alle patiënten 
blijven behandelen op hoog niveau 
en lopen de kosten terug.’
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‘Reductie van overbodige 
diagnostiek’
Aios interne geneeskunde Daan Castelijn werkt bij het 
Spaarne Gasthuis in Haarlem en is betrokken bij het  
RODEO-project. Dat staat voor ‘reductie overbodige 
diagnostiek door attitudeverandering van artsen’. 

Waarin zit het succes?
‘Een grote succesfactor in dit 
project is de educatieve kant: 
elke twee weken pakten we een 
diagnose of aanvullend onderzoek 
bij de kop en analyseerden 
we wat wel en niet zinnig was. 
Over dit soort onderwerpen 
praat je niet snel, je moet dat 
echt agenderen. Er gingen 
dan zaken af, maar soms bleek 
bij een bepaalde aandoening 
dat juist extra labonderzoek 
nodig was. Dit inzicht zorgde 
voor een extra boost en zo 
raakten specialisten enthousiast. 
Ook hebben wij reële kosten 
besproken van bijvoorbeeld een 
bloedgasonderzoek of scan. 
Onze artsen en arts-assistenten 
hebben weinig besef van deze 
kosten. Door zakkaartjes uit te 
delen met de werkelijke kosten is 
het bewustzijn sterk vergroot. Ze 
hebben nu een realistischere kijk 
op hun eigen werk. Over de hele 
linie is het labonderzoek inmiddels 
met 15 procent gereduceerd. 
Een waanzinnige prestatie. Onze 
ervaringen worden uitgewisseld 
met vier andere ziekenhuizen, met 
het Amsterdam UMC locatie VUmc 
als projectleider, die actief bezig 
zijn met dit project.’

Wat houdt het  
RODEO-project in?
‘Wij hebben gekeken naar wat 
voor soort labaanvragen puur 
uit gewoonte werden gedaan. 
Dat waren er nogal wat. Bij 
alvleesklierontstekingen bleek 
dat er standaard een amylase én 
een lipase werd gedaan, terwijl 
nieuw onderzoek laat zien dat 
die amylasebepaling onnodig is. 
Door alle artsen hierop te wijzen 
is dit onderzoek van honderd naar 
vijf keer per jaar gereduceerd. 
Bewustwording, bewustwording, 
bewustwording. Daar draait het 
om als we spreken over onnodig 
laboratoriumonderzoek. Kosten 
mogen geen referentiekader zijn om 
een onderzoek wel of niet te doen. 
Maar wanneer je op zorginhoudelijke 
afwegingen ontdekt dat bepaalde 
onderzoeken niet nodig zijn, is de 
bijkomende kostenreductie welkom.’

Was iedereen gelijk om?
‘Het duurde wel even voor we alle 
betrokkenen overtuigd hadden van 
deze kritische blik op hun routine. 
Dat betekende veel praatsessies en 
data genereren en terugkoppelen 
om ze te overtuigen. Je verbetert 
de zorg door onnodig onderzoek te 
schrappen. Patiënten missen niets.’

Op vrijdag 8 november organiseert de Federatie het symposium 
Zorgevaluatie in Beweging in DeFabrique in Utrecht. Meer informatie over 
het programma en aanmelding: demedischspecialist.nl/zorgevaluatie.

http://demedischspecialist.nl/zorgevaluatie
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‘Bij veel patiënten is 
afwachten beter’
Uroloog Roderick van den Bergh werkt in het St. Antonius 
Ziekenhuis in Nieuwegein. Hij behandelt mannen met niet-
agressieve prostaatkanker niet direct, maar wacht even af.  

Hoe kwam u op het idee om 
prostaatkanker juist niet te 
behandelen?
‘Tien jaar ben ik nu bezig met dit 
onderwerp. In het begin werd 
ik vreemd aangekeken als ik 
voorstelde niet iedere kankerpatiënt 
te behandelen. Inmiddels wordt dit 
uitgangspunt steeds meer omarmd. 
In het St. Antonius Ziekenhuis, het 
grootste prostaatkankercentrum 
in deze regio, wordt nu een op de 
drie mensen met prostaatkanker 
niet direct behandeld, maar 
komt alleen op driemaandelijkse 
controle. Bedenk wel dat dit 
mensen zijn die door onze goede 
opsporingmethoden sneller een 
diagnose krijgen. Vroeger wisten 
ze niet eens dat ze kleine tumoren 
hadden.’

Waar ligt de grens tussen 
wie wel en wie niet wordt 
bestraald?
‘Dat is inderdaad ingewikkeld. 
We zoeken steeds naar de juiste 
grens en die is flexibel en per 
persoon verschillend. Het hangt af 
van de medische én persoonlijke 
omstandigheden. Niet iedereen 
kan afwachten aan. Ik pleit zelf 
voor het verder wetenschappelijk 
onderzoeken van het oprekken 
van deze grens. Zeker met de inzet 
van pet-scans, waarmee we nog 
secuurder kunnen inschatten of een 
tumor agressief is of dat die er nog 
wel tien jaar onveranderd zal zitten.’

Hoe overtuigt u  
patiënten hiervan?
‘We hebben meer tijd op onze poli 
ingelast, zodat we psycho logische 
effecten kunnen belicht en. Die 
gesprekken vragen een andere 
attitude van mij als uroloog.  
Met veel geduld bespreek ik alle  
consequenties en bijwerkingen, 
zoals incontinentie en erectie-
problemen, en ook de risico’s van 
niet-behandelen. Ik werk hierin 
succesvol samen met de radio-
therapeut en de oncologisch 
verpleegkundige.  
Zo horen mensen het van alle 
kanten en zijn de meeste over-
tuigd. Ook collega’s staan er nu 
meer voor open. Zij begrijpen dat 
het deze kant op moet. En niet 
alleen bij prostaatkanker, ook bij 
andere, zelfs oncologische aan doe-
ningen, kunnen we dit doen – mits 
wetenschappelijk verantwoord.’

Wat heeft het opgeleverd?
‘Geen dure behandelingen 
uitvoeren, betekent lagere kosten 
– al is dat niet het uitgangspunt. 
We hebben nog geen keiharde 
uitkomstcijfers, omdat die lastig 
vast te stellen zijn, maar we 
weten wel waar het naartoe gaat. 
We gaan nu verpleegkundig 
specialisten opleiden tot 
‘prostatologen’. Zij kunnen nog 
meer taken van ons urologen 
overnemen. Dit beleid past in 
deze tijd.’ 

Zorgevaluatie 
en gepast gebruik

Eind juni heeft minister Bruins van  
Medische Zorg de rapportage Zorgevaluatie 
en Gepast Gebruik ontvangen van de  
betrok ken partijen van het Hoofdlijnen-
akkoord medisch-specialistische zorg.  
Met hierin legio voorbeelden van hoe  
door zorgevaluatie de kwaliteit van zorg 
overeind blijft en de kosten omlaag kunnen. 
Minister Bruins is enthousiast: ‘Het eerste 
honk is bereikt. Er wordt al veel gesproken 
over wat zinnige zorg is en wat niet; of de 
patiënt er daadwerkelijk baat bij heeft. 
Dergelijke afwegingen moet je maken  
op basis van feiten.’
De Federatie vindt het belangrijk dat  
zorgevaluatie niet gezien wordt als  
methodiek om zwart-wit conclusies te  
trekken over welke zorg wel of niet zinvol  
is. Om de meest dringende onderzoeks-
vragen in beeld te brengen, hebben  
22 wetenschappelijke verenigingen een 
kennisagenda opgesteld. Daarnaast zijn er  
8 in ontwikkeling en lopen er al meer dan  
60 zorgevaluatie studies. Alles bijeen zijn er 
in de bestaande kennisagenda’s meer dan  
200 kennishiaten geprioriteerd.

Download het rapport via: 
demedischspecialist.nl/
rapportage-zorgevaluatie

http://demedischspecialist.nl/rapportage-zorgevaluatie
http://demedischspecialist.nl/rapportage-zorgevaluatie

