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Het programma ‘Doen of laten?’ houdt zich bezig met het identificeren en
terugdringen van niet-gepaste zorg in Nederland. Naast deze toolkit kunt u meer
ondersteunende middelen vinden op onze website: www.doenoflaten.nl.

Deze toolkit is tot stand gebracht met bijdragen van: Simone van Dulmen, Eva Verkerk, Tijn Kool, Prabath
Nanayakkara, Renuka Bindraban, Marlou van Beneden, Niek de Wit, Patrick Bindels, Saskia van Vugt en Evelien
de Schepper.

Dit is een publicatie van het Scientific Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare), Radboudumc.
Citeren uit dit rapport is toegestaan met bronvermelding: Schap het niet-gepaste lab.
Een toolkit voor het gepast gebruik van laboratoriumdiagnostiek in ziekenhuizen en huisartsenpraktijken.
Nijmegen, IQ healthcare, 2019.
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Inleiding

Voor wie is deze toolkit bedoeld?
De toolkit is bedoeld voor artsen en verpleegkundigen die de kwaliteit van zorg willen verbeteren door niet-gepaste
laboratoriumdiagnostiek terug te dringen in het ziekenhuis en in de huisartsenpraktijk. Voor een geslaagd project zijn
onderstaande punten belangrijk:

•
•
•

U denkt dat er in uw organisatie ruimte is voor verbetering in het aanvragen van laboratoriumdiagnostiek.
U kunt tijd vrijmaken om het project op gang te brengen.
De afdeling of de praktijk wil het project omarmen en er is draagvlak voor onder zorgverleners en leidinggevenden.

In zes stappen leggen we uit hoe u het project kunt aanpakken. Bent u alleen geïnteresseerd in de strategie die door
de voorbeeldprojecten gebruikt is, kijk dan bij stap 3. De materialen die hierbij ingezet kunnen worden, zijn te vinden
op onze website.
Voor meer informatie over het deïmplementeren van niet-gepaste zorg verwijzen wij naar onze deïmplementatiegids, te
downloaden op onze website www.doenoflaten.nl.
De inspiratie voor deze toolkit
Het doel van deze toolkit is het ondersteunen van zorgverleners in het terugdringen van het niet-gepast gebruik van
laboratoriumdiagnostiek in het ziekenhuis en in de huisartspraktijk. Ongeveer 20% van de labtesten in het ziekenhuis
blijkt overbodig te zijn. Daarnaast is in de huisartsenpraktijk het aantal bepalingen van bijvoorbeeld vitamine B12 en
D sterk gestegen. Patiënten zoeken een oorzaak voor aspecifieke klachten zoals vermoeidheid, maar die ligt zelden
in een gebrek aan vitamine B12 en D. Niet-gepaste laboratoriumdiagnostiek leidt tot overdiagnostiek, onnodige
bloedafnames en kosten.
Deze toolkit is geïnspireerd op twee projecten. Het Amsterdam UMC, locatie VUmc heeft bij vier ziekenhuizen
laboratoriumdiagnostiek verminderd, onder leiding van dr. Prabath Nanayakkara, Renuka Bindraban en Marlou van
Beneden. Het UMC Utrecht en het Erasmus MC hebben onder leiding van prof. dr. Niek de Wit, prof. dr. Patrick Bindels,
dr. Saskia van Vugt en dr. Evelien de Schepper het aantal vitamine D- en B12-bepalingen teruggedrongen in twee
huisartsennetwerken.
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Samenvatting project Amsterdam UMC, locatie VUmc
Onder coördinatie van het Amsterdam UMC, locatie VUmc hebben vier opleidingsziekenhuizen het aantal
labdiagnostiekaanvragen op de afdeling Interne Geneeskunde met ruim elf procent teruggebracht. De
verandering was in drie van de vier ziekenhuizen significant. Dat hebben ze gedaan met onderwijs en feedback,
intensivering van de supervisie van assistenten en veranderingen in het elektronische aanvraagsysteem. De
potentiële kostenbesparing door minder testen wordt geschat op 1,2 miljoen euro. Er was geen negatief effect
op de klinische uitkomsten zoals opnameduur, heropnamen en herhaalbezoeken op de poli. Belangrijke les was
dat de supervisoren een cruciale rol kunnen spelen door voldoende tijd te creëren voor vragen van AIOS en het
goede voorbeeld te geven. Meer informatie over het project staat in het studieprotocol.
Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met
Prabath Nanayakkara (P.Nanayakkara@vumc.nl).
Samenvatting project UMCU en Erasmus MC
Gecoördineerd vanuit het UMC Utrecht en het Erasmus MC hebben 158 huisartsen verspreid over
26 praktijken in de regio’s Rotterdam en Utrecht het aantal vitamine-D-bepalingen teruggebracht
met 23 procent en het aantal vitamine-B12-bepalingen met 20 procent. Dat gebeurde na twee
onderwijsbijeenkomsten voor de huisartsen, een driemaandelijkse nieuwsbrief met feedbackcijfers
over vitamine D- en B12-aanvragen per praktijk en (bij de helft van de praktijken) ook door
patiënteninformatie. Het specifiek voorlichten van patiënten hielp bij het terugdringen van de
vitaminebepalingen, met name bij praktijken die vóór de interventie de hoogste percentages
vitaminediagnostiek hadden.
Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Saskia van Vugt (s.f.vanvugt@
umcutrecht.nl) of Evelien de Schepper (e.deschepper@erasmusmc.nl).
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Hoe pakt u een deïmplementatieproject aan?
Stap 1. Breng de situatie in kaart
Als eerste brengt u de omvang van het probleem in uw werkomgeving in kaart. Dit is het startpunt van het project
en tegelijkertijd de voormeting. Dit is mogelijk ook al een interventie wanneer deze data gepresenteerd worden aan
de artsen. Breng in kaart hoeveel laboratoriumdiagnostiek er nu gedaan wordt, en probeer een schatting te maken
hoeveel daarvan niet-gepast is. Dit kan een uitdaging zijn wanneer de informatie in het dossier niet gedetailleerd
genoeg is. Samenwerking met een regionaal huisartsenlaboratorium kan helpen om deze informatie te verkrijgen
voor de eerste lijn. Kies een of meerdere vormen van laboratoriumdiagnostiek waarvan u weet of vermoedt dat er nog
ruimte is voor verbetering. Mogelijke gewenste of ongewenste bijeffecten van de deïmplementatie zijn ook belangrijk
om te monitoren.
Inspiratie: hoe heeft het Amsterdam UMC, locatie VUmc de omvang van het probleem
in het ziekenhuis gemeten?
“Wij maten het aantal laboratoriumtesten per patiëntcontact. Het was niet mogelijk om te bepalen welke daarvan
niet-gepast waren. Secundaire uitkomstmaten waren aanvragen voor radiologie, microbiologie en nucleaire
geneeskunde per patiëntcontact. Aantal patiëntcontacten is de som van het aantal bezoeken, dagopnamen
en ligdagen. We hebben ook klinische uitkomsten bestudeerd: gemiddelde duur van ziekenhuisopname,
poliklinische herhaalfrequentie (aantal poliklinische herhaalbezoeken/aantal eerste bezoeken), 30-dagen
heropnames en Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) voor patiënten met pneumonie. Deze gegevens hebben
we gekregen via de controller.
De deelnemende ziekenhuizen vroegen gemiddeld 11 laboratoriumtesten per patiëntcontact aan.”
Inspiratie: hoe hebben het UMCU en het Erasmus MC de omvang van het probleem
bij de huisarts gemeten?
“Wij bepaalden het aantal vitamine D- en B12-bepalingen per individuele huisartsenpraktijk. Het was niet
mogelijk om te bepalen welke daarvan niet-gepast waren, omdat die informatie niet in het HIS staat. Secundaire
uitkomstmaten waren het aantal bepalingen waarbij een te laag vitamine D- of B12-gehalte werd aangetoond
en het aantal voorschriften voor vitamine D- en B12-suppletie. Voor de verzameling van het aantal bepalingen
werkten we samen met de regionale diagnostische centra. Het aantal voorschriften haalden we uit de database
van het regionale huisartsennetwerk.
In de 26 deelnemende praktijken (met een totale populatie van bijna 200.000 patiënten) werden in totaal
17.527 vitamine-D-bepalingen en 12.304 vitamine-B12-bepalingen gedaan. We zagen een flinke variatie in
aanvraaggedrag tussen huisartsenpraktijken.”
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Doelstelling
Bepaal wat u wilt veranderen bij welke patiëntenpopulatie en in welke situatie. Doe dit samen met de artsen en
verpleegkundigen op de afdelingen die meewerken aan het project. Probeer het doel SMART te formuleren: specifiek,
meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden.
Inspiratie: wat was het doel van het Amsterdam UMC, locatie VUmc?
“Ons doel was het totaalaantal laboratoriumaanvragen met 5% te reduceren. Onze focus lag primair op
laboratoriumdiagnostiek, daarnaast hebben we ook het effect van de interventie op volume en kosten
van andere diagnostiek bestudeerd.”
Inspiratie: wat was het doel van het UMCU en het Erasmus MC?
“Het reduceren van het aantal vitamine-D- en vitamine-B12-bepalingen in de deelnemende huisartsenpraktijken
door scholing en feedback aan huisartsen, en het beoordelen van het additionele effect van informatie aan
patiënten, gedurende een periode van 1 jaar.”
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Stap 2. Onderzoek het probleem
Om de deïmplementatiestrategie goed aan te laten sluiten op de situatie op uw afdeling of praktijk, zoekt u uit waarom
het probleem bestaat. Als u weet waarom en wanneer laboratoriumdiagnostiek onnodig aangevraagd wordt, kunt
u een strategie kiezen die deze problemen oplost en een zo groot mogelijke kans van slagen heeft. Vaak wordt
aangenomen dat mensen de juiste dingen gaan doen als we ze uitleggen waarom dat belangrijk is. Daarbij vergeten
we dat ze werken in een complexe omgeving die veel invloed heeft op hun gedrag. Het is dus belangrijk om onderzoek
te doen naar het probleem en de belemmerende en bevorderende factoren voor verandering. Dat kan door middel
van gesprekken met collega’s, een vragenlijst versturen naar de betrokken zorgverleners en/of patiënten en hen
observeren. Belemmerende en bevorderende factoren kunnen zitten op het niveau van de zorgverlener, de patiënt, de
sociale context en organisatie en de maatschappij.
Inspiratie: hoe bracht het Amsterdam UMC, locatie VUmc de context van het probleem in
het ziekenhuis in kaart?
“We hebben vragenlijsten afgenomen bij de vier ziekenhuizen. Daarin vroegen we naar de belangrijkste
(voorziene) bevorderende en belemmerende factoren voor deïmplementatie.
Ook hebben we ze geïnventariseerd tijdens enkele werkconferenties met de projectteams.
De belangrijkste belemmerende factoren waren tijdgebrek, onzekerheid, wisselende inzichten van
verschillende specialisten, moeite om een vaste werkwijze om te buigen, snelle turnover van assistenten
en te veel focus op euro’s.
De belangrijkste bevorderende factoren waren enthousiasme van zorgverleners, inzicht in
aanvraaggedrag en kosten, duidelijke werkafspraken, goede onderbouwing, herhaling, rolmodellen en
samenwerking tussen disciplines.”
Inspiratie: hoe brachten het UMCU en het Erasmus MC de context van het probleem
bij de huisarts in kaart?
“We hadden al ervaring met het terugdringen van vitamine-D-bepalingen in een eerder project in Rotterdam.
Tijdens de feedbacksessies van dat project deelden de huisartsen hun ervaringen. Op basis van die kennis
hebben we ervoor gekozen het project uit te breiden met vitamine-B12-bepalingen en naar meer praktijken.
Daarnaast was uit de literatuur al wel het een en ander bekend over achtergronden van de toegenomen
vitaminediagnostiek.”
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Stap 3. Bepaal de strategie
Wanneer u weet hoe groot het probleem is en wat de context van het probleem is, kunt u een passende
deïmplementatiestrategie kiezen. Een strategie werkt het beste wanneer deze het probleem aanpakt en goed past bij
de zorgverleners en de omgeving waarin zij werken. Herhaling van de boodschap en blijvende aanpassingen op de
afdeling vergroten de kans dat de verandering blijft. Onderdelen van de strategie kunnen zijn:

•
•
•

Scholing of vaardigheidstraining in bijeenkomsten
Het verspreiden van educatief materiaal zoals een e-learning, poster of zakkaartjes
Aanwijzen van een lokale klinische leider, een zorgverlener die zich verantwoordelijk voelt voor het slagen van het
project en collega’s motiveert

•
•
•
•
•

Aanpassen van of nieuwe aandacht voor het protocol
Feedback op het niet-gepaste zorggebruik, indien mogelijk individuele feedback
Aanpassingen in het EPD, zoals automatische reminders of stoporders
Aanpassingen in de organisatie, zoals in zorgpaden, de taakverdeling of de werkomgeving
Patiëntgerichte interventies, zoals een folder of e-learning

Feedback is heel nuttig omdat het zorgverleners inzicht geeft in hun handelen en motiveert tot verbetering. Het op
de hoogte stellen van collega’s van het project en de veranderingen moet altijd onderdeel zijn van de strategie. Om
het beleid zo goed mogelijk onderdeel te laten zijn van de cultuur van uw organisatie, kunt u alle nieuwe artsen en
verpleegkundigen hierover informeren.
Inspiratie: welke strategie hanteerde het Amsterdam UMC, locatie VUmc?
“We hebben de volgende acties ondernomen:

•
•
•
•
•

Scholing over diagnostiek voor artsen middels presentaties, nieuwsbrieven, zakkaartjes en muismatten
Feedback over diagnostiekgebruik, verspreid via presentaties en nieuwsbrieven
Poster in overdrachtsruimtes met belangrijke principes en afspraken
Intensivering van de supervisie van AIOS, waarbij aanvraaggedrag kritisch werd besproken
Klinisch chemicus sluit aan bij patiëntbesprekingen om zorgverleners meer te leren over 			
laboratoriumdiagnostiek

•

Aanpassingen aan aanvraagsystemen, zoals het instellen van tijdsloten en pop-ups en het aanpassen
van aanvraagpakketten

•
•
•

8

Herzien van veelgebruikte richtlijnen
Werkconferenties met de vier ziekenhuizen, waarbij ze kennis, ideeën en ervaringen uit konden wisselen
Opnemen van de principes in het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers”

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Inspiratie: welke strategie hanteerden het UMCU en het Erasmus MC?
“We hebben de volgende acties ondernomen:
•

Scholing voor huisartsen met informatie over de zin en onzin van vitaminebepalingen en de

mogelijkheid om het gesprek te oefenen met een simulatiepatiënt
•

Nieuwsbrieven met feedback over het aantal aangevraagde vitaminebepalingen per praktijk

Een deel van de huisartsenpraktijken ontving ook patiënteninformatie:
•

Folder voor patiënten die huisartsen konden uitdelen tijdens het consult

•

Wachtkamerfilmpje of poster voor in de wachtkamer”

9

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 4. Voer de strategie uit
Bereid de strategie voor en voer deze uit op uw afdeling. Een goede en duidelijke planning is handig voor
alle betrokkenen.
Inspiratie: hoe heeft het Amsterdam UMC, locatie VUmc hun strategie uitgevoerd in het
ziekenhuis?
“We activeerden de AIOS en opleiders tijdens de werkconferenties en lieten ze brainstormen over
welke laboratoriumdiagnostiek ze konden verminderen en welke acties daarvoor nodig waren. In
voortgangsbesprekingen hebben we de ziekenhuizen geholpen en gemotiveerd om acties uit te voeren. In deze
besprekingen bespraken we veranderingen in aanvraaggedrag aan de hand van recente data, welke acties
goed leken te werken en welke nog ingezet konden worden.
Scholing is verricht middels presentaties, nieuwsbrieven en het uitdelen van zakkaartjes en muismatten.
Door de boodschap te herhalen en artsen zelf het onderwijs te laten geven is dit ingebed op de afdeling.
De ziekenhuizen hebben zelf posters gemaakt met daarop de belangrijkste principes, werkafspraken en
voorbeelden van goed aanvraaggedrag. Laboratoriumaanvragen en aanvraagpakketten werden kritisch
bekeken door de teams en aangepast indien dit zinvol werd geacht. Bestaande besprekingen werden gebruikt
om het probleem van niet-gepaste diagnostiek aan te kaarten”
Inspiratie: hoe hebben het UMCU en het Erasmus MC hun strategie uitgevoerd bij de
huisarts?
“De scholing werd gegeven in twee bijeenkomsten, waarbij ook werd geoefend met een
simulatiepatiënt. Huisartsen die niet aanwezig konden zijn bij de bijeenkomst kregen een
e-learning. Vervolgens stuurden we driemaandelijks een nieuwsbrief met feedback over het aantal
vitaminebepalingen op praktijkniveau.
De helft van de praktijken werd daarbij ook uitgerust met patiënteninformatie: folders en een
wachtkamervideo. De folder voor patiënten is ook uitgebracht in het Turks en Arabisch en werd in
stapeltjes opgestuurd naar de praktijken. Bij praktijken zonder beeldscherm in de wachtkamer kon het
filmpje niet worden getoond en werd een poster opgehangen.”
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Stap 5. Evalueer
Heeft de strategie geleid tot minder niet-gepaste zorg?
Meet net zoals bij stap 1 hoeveel niet-gepaste laboratoriumdiagnostiek wordt aangevraagd. Mogelijke gewenste
of ongewenste bijeffecten op de patiënt of ander zorggebruik zijn goed om te monitoren. Het verminderen van
labdiagnostiek kan bijvoorbeeld leiden tot een langere opnameduur of een toename in het gebruik van beeldvormende
diagnostiek. Bij voorkeur evalueert u nog een tweede keer enkele maanden na afloop van de strategie, zodat u kunt
zien in hoeverre het effect blijvend is.
Inspiratie: welk effect vond het Amsterdam UMC, locatie VUmc
“De gemiddelde reductie van het totaal aantal aanvragen per contactmoment over alle ziekenhuizen was
11%. In drie van de vier ziekenhuizen was de daling significant. Er was ook een daling in het gebruik van
andere diagnostiek zoals radiologie, microbiologie en nucleaire geneeskunde, met uitzondering van een
van de vier deelnemende ziekenhuizen waar het volume microbiologie steeg. Er was geen duidelijke
verandering in de kosten per contactmoment, de ligduur, herhaalbezoeken op de poli en heropnames.”
Inspiratie: welk effect vonden het UMCU en het Erasmus MC?
“Het aantal vitamine-B12-bepalingen daalde met 20% en het aantal vitamine-D-bepalingen daalde met 23%.
Praktijken die bij aanvang veel bepalingen aanvroegen daalden het meest. De folder en wachtkamerfilmpjes
voor patiënten zorgden voor een nog grotere daling. Het aantal vitamine-B12- en D-voorschriften daalde ook.”
Hoe is dit proces verlopen?
Met een procesevaluatie onderzoekt u op welke manier de strategie heeft geleid tot de resultaten. Het kunnen
verklaren van het proces, bijvoorbeeld aanwijzen van het meest effectieve element van een strategie of een oorzaak
voor het lage effect, is heel nuttig voor het verbeteren van de strategie. Bij een procesevaluatie denkt u na over
de vragen: hoe kwam de strategie aan bij de zorgverleners? Via welk mechanisme heeft het gewerkt? Hoe heeft
de omgeving de deïmplementatie beïnvloed? U kunt informatie verzamelen over deze vragen in gesprekken met
zorgverleners en patiënten, met observatie, een vragenlijst of data verzamelen via het EPD.
Inspiratie: hoe evalueerde het Amsterdam UMC, locatie VUmc het proces?
“De informatie voor onze evaluatie komt uit de voorgangsgesprekken met de vier ziekenhuizen en uit de
vragenlijst die is afgenomen aan het einde van het project. De multifactoriële aanpak met lokale fine-tuning en
monitoring, het zorgen voor rolmodellen op de afdeling en het betrekken van assistenten is doorslaggevend
geweest voor het slagen van het project.”
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Inspiratie: hoe evalueerden het UMCU en het Erasmus MC het proces?
“We hebben 20 huisartsen en 20 patiënten geïnterviewd. Daaruit kwam dat de neiging van de
huisarts om conflicten te vermijden en patiënten tevreden te stellen een belangrijke belemmerende
factor is voor het veranderen van het aanvraaggedrag. Huisartsen en patiënten hadden verschillende
verwachtingen van vitamine-B12- en D-bepalingen. Meer feedback, duidelijke richtlijnen voor
huisartsen en meer informatie via folders voor patiënten werden genoemd als bevorderende factoren.
Sommige huisartsen hadden het idee dat patiënten na het zien van de wachtkamerfilmpjes vaker om
een vitamine-B12-bepaling vroegen, dus wellicht kan de boodschap van de filmpjes nog beter.”
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Stap 6. Behoud het effect
Het is een uitdaging om de verandering te behouden en te voorkomen dat mensen terugvallen in hun oude
gewoonten. Enkele tips:

•

Zorg voor inbedding van de deïmplementatiestrategie, bijvoorbeeld dat zakkaartjes en folders altijd beschikbaar
blijven, aanpassingen in het aanvraagsysteem, regelmatig terugkerende scholing of het opnemen van het thema in
het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers.

•
•

Plan halfjaarlijks een meetmoment in voor evaluatie.
Stel een arts en/of verpleegkundige verantwoordelijk voor het onder de aandacht blijven brengen van onterechte
laboratoriumdiagnostiek tijdens bijvoorbeeld overdrachtsmomenten.

Materialen
Deze materialen vindt u op onze website www.doenoflaten.nl

•
•
•
•

Toolkit voor het terugdringen van laboratoriumdiagnostiek in de SEH door Choosing Wisely Canada
Informatie op thuisarts over vitamine D en vitamine B12.
Presentatie voor onderwijsbijeenkomst voor huisartsen van UMCU en Erasmus MC
Het gepubliceerde studieprotocol van het project van het Amsterdam UMC, locatie VUmc: A multicenter
before-after study on reducing unnecessary diagnostics by changing the attitude of caregivers: protocol for the 		
RODEO project.

•

Muismat gebruikt door het Amsterdam UMC, locatie VUmc.
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Het programma ‘Doen of laten? Het terugdringen van onnodige zorg’
is gefinancierd door het Citrienfonds. Het Citrienfonds van de
NFU en ZonMw helpt duurzame en breed inzetbare oplossingen in de
gezondheidszorg ontwikkelen.
Meer informatie: www.citrienfonds.nl

