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Doel

In 2015 heeft de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra het programma Doen of laten? 

Het terugdringen van onnodige zorg gestart in het kader van het Citrienfonds. De hoofddoelen van dit programma 

waren het in kaart brengen welke zorg niet-gepast is, het het daadwerkelijk terugdringen, oftewel deïmplementeren 

van niet-gepaste zorg en het identificeren van randvoorwaarden voor succesvolle deïmplementatie. Uitgangspunt was 

dat de umc’s hierbij een voortrekkersrol wilden vervullen en dat initiatieven in de verschillende regio’s werden gestart.

Activiteiten

Onderzoekers uit drie umc’s hebben, om te inventariseren welke zorg niet-gepast is, de medisch specialistische 

richtlijnen 2010-2015 gescreend op aanbevelingen die adviseren iets niet te doen, de zogenoemde Beter-Niet-Doen-

Lijst. Tevens zijn twee systematische literatuurstudies verricht; de eerste over bevorderende en belemmerende factoren 

bij het terugdringen van niet-gepaste zorg en de tweede over strategieën om niet-gepaste zorg terug te dringen. 

Om daadwerkelijk niet-gepaste zorg te deïmplementeren zijn acht projecten gestart, gecoördineerd door de umc’s in 

hun regio. Het overkoepelende programmateam heeft de acht projectteams ondersteund bij de uitvoering van hun 

project met een deïmplementatiegids, werkconferenties en een website. Om kennis te vergaren over randvoorwaarden 

van succesvolle deïmplementatie heeft het programmateam een overkoepelende analyse uitgevoerd.

Resultaten

De acht projecten hadden een vergelijkbare opzet met een probleemanalyse vooraf en een procesanalyse achteraf. 

Ze waren divers qua setting en type niet-gepaste zorg. Twee projecten werden uitgevoerd in de eerstelijn; de overige 

projecten betroffen ziekenhuiszorg. Uit de probleemanalyses kwam naar voren dat de rol van patiënten belangrijk 

was bij het terugdringen van niet-gepaste zorg. De umc’s betrokken tientallen huisartsenpraktijken en in totaal 30 

ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra in hun project. Ook bleken het gebrek aan samenwerking en vertrouwen 

tussen zorgverleners, het gebrek aan tijd voor de patiënt en het doorbreken van routines belangrijke redenen waarom 

het moeilijk is om te stoppen met niet-gepaste zorg. Met uitzondering van twee projecten die de strategie alleen 

op patiënten richtten, waren alle strategieën gericht op meerdere doelgroepen: zorgverleners, patiënten en/of de 

organisatie. Scholing van zorgverleners en feedback waren populaire interventies. Interventies gericht op patiënten 

betroffen het verspreiden van educatief materiaal, het geven van scholing en gepersonaliseerde informatie.

Onderstaande tabel beschrijft de resultaten van de acht projecten. Zes projecten vonden een afname

van het volume aan zorg ten opzichte van de voormeting (projectnummer 2 tot en met 7). Een project vond 

een significante afname ten opzichte van de controlegroep (project 8) en een project vond geen verschil met 

de controlegroep (project 1). Veel projecten vonden een sterke variatie in effect tussen de deelnemende

ziekenhuizen of huisartsenpraktijken. De deïmplementaties hebben geen negatieve effecten voor de patient 

of ander zorggebruik gehad, voor zover de projecten dat gemeten hebben.

SAMENVATTING
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Coördinerend umc en doel Strategie Resultaat

UMCG: Terugdringen van 
niet-gepast gebruik van 
inhalatiecorticosteroïden (ICS)
door patiënten met COPD

LUMC: Terugdringen van niet-
gepaste artroscopieën en MRI’s
bij degeneratieve knieën bij
patiënten van 50 jaar en ouder
zonder slotklachten

Amsterdam UMC, locatie AMC:
Terugdringen van niet-gepast
gebruik van urinekatheters en
infusen

UMCU en Erasmus MC: 
Terugdringen van niet-gepaste 
vitamine-B12- en D-diagnostiek in de 
huisartsenpraktijk

Amsterdam UMC, locatie VUmc:
Terugdringen van niet-gepaste
laboratoriumdiagnostiek in de
interne geneeskunde

ErasmusMC: Terugdringen van
niet-gepaste vervolgconsulten bij
laagrisicopatiënten met
basaalcelcarcinoom

Radboudumc: Terugdringen
van niet-gepaste gastroscopie
bij dyspepsie

MUMC: Terugdringen van niet-
gepaste controle CT-scans na
curatieve behandeling van
maligne lymphoom

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2.

- Scholing professionals
- Publicaties in patiëntblade en vakbladen
- Screening op patiënten met
  mogelijk onnodige ICS
- Patiëntinformatie

- Klinisch leider
- Scholing voor artsen
- Vaardigheidstraining gesprek 
  met patiënt
- Patiëntenfolder
- Feedback

- Klinisch leider
- Scholing en educatief materiaal voor       
  artsen en verpleegkundigen
- Patiëntenfolder
- Competitieve feedback
- Aanpassingen in EPD

- Scholing of e-learning voor huisartsen
- Feedback 
  Alleen voor een tweede arm:
- Patiëntenfolder
- Wachtkamerfilmpje of poster voor           
  patiënten

- Conferenties
- Intensivering supervisie van AIOS
- Begeleiding door coördinerend projectteam                 
- Scholing of educatief materiaal voor artsen
- Feedback
- Aanpassingen in ordersets en       
  aanvraagsystemen

- Gepersonaliseerde
  informatiebrief voor de
  patiënt

- E-learning voor doorverwezen
  patiënten

- Scholing hematologen
- Patiëntenfolder
- Scholing op bijeenkomst
  patiëntenvereniging

Afname van 1% in ICS-afgiftes in de 
interventiegroep en 11% 
in de controlegroep. 
Ander medicatiegebruik bleef gelijk.

Afname van het percentage patiënten 
met knieklachten van 50 jaar en ouder 
met een artroscopie van 9% naar 4% 
en MRI’s van 14% naar 6%. Resultaten 
op basis van incomplete data. 
Definitieve resultaten volgen.

Reductie van het percentage onterechte 
urinekatheters van 32% naar 24% en het 
percentage onterechte infusen van 22%
naar 14%. Infecties, opnameduur en 
mortaliteit bleven gelijk.

Reductie van 23% in het aantal vitamine- 
D-bepalingen en 20% in het aantal 
vitamine-B12-bepalingen. Ook het aantal 
voorschriften voor vitamine D en B12 
daalde. Patiënteninformatie hielp hierbij.

Reductie van 11% in het aantal
laboratoriumaanvragen, terwijl het aantal 
aanvragen in de controlegroep steeg met 
2%. Er was geen negatief effect op de 
klinische uitkomsten zoals opnameduur, 
heropnamen en herhaalbezoeken op de 
poli.

Het aantal niet-gepaste consulten lijkt af 
te nemen en de patiënttevredenheid lijkt 
zelfs toe te nemen. De gezondheid bleef 
gelijk. Resultaten op basis van incomplete 
data, definitieve resultaten volgen in 
september 2019.

89% niet-gepaste gastroscopieën in de
controlegroep en 24% in de 
interventiegroep. Geen negatief effect 
op klachten, kwaliteit van leven en angst. 
Resultaten op basis van incomplete data, 
definitieve resultaten volgen.

Afname van het aantal CT-scans per 
patiënt van 8,5% in de interventiegroep 
en 1,8% in de controlegroep. Resultaten 
op basis van incomplete data. 
Definitieve resultaten volgen. 
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De conclusie is dat zorgaanbieders met de juiste, soms eenvoudige deïmplementatiestrategie de kwaliteit van 

zorg kunnen verbeteren. Er zijn weliswaar belemmerende factoren op verschillende niveaus, maar deze hoeven 

zorgverleners en hun bestuurders niet te weerhouden om aan de slag te gaan met deïmplementatie. De projectteams 

hebben een inschatting gemaakt van de kosten die zij hiermee bespaard hebben. Wanneer deze bedragen op 

landelijke schaal worden berekend, kunnen ziekenhuizen en huisartsen tientallen miljoenen euro’s besparen.

Succesfactoren voor een deïmplementatieproject

Op basis van de ervaringen met de acht projecten en de bestaande literatuur komen wij tot de volgende belangrijke 

factoren voor een succesvol deïmplementatieproject. Om te beginnen is organisatorische inbedding voorafgaand 

aan de start van belang; klinische leiders en bestuurlijk commitment zijn essentieel. Ook moet het projectteam een 

probleemanalyse uitvoeren voorafgaand aan het project om een strategie op maat te kunnen maken. Bij de uitvoering 

van het project dient de focus niet te veel op kosten(besparing) te liggen, maar op verbetering van kwaliteit en 

het voorkomen van potentiële schade. Er moet voor de te deïmplementeren zorg overtuigend bewijs zijn dat deze 

geen toegevoegde waarde heeft. Patiëntinformatie en feedback zijn vaak waardevolle onderdelen van de strategie. 

Tot slot is het relevant om de uitkomsten van de gepaste en niet- gepaste zorg te monitoren, inclusief onbedoelde 

consequenties en patiëntuitkomsten.

Aanbevelingen

Met het programma Doen of laten? is kennis opgedaan over de hoeveelheid niet-gepaste zorg in Nederland. 

Ook weten we meer van de beïnvloedende factoren die hierbij een rol spelen en de succesfactoren voor een 

deïmplementatieproject. En acht projecten hebben daadwerkelijk een deïmplementatieproject uitgevoerd. Misschien 

nog belangrijker is dat het project het denken over het bevorderen van gepaste zorg en het verminderen van niet-

gepaste zorg heeft gestimuleerd. Er is een beweging op gang gekomen met als kern dat terughoudendheid bij 

sommige vormen van zorg nodig is. Om dit gedachtegoed verder te verspreiden en gedragsverandering op de lange 

termijn te bewerkstelligen op weg naar meer duurzame zorg, doen wij de volgende aanbevelingen:

1.   Voor zorgverleners en bestuurders: Ga zelf aan de slag met deïmplementatie. De acht projecten hebben laten zien               

      dat met de juiste strategie veel bereikt kan worden.

2.  Voor projectleiders van deïmplementatieprojecten: Zorg voor borging van de resultaten. Om ervoor te zorgen  

      dat de resultaten van deïmplementatie duurzaam zijn, is het belangrijk om structureel aandacht te besteden aan    

      eerdergenoemde succesfactoren.

3.  Voor zorgaanbieders, koepelorganisaties en overheid: Vergroot de kennis en verander het gedrag van patiënten en  

      zorgverleners. Een groter bewustzijn bij het publiek en zorgverleners over het gebrek aan toegevoegde waarde van  

      niet-gepaste zorg zal het gesprek in de spreekkamer vergemakkelijken.
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4.  Voor zorgverzekeraars, subsidieverstrekkers en koepelorganisaties: Breng op landelijk en regionaal niveau het   

      volume en de kosten van niet-gepaste zorg in kaart voor prioritering. Om de deïmplementatieprojecten effectief in  

      te zetten, is het nodig om zicht te hebben op welke zorgverleners welke vormen van niet-gepaste zorg verlenen. Dit  

      helpt zorgverleners en hun koepels om prioriteiten te stellen voor deïmplementatie.

5.  Voor opleiders: Besteed aandacht aan niet-gepaste zorg in de opleidingen. Het onderwerp niet-gepaste zorg moet   

      onderdeel worden van het curriculum voor alle zorgverleners.
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INLEIDING
Om de betaalbaarheid van de gezondheidszorg te kunnen blijven garanderen is de afgelopen jaren een discussie 

gevoerd over de beperking van het zorgaanbod. Verschillende kabinetten hebben bijvoorbeeld kritisch gekeken 

naar het gebruik van nieuwe technologie. Steeds vaker wordt nu ook de meer fundamentele discussie gevoerd over 

de vraag welke zorg gepast is en hoe kan worden voorkomen dat niet-gepaste zorg wordt verleend. Uit een brede 

verzameling van binnen- en buitenlandse literatuur blijkt immers dat een deel van de patiënten niet-gepaste zorg krijgt

(Gezondheidsraad, 2014; Wammes, 2014; Esch, 2016; Brownlee, 2017; Pendrith, 2017; Colla, 2015, Badgery-Parker, 

2018). Onder niet-gepaste zorg verstaan we zorg die de patiënt niet ten goede komt gezien de kosten in verhouding 

tot de opbrengsten, de mogelijke schade die erdoor wordt veroorzaakt, de mogelijke betere alternatieven of andere 

voorkeuren van de patiënt (Colla, 2016).

Het stoppen met niet-gepaste zorg noemen wij deïmplementeren (Prasad, 2014). Door niet-gepaste zorg te 

deïmplementeren is het mogelijk gezondheidswinst te behalen door de gezondheidszorg doelmatiger, veiliger en 

meer patiëntgericht te maken. In de praktijk is het echter lastig om ook daadwerkelijk te deïmplementeren (Gnjidic 

en Elshaug, 2015). Er is nog weinig bekend over welke deïmplementatiestrategieën het meest effectief zijn. De beste 

deïmplementatiestrategie om te stoppen met niet-gepaste zorg hangt in ieder geval af van de context en het type zorg 

(Verkerk, 2018). Er is weliswaar de laatste jaren veel bekend geworden over succesvolle implementatiestrategieën (Grol 

en Wensink, 2015) maar of de randvoorwaarden dezelfde zijn voor succesvolle deïmplementatie is niet bekend.

In 2015 heeft de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) daarom het programma Doen of laten? 

Het terugdringen van onnodige zorg gestart in het kader van het Citrienfonds. Het Citrienfonds is in 2014 opgericht 

door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Samen met de NFU koos het ministerie van VWS vijf 

programma’s die de kwaliteit van zorg verbeteren met als kerndoelstelling: de juiste zorg, met de juiste informatie op de 

juiste plek. Doen of laten? is een van deze vijf programma’s. De hoofddoelen van het programma Doen of laten? waren:

1.  Het in kaart brengen welke zorg niet gepast is.

2.  Daadwerkelijk niet-gepaste zorg deïmplementeren.

3.  Randvoorwaarden voor succesvolle deïmplementatie identificeren om opschaling te faciliteren.

Uitgangspunt was dat de universitair medische centra (umc’s) hierbij een voortrekkersrol wilden vervullen en dat 

deïmplementatie-initiatieven in de verschillende regio’s werden gestart.

Dit rapport beschrijft wat er de afgelopen jaren is gebeurd in dit programma en wat de resultaten zijn. We sluiten af met 

de geleerde lessen die de basis moeten zijn om deïmplementatie te ondersteunen en aanbevelingen om niet-gepaste 

zorg op grotere schaal terug te dringen.





11

WAT HEBBEN WE GEDAAN?

Om de drie doelen van het programma te bewerkstelligen zijn verschillende activiteiten ondernomen. Deze worden 

hieronder besproken. 

2.1 In kaart brengen welke zorg niet-gepast is

Om te inventariseren welke zorg niet-gepast is, zijn verschillende stappen ondernomen:

•    Onderzoekers uit drie umc’s hebben de medisch specialistische richtlijnen 2010-2015 gescreend op aanbevelingen     

om iets niet te doen of terughoudend te zijn. Daaruit is een lijst voortgekomen met deze zogenoemde beter-niet-

doen-aanbevelingen, in de media omschreven als de Beter-Niet-Doen-Lijst. Het tot stand komen van deze lijst is 

beschreven in een wetenschappelijk artikel (Wammes, 2016). De NFU heeft de lijst overhandigd aan de Federatie 

Medisch Specialisten (FMS) tijdens het eerste Citriencongres in november 2016. De FMS heeft in samenwerking met 

de onderzoekers de geïdentificeerde beter-niet-doen-aanbevelingen gearceerd in de richtlijnendatabase. Doel was 

om medisch specialisten die deze database raadplegen, bewust te maken van het belang van terughoudendheid 

bij sommige vormen van zorg.

•    Geïnspireerd door deze inventarisatie heeft IQ healthcare samen met Verpleegkundigen en Verzorgenden 

Nederland (V&VN) in opdracht van ZonMw in een ander project de Beter-laten-lijst opgesteld. Dit is een 

inventarisatie van aanbevelingen die oproepen iets niet te doen of terughoudend te zijn in de verpleegkundige 

richtlijnen. V&VN heeft deze lijst gebruikt om een campagne te lanceren en het debat aan te wakkeren in het 

veld over het thema ‘passende zorg’. Het tot stand komen van de lijst is beschreven in een wetenschappelijke 

publicatie (Verkerk, 2018). Vervolgens zijn de huisartsen in 2018 ook begonnen hun standaarden en richtlijnen te 

inventariseren op specifieke beter-niet-doen-aanbevelingen.

•    Ook is er op basis van de internationale wetenschappelijke literatuur een lijst opgesteld met veel voorkomende niet-

gepaste zorg en bewezen effectieve interventies hiervoor. Deze lijst is opgenomen in de deïmplementatiegids (zie 

verder) om zorgaanbieders te inspireren op welke thema’s zij deïmplementatieprojecten kunnen beginnen.

•    Ten slotte is samen met zorgverzekeraar VGZ een onderzoek gedaan naar het volume van niet-gepaste zorg op 

basis van declaratiedata. Hiervoor heeft VGZ zijn database met declaraties geanalyseerd op vormen van niet-

gepaste zorg die mogelijk te identificeren zijn in een dergelijke database. Dit onderzoek is eind 2018 aangeboden 

aan een wetenschappelijk tijdschrift.

2.2 Deïmplementeren van niet-gepaste zorg in de praktijk

Weten wat gedeïmplementeerd zou moeten worden, is een belangrijke eerste vraag. Een volgende stap is om 

daadwerkelijk te gaan deïmplementeren. In de literatuur zijn verschillende deïmplementatieprojecten beschreven maar 

evaluaties van een programma en daarmee meer generaliserende kennis, is schaars. Om deze kennis op te doen zijn 

acht concrete deïmplementatieprojecten uitgevoerd. Hiervoor is een oproep gedaan in de umc’s om potentiële

projecten te kandideren. Daarop zijn 43 voorstellen binnen gekomen. De stuurgroep heeft vervolgens een 

keuze gemaakt op basis van de kwaliteit van het voorstel, de maatschappelijke relevantie van het onderwerp, de 

wetenschappelijke onderbouwing en aansluiting bij de Verstandige Keuzes van de wetenschappelijke verenigingen. 

Op basis hiervan zijn acht deïmplementatieprojecten geselecteerd, elk gecoördineerd door een ander umc (zie tabel 1).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5123317/
https://richtlijnendatabase.nl/
https://www.venvn.nl/beterlaten
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30053680
https://www.doenoflaten.nl/pdf/deïmplementatiegids_jan_2019.pdf
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Coördinerend UMC Niet-gepaste zorg

UMCG

MUMC

LUMC

1.

2.

2.

Terugdringen niet-gepast gebruik van inhalatiecorticosteroïden door patiënten met COPD

Terugdringen niet-gepaste controle CT-scans na curatieve behandeling van maligne lymphoom

Terugdringen niet-gepaste artroscopieën en MRI’s bij degeneratieve knieën bij patiënten van 50 jaar 
en ouder zonder slotklachten

Amsterdam UMC,
locatie AMC

UMCU en Erasmus MC

Amsterdam UMC,
locatie VUmc

Erasmus MC

Radboudumc

4.

5.

6.

7.

8.

Terugdringen niet-gepast gebruik van urinekatheters en infusen

Terugdringen niet-gepaste vitamine D- en B12-diagnostiek in de huisartsenpraktijk

Terugdringen niet-gepaste laboratoriumdiagnostiek in de interne geneeskunde

Terugdringen niet-gepaste vervolgconsulten na behandeling van een laagrisico basaalcelcarcinoom

Terugdringen niet-gepaste gastroscopieën bij dyspepsie

Tabel 1: De acht deïmplementatieprojecten

De projectleiders van de acht projecten staan genoemd in bijlage 1. De acht projecten hebben uniforme instructies 

meegekregen hoe het project in te richten. Aan het begin van het project stond de probleemanalyse centraal: het 

identificeren van bevorderende en belemmerende factoren om zo een strategie op maat te kunnen ontwerpen of 

verfijnen. Met uitzondering van twee projecten die de strategie alleen op patiënten richtten, waren alle strategieën 

gericht op verschillende doelgroepen: zorgverleners en patiënten (in vijf projecten) en/of de organisatie (in vier 

projecten). De strategieën bestonden elk uit een aantal interventies zoals educatie, feedback of patiëntinformatie. 

Aan het eind van de projecten deden de teams een procesevaluatie om zicht te krijgen op de achtergronden van de 

gevonden resultaten en zo kennis te generaliseren over succesfactoren voor deïmplementatie. Een uitgebreid overzicht 

van de kenmerken van de acht projecten is te vinden in bijlage 2. 

De projecten hebben allemaal een looptijd gekend van ongeveer twee jaar. Alle projecten waren multicenter studies 

en het aantal deelnemende centra binnen een project liep uiteen van vier tot 28. Behalve de umc’s die het project 

coördineerden, deden 30 ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra verspreid over heel Nederland mee, zoals in 

figuur 1 weergegeven. Er waren ook meer dan 200 huisartsen bij betrokken en daarnaast streeklaboratoria, apotheken,

patiëntenverenigingen en wetenschappelijke verenigingen. Bij elkaar hebben de projecten vele huisartsen, 

hematologen, orthopeden, apothekers, internisten, verpleegkundigen, Artsen In Opleiding tot Specialist (AIOS), 

dermatologen en patiënten in beweging gebracht.
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Figuur 1: Deelnemende ziekenhuizen (rood=umc, oranje=algemeen ziekenhuis)

Het overkoepelende programmateam heeft de acht projectteams met verschillende middelen ondersteund bij 

de uitvoering van hun project. Op basis van de toentertijd bestaande literatuur heeft het programmateam een 

handleiding opgesteld voor het terugdringen van niet-gepaste zorg, de zogenoemde deïmplementatiegids. Deze 

is bij de start van de projecten onder de teams verspreid. De gids bevatte de theorie over het deïmplementeren 

van niet-gepaste zorg en een concreet stappenplan voor het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van een 

deïmplementatieproject. Om de projectteams ervaringen en kennis te laten uitwisselen zijn ook vijf werkconferenties 

georganiseerd. Op de werkconferenties kwamen specifieke onderwerpen aan bod, gekoppeld aan de fase waarin de 

projecten zich bevonden. Naast externe sprekers over dit onderwerp was er tevens ruimte om in kleinere groepen 

over de uitdagingen en ervaringen van de projecten met elkaar van gedachten te wisselen. Ten slotte heeft het 

programmateam een website ingericht (www.doenoflaten.nl) die een kenniscentrum vormde voor de projectteams. 

Hier was informatie te vinden over het project, algemene informatie over deïmplementatie en een overzicht van de 

bestaande literatuur. Tevens werden op de website nieuwsberichten geplaatst en was een forum ingericht. De website 

is ook Engelstalig wegens grote buitenlandse interesse in het programma.

https://www.doenoflaten.nl/
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Het overkoepelend programmateam verzamelde op regelmatige tijdstippen informatie van de projecten. 

De projectteams leverden iedere drie maanden een logboek aan met de meest recente stand van zaken van het 

project dat vervolgens werd besproken met het overkoepelend projectteam. Aan het eind van het project hebben de 

teams een uitgebreid verslag gedeeld met proces- en uitkomstinformatie. Om te achterhalen hoe de acht projectteams 

de ondersteuning hebben ervaren en kennis te genereren over hoe een dergelijk overkoepelend project moet worden 

uitgevoerd, zijn aan het einde van het project semigestructureerde interviews gehouden met de projectleiders.

2.3 Identificeren van randvoorwaarden voor succesvolle deïmplementatie

Op basis van de rapportages van de projectteams heeft het programmateam een overkoepelende analyse van 

de acht deïmplementatieprojecten gedaan met als doel was meer kennis te vergaren over randvoorwaarden van 

succesvolle deïmplementaties. In aanvulling op deze overkoepelende analyse zijn twee literatuurstudies gedaan om 

een overzicht te creëren van de kennis die reeds bestaat op het gebied van de randvoorwaarden voor succesvol 

deïmplementeren van niet-gepaste zorg. Op systematische wijze is in de wetenschappelijke literatuur gezocht naar 

kennis over bevorderende en belemmerende factoren bij het terugdringen van niet-gepaste zorg. Daarnaast heeft het 

programmateam in kaart gebracht welke strategieën gebruikt werden om niet-gepaste zorg terug te dringen en hoe 

effectief deze strategieën waren.

Projectmanagement

Het programma Doen of laten? is aangestuurd door een stuurgroep waarin inhoudsdeskundigen van de acht umc’s 

vertegenwoordigd waren. De stuurgroep was verantwoordelijk voor de grote lijnen van het programma en nam 

beslissingen over inhoudelijke en wetenschappelijke vraagstukken. De stuurgroep heeft zevenmaal vergaderd. 

Project 6

Ongeveer 20% van de laboratoriumtesten die zorgverleners in de dagelijkse praktijk 

aanvragen, is niet-gepast. Onder coördinatie van het Amsterdam UMC, locatie VUmc 

hebben vier grote opleidingsziekenhuizen het totaalaantal aanvragen 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 door ervaren specialisten en veranderingen in het elektronische 

aanvraagsysteem. Hiermee hebben de ziekenhuizen ruim een miljoen euro bespaard op 

jaarbasis. Er was geen negatief effect op de klinische uitkomsten zoals opnameduur en 

heropnamen. 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.
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Dit programma is nauw afgestemd met alle betrokken partijen. Deze waren georganiseerd in een adviesgroep. 

Hierin waren vertegenwoordigd: de Nederlandse Patiëntenfederatie, de NFU, de FMS, het Nederlands 

Huisartsengenootschap, V&VN, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, het Zorginstituut Nederland, 

Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze adviesgroep had als taak om de stuurgroep en 

het programmateam te adviseren wat betreft de mogelijkheden en uitdagingen van de feitelijke deïmplementatie en 

met name de landelijke opschaling van de deïmplementatie-ervaringen. De adviesgroep is zes keer bijeengekomen. 

Bijlage 3 beschrijft de samenstelling van de stuurgroep en de adviesgroep.

2.4 Afstemming andere projecten

Het streven naar meer gepaste zorg dat in Doen of laten? centraal heeft gestaan, loopt parallel aan doelstellingen van 

verschillende andere programma’s en projecten, waarmee de afgelopen jaren intensief is afgestemd en samengewerkt.

•    Belangrijke raakvlakken zijn er met Verstandig kiezen van de FMS, ZonMw en de Patiëntenfederatie. Dit 

programma ondersteunt medisch specialisten en hun patiënten bij het nemen van gezamenlijke beslissingen 

over passende zorg. De wetenschappelijke verenigingen hebben zogenoemde Verstandige Keuzes opgesteld, 

aanbevelingen over zorg waar medisch specialisten terughoudend in zouden moeten zijn of niet zouden moeten 

doen. Doen of laten? is het verlengde van Verstandig kiezen: na het bepalen van een verstandige keuze is gerichte 

aandacht nodig voor het daadwerkelijk implementeren van deze keuze.

•    Doen of laten? heeft ook belangrijke raakvlakken met de programma’s die vragen vaststellen over de effectiviteit 

van behandelingen en onderzoeken in zorgevaluatieonderzoek. Hiervoor lopen verschillende programma’s zoals 

het Doelmatigheidsonderzoek van ZonMw, Zorgevaluatie van de FMS en het programma Leading the change.

De samenhang met deze programma’s wordt in figuur 2 geïllustreerd.

Aantoonbaar 
effectieve zorg

Implementeren:
Implementatieprogramma’s

Onderzoek:
Zorgevaluatie 
Leading the change 
Doelmatigheidsonderzoek

Uitkomst:

Deïmplementeren:
Doen of laten? 
Verstandig kiezen
Beter laten

Effectiviteit 
onbekend

Aantoonbaar niet-
effective zorg

Effectief

Niet effectief

Verwerkt in de richtlijnen

Verwerkt in de richtlijnen

Figuur 2 Samenhang programma’s met betrekking tot effectiviteit van zorg

https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/verstandige-keuzes
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/doelmatigheidsonderzoek/
https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/zorgevaluatie
https://zorgevaluatienederland.nl/programs/2
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Verder heeft Doen of laten? raakvlakken met de campagne Betere zorg begint met een goed gesprek die de 

Patiëntenfederatie coördineert. Dit programma richt zich op het verbeteren van de gezamenlijke besluitvorming 

door patiënten en artsen, een essentieel onderdeel bij het bevorderen van gepaste zorg. Tenslotte is er tijdens 

Doen of laten? wederzijds kennis gedeeld met het Bewustzijnsproject, geïnitieerd door het College Geneeskundige 

Specialismen. Dat programma heeft de afgelopen jaren het bewustzijn van het belang van doelmatigheid bij de AIOS 

gestimuleerd.

Choosing Wisely International

Doen of laten? heeft ook geparticipeerd in Choosing Wisely International. Choosing Wisely is een campagne die in de 

VS is begonnen in 2014 met als doel om een nationaal debat te beginnen over het vermijden van niet-gepaste zorg. 

Inmiddels zijn 25 landen aangesloten in een internationaal netwerk dat een keer per jaar bij elkaar komt. In september 

2017 is er door ZonMw, de FMS en Doen of laten? in Amsterdam een congres georganiseerd voorafgaand aan de 

jaarlijkse bijeenkomst van Choosing Wisely met presentaties en workshops door verschillende projectteams van 

Doen of laten?. Ook hebben presentaties plaatsgevonden over het programma Doen of laten? op de bijeenkomsten 

van het internationale netwerk in Amsterdam en Zurich (2018). In 2017 is een onderzoeker van het overkoepelend 

programmateam (Eva Verkerk) drie maanden bij Choosing Wisely Canada geweest om kennis op te doen over 

deïmplementatie en te leren van internationale ervaringen. Tevens heeft zij interviews gehouden met stakeholders in 

Canada, Amerika en Nederland om belemmerende en bevorderende factoren voor deïmplementatie te identificeren 

en de verschillen tussen de betrokken landen in kaart te brengen. Ten slotte participeert het overkoepelend 

programmateam in werkgroepen van Choosing Wisely International om kennis en ervaring uit te wisselen en 

gezamenlijk onderzoek te doen.

Project 8

Veertig procent van de mensen heeft weleens last van maagklachten. Veel van deze 

patiënten krijgen een gastroscopie terwijl deze zelden is geïndiceerd. Het Radboudumc 

heeft een e-learning ontwikkeld om patiënten meer te leren over de achtergrond van 

de maagklachten, wat ze er zelf tegen kunnen doen, en de beperkte waarde van een 

gastroscopie. De dataverzameling is nog niet afgerond, maar de voorlopige resultaten laten 

zien dat door deze e-learning hebben in vier omringende ziekenhuizen slechts 24% van de 

patienten gekozen voor een gastroscopie tegenover 89% van de controlegroep. Patiënten 

hebben duidelijke interesse in alternatieven voor een gastroscopie om hiermee onnodig 

risicovol, belastend en duur (~350 euro) onderzoek te vermijden.

https://begineengoedgesprek.nl/
https://www.bewustzijnsproject.nl/
http://www.choosingwisely.org
http://www.choosingwiselycanada.org
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WAT ZIJN DE RESULTATEN EN PRODUCTEN 
VAN HET PROGRAMMA?

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten en producten van het programma. Allereerst beschrijven we de

resultaten van de literatuuronderzoeken en vervolgens de resultaten van de acht projecten en de

procesevaluatie. Het hoofdstuk sluit af met een overzicht van de producten die het programma heeft

opgeleverd.

3.1 Kennis op basis van de twee literatuuronderzoeken

Op systematische wijze heeft het programmateam in de wetenschappelijke literatuur gezocht naar informatie over 

bevorderende en belemmerende factoren bij het terugdringen van niet-gepaste zorg. Daarnaast heeft het in kaart 

gebracht welke strategieën gebruikt werden om niet-gepaste zorg terug te dringen en hoe effectief deze strategieën 

waren. Om relevante studies te vinden, zijn diverse bibliografische databases en websites van internationale 

gezondheidszorgorganisaties doorzocht. Tevens werd de kwaliteit van de relevante studies beoordeeld.

Belemmerende en bevorderende factoren bij terugdringen van niet-gepaste zorg

In de literatuur hebben we meer dan 180 publicaties gevonden die rapporteerden over belemmerende en 

bevorderende factoren bij het terugdringen van niet-gepaste zorg, hetzij veronderstelde, hetzij daadwerkelijk ervaren 

of gemeten. De meeste studies (64%) gingen over het terugdringen van medicatiegebruik en vooral antibiotica. De 

voornaamste gerapporteerde factoren die van invloed waren op het terugdringen van niet-gepaste zorg waren de 

communicatie tussen zorgverlener en patiënt en de houding van individuele zorgverleners en teams met betrekking tot 

het terugdringen van niet-gepaste zorg. Ook zijn leiderschap, angst voor kritiek of rechtsvervolging, verandering van 

routine en vergoeding van niet-gepaste zorg gerapporteerd.

Effectiviteit van deïmplementatiestrategieën

Er waren 161 studies die een strategie voor het terugdringen van niet-gepaste zorg evalueerden. In iets meer 

dan de helft (54%) ging het om terugdringen van medicatiegebruik en met name antibiotica. Weinig studies 

(24%) rapporteerden over het vooraf in kaart brengen van belemmerende of bevorderende factoren. De meeste 

deïmplementatiestrategieën (67%) waren gericht op een enkele doelgroep, veelal de zorgverleners. Uit figuur 3 blijkt 

dat driekwart van de toegepaste strategieën uit een combinatie van interventies bestond en de meeste strategieën 

educatie bevatten. Het percentage in figuur 3 geeft aan in hoeveel van de strategieën de betreffende interventie werd

ingezet.
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Scholing

Educatief materiaal

Herinneringen

Audit en feedback

Financiële compensatie

Patiënt

Sociale context en organisatie

Maatschappelijke context

Zorgverlener Patiënt

16%

A: één interventie B: meerdere interventies

0%

0%

0%

42%

11%

12%

18%

Sociale context en organisatie Maatschappelijke context

72%

67%

2%

2%

26%

54%

15%

33%

Figuur 3 Interventies binnen deïmplementatiestrategieën bestaande uit A) één interventie (38 studies)

en B) een combinatie van interventies (123 studies).

In de meeste studies (83%) bleek de gebruikte strategie op korte termijn succesvol in het terugdringen van niet-

gepaste zorg. Een strategie gericht op meerdere doelgroepen bleek vaker succesvol dan een strategie gericht op 

een enkele doelgroep. Slechts enkele studies (11%) keken naar de houdbaarheid van de resultaten op lange termijn 

en hun resultaten waren wisselend. De minderheid van de studies (40%) evalueerde het effect van een strategie op 

daadwerkelijk niet-gepaste zorg; de overige studies keken naar het effect op het totale volume van zorg. Bij de start 

van de studies werd gemiddeld 38% van de zorg als niet-gepast aangemerkt. Na toepassen van de strategie was de 

relatieve afname van niet-gepaste zorg gemiddeld 42%. Consequenties van de gebruikte strategie voor de gezondheid 

en tevredenheid van de patiënt of voor de gezondheidszorg (bijvoorbeeld toename alternatief zorggebruik) werden 

door slechts een kwart van de studies genoemd. Een gedetailleerde beschrijving van de methoden en resultaten wordt 

gepubliceerd in twee wetenschappelijke artikelen. De opgedane kennis is verwerkt in de deïmplementatiegids.

3.2 Resultaten van de acht deïmplementatieprojecten

Eerst beschrijven we wat de projectteams hebben gevonden aan belemmerende en bevorderende factoren via de 

probleemanalyse. Vervolgens komen de effecten van de projecten aan de orde op de zorg en de gerealiseerde 

kostenbesparing. Daarna geven we een overzicht van de gevonden succesfactoren voor een deïmplementatie op basis 

van de verschillende procesevaluaties door de projectteams. 

Belemmerende en bevorderende factoren op basis van probleemanalyse 

De teams hebben voorafgaand aan het project een probleemanalyse uitgevoerd om de context van

de deïmplementatie in kaart te brengen. Vragen die daarbij aan de orde kwamen, waren: Hoe komt het dat de 
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niet-gepaste zorg wordt geleverd? Wat kan deïmplementatie in de weg staan en hoe kunnen we daarop inspelen? 

Wanneer de belangrijkste belemmerende en bevorderende factoren bekend zijn kan een deïmplementatiestrategie 

‘op maat’ gemaakt worden. Beïnvloedende factoren kunnen gerelateerd zijn aan de zorgverlener, patiënt, sociale 

en organisatorische context en maatschappelijke context. Met betrekking tot zorgverleners werd genoemd dat een 

eenmaal aangeleerde routine moeilijk te veranderen is (projecten 4 en 6). Daarnaast wisten sommige zorgverleners 

nog niet dat de zorg niet- gepast was (5, 6, 8). Ook belemmerend voor deïmplementatie waren zorgverleners die het 

niet helemaal eens zijn met de ‘niet-doen’ aanbeveling en handelen op basis van hun ervaring (3) of zorgverleners 

die bang zijn om dingen te missen (2, 6). Een goede relatie met patiënten werd ook genoemd als reden waarom een 

zorgverlener toegeeft aan de wens van de patiënt (2, 7). 

De rol van patiënten werd als een belangrijke factor gezien bij het terugdringen van niet-gepaste zorg (projecten 1, 2, 

3, 4, 5, 7, 8). Bij een aantal projecten kwam naar voren dat zorgverleners niet-gepaste zorg leveren om patiënten gerust 

te stellen. Stoppen met niet-gepaste zorg zou kunnen leiden tot angst voor exacerbaties, recidieven en incontinentie 

(1, 2, 4, 7, 8). Daarbij is er soms een grijs gebied: wanneer de patiënt niet goed gerust te stellen is met een gesprek, kan 

een niet-geïndiceerde test toch een gepaste keuze zijn (2, 5). Patiënten die vertrouwen hebben in hun zorgverlener zijn 

bevorderend bij deïmplementatie (1,7). Patiënten gaven aan te worden beïnvloed door verhalen uit hun omgeving (3) 

en wanneer het veel gaat over kosten en weinig over kwaliteit, roept dat achterdocht op (1). Meer voorlichting voor de 

patiënt kan deïmplementatie bevorderen (2, 5, 7, 8). Patiënten vinden de belasting, bijwerkingen en risico’s van de niet-

gepaste zorg belangrijke redenen om ermee terughoudend te zijn (1, 4, 8).

Project 4

Veel patiënten in ziekenhuizen hebben ten onrechte een urinekatheter of een infuus. Deze 

katheters en infusen kunnen ernstige complicaties veroorzaken. Gecoördineerd vanuit het 

Amsterdam UMC, locatie AMC hebben zeven ziekenhuizen het percentage onterechte 

urinekatheters verminderd van 32% naar 24% en het percentage onterechte infusen van 22% 

naar 14%. Dat gebeurde op hun verpleegafdelingen Interne Geneeskunde en aanpalende 

niet-snijdende specialismen. De strategie bestond uit lokale klinische leiders, educatief 

materiaal en onderwijsbijeenkomsten voor artsen en verpleegkundigen, educatief materiaal 

voor patiënten en competitieve feedback. Met name de feedback was belangrijk om artsen en 

verpleegkundigen bewust te maken van de niet-gepaste zorg en de mogelijkheid om schade 

bij patiënten te voorkomen.
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Met betrekking tot de sociale en organisatorische context kwamen de samenwerking en het vertrouwen tussen 

zorgverleners uit de probleemanalyses als een mogelijke barrière voor deïmplementatie (1, 4, 6, 7). Een gebrek aan tijd 

voor de patiënt maakte het ook moeilijker om te stoppen met niet-gepaste zorg (4, 5, 6, 7, 8). Uit de probleemanalyses 

bleek verder dat wisselingen van personeel het ingewikkeld kunnen maken om veranderingen structureel door te 

voeren (6). Met betrekking tot de maatschappelijke context ervaarden sommige ziekenhuizen of artsen de prikkel om 

productie te draaien, wat het terugdringen van niet-gepaste zorg belemmert (3, 4). 

Resultaten van de acht projecten 

Alle projecten evalueerden het effect van de strategie op het volume van zorg. Drie projectteams konden het 

volume niet-gepaste zorg bepalen (3, 4, 8), in de overige projecten was dat niet mogelijk en werd het totale volume 

als uitkomstmaat genomen. Zes projecten (1, 4, 5, 6, 7, 8) keken daarnaast ook naar gevolgen van de strategie op 

de gezondheid van de patiënt en/of zorggebruik, zoals infecties, medicatiegebruik, heropnames, opnameduur en 

overlijden. Het was voor de projecten niet mogelijk om binnen de looptijd van het Doen of laten?-programma lange 

termijn effecten van hun strategie te evalueren. De teams haalden data voor de analyses uit landelijke databases (1, 2), 

regionale of lokale databases (5, 6), registraties van ziekenhuizen zelf (3), patiëntendossiers (4, 8) of uit rapportages 

door de patiënt (7). Tenslotte hebben alle projecten een schatting van de kosten en besparing gemaakt en een 

procesevaluatie van de uitgevoerde strategie gedaan.

Effecten op volume van zorg

Zeven van de acht projecten rapporteerden het verschil tussen volume van zorg voor en na deïmplementatie zoals uit 

tabel 2 blijkt. De relatieve afname is berekend door de absolute afname te delen door de voormeting. De kolommen 

geven de relatieve afname van zorg weer van de nameting ten opzichte van de voormeting in de interventiegroepen, 

controlegroepen en uitgebreide interventiegroepen. Zes projecten vonden een afname van het volume ten opzichte 

van de voormeting (2, 3, 4, 5, 6, 7). Een project vond geen verschil (1). Vijf projecten hebben voorlopige data 

aangeleverd, omdat de metingen of analyses nog niet afgerond zijn (3, 4, 6, 7). Dit komt doordat enkele projecten data 

gebruiken van Dutch Hospital Data (DHD), onder andere voor de controlegroep. De data van 2018 die deze teams 

gebruiken voor de nameting, zijn pas medio 2019 beschikbaar.

In projecten zonder controlegroep is niet met zekerheid vast te stellen in hoeverre de afname het gevolg is van 

de strategie of van een landelijke trend. In vier projecten werd het effect van deïmplementatie vergeleken met 

gebruikelijke zorg (1, 6, 8). Een project vond een significante daling van niet-gepaste zorg in de controlegroep, maar 

geen daling in de interventiegroep (1). Volgens het projectteam kan de aandacht voor hun onderwerp in het hele land 

dit verklaren. Mogelijk heeft de selectie van interventiegroepen ook een rol gespeeld. Een ander project vond een 

significant verschil in het voordeel van de interventiegroep (8). Een project vond een vermindering in zorggebruik in 

de interventieziekenhuizen tegenover een lichte toename in de controleziekenhuizen (6). Of dit verschil statistisch 

significant is wordt nog geanalyseerd. Een project zag een grotere daling in het zorggebruik in de interventiegroep 

dan in de controlegroep (2). VVoor één project word data met betrekking tot het verschil tussen interventie en 

controlegroep later bekend, aangezien de landelijke data van de controlegroep pas in 2019 beschikbaar zijn (3).



22

Project 7

Basaalcelcarcinoom van de huid is de meest voorkomende kanker in Nederland. Genezen 

patiënten met een laag risico op het terugkomen van de kanker hoeven niet onder controle 

te blijven bij de dermatoloog. Toch gebeurt dat vaak wel. Dit resulteert in onnodige kosten 

en wachttijden. Het Erasmus MC coördineerde een project in drie ziekenhuizen waar 

patiënten een gepersonaliseerde brief kregen en de dermatologen werden geïnformeerd. De 

dataverzameling is nog niet afgerond, maar de voorlopige resultaten laten een vermindering 

in nacontroles zien en de patiënttevredenheid met informatie en zorg lijkt zelfs toe te nemen. 

Dermatologen zijn positief over deze relatief eenvoudige interventie en denken dat deze goed 

kan worden verspreid in Nederland. 

In een project werden twee deïmplementatiestrategieën met elkaar vergeleken: een strategie enkel gericht op 

huisartsen, de andere op huisartsen en patiënten (5). De groep die de dubbele strategie ontving bereikte een grotere 

daling in vitaminebepalingen. Dit verschil was significant voor vitamine D, maar niet voor vitamine-B12. 

Veel projecten vonden een sterke variatie in effect tussen de deelnemende ziekenhuizen of huisartsenpraktijken (4, 5, 

6). De teams verklaren dat door verschillen in de patiëntenpopulatie (5), verschillen in de intensiteit van de strategie en 

de motivatie van de zorgverleners of klinisch leiders (4, 6) en verschillen in de beginsituatie en dus hoeveel ruimte voor 

verbetering er is (6). 

Noten bij tabel 2

I = interventie, C = controle, I+ = Tweede interventie

*    Significant verschil (p<0,05) tussen voormeting en nameting. Bij project 6 is er in 3 van de 4 ziekenhuizen een significant verschil tussen 

voormeting en nameting.

1    Voor deze uitkomsten was het niet mogelijk alleen niet-gepaste zorg te meten, dus is het totaal zorggebruik gemeten

2   Van project 2, 3, 7 en 8 worden definitieve data in 2019 verwacht.

3   Van project 3 en 7 is geen verschil berekend tussen voor- en nameting omdat de nameting nog niet voltooid is en er dus geen effect 

geschat kan worden.

4   Omdat project 8 geen voor-na studie is kunnen niet alle kolommen ingevuld worden.

5   De nameting van project 2 is alleen gebaseerd op het eerste interventiejaar (2017). Data van het tweede interventiejaar (2018) volgen nog. 
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  Project Uitkomstmaat Arm Voor (n) Na (n)
Absolute 
afname

Relatieve 
afname

1
Aantal ICS/ICS-Langwerkende Bèta-
antagonisten afgiftes per patiënt per 
kwartaal1

I
0,79
(1645)

0,78 
(1645) 0,01 1,3%

C 0,70 
(446.012)

0,62 
(446.012) 0,08 11,4%*

2 Aantal CT-scans per patiënt per jaar1,2,5

I 1,95 
(381)

1,78 
(414) 1,17 8,5%

C 1,50
(16163)

1,48 
(18834) 0,03 1,8%

3a % patiënten met knieklachten 
dat MRI krijgt2,3 I 13,6% 

(23.409)
5,7% 
(9601)

3b % patiënten met knieklachten dat 
artroscopie krijgt1,2,3 I 9,4% 

(23.409)
3,8% 
(9601)

4a % patiënten met onterechte 
urinekatheter I 32,4% 

(324)
24,1% 
(398) 8,3% 25,6%

4b % patiënten met onterecht infuus I 22,0% 
(1665)

14,4% 
(1912) 7,6% 34,5%*

5a
Totaalaantal vitamine-D-bepalingen
in de deelnemende praktijken 
(13 centra per groep)1

I+ 7250 5143 2107 29,1%*

I 10.277 8304 1973 19,2%*

5b

Totaalaantal vitamine-B12-
bepalingen in de deelnemende
praktijken (13 centra per
groep) 1

I+ 5062 3967 1095 21,6%*

I 7242 5924 1318 18,2%*

6 Aantal labaanvragen per 
contactmoment 1

I 11,0 9,7 -1,2 11,4%*

C 10,9 11,2 0,3 -2,4%

7
Aantal BCC-gerelateerde
bezoeken bij specialist per
patiënt tot 1 jaar na diagnose 1,2,3

I 0,78
(236)

0,18
(28)

8 % patiënten dat een
gastroscopie krijgt 2,4

I 24%
(34)

C 89%
(28)

Tabel 2: Resultaten van de 8 projecten op volume zorg
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Overige effecten

De deïmplementatiestrategie kan, bedoeld en onbedoeld, invloed hebben op andere processen en uitkomsten. 

Het kan bijvoorbeeld zijn dat patiënten of zorgverleners een alternatief zoeken voor de niet-gepaste zorg. Ook de 

gezondheid en tevredenheid van patiënten na het stoppen met niet- gepaste zorg zijn belangrijk om te evalueren. 

In zes projecten zijn dergelijke effecten gemeten. Project 1 vond een landelijke daling in inhalatiecorticosteroïden, 

terwijl ander medicatiegebruik gelijk bleef. Ondanks de daling van urinekatheters en lijnen in project 4, is het aantal 

kathetergerelateerde infecties, de opnameduur en de mortaliteit hetzelfde gebleven. Project 5 vond, naast een daling 

in vitamine-D- en B12-bepalingen, ook een daling in de vitamine-D- en B12-voorschriften in beide interventiearmen. Bij 

project 6 was er ook een reductie in het volume van andere diagnostiek zoals radiologie, microbiologie en nucleaire 

geneeskunde, met uitzondering van een van de vier deelnemende ziekenhuizen waar het volume microbiologie 

steeg. De gemiddelde ligduur en herhaalfrequentie op de polikliniek bleven gelijk. Na het ontvangen van de 

gepersonaliseerde patiëntfolder in project 7, waren patiënten even tevreden met hun dokter en met het ziekenhuis.

Hun ervaren gezondheid was gelijk aan die van de patiënten van de voormeting. Project 8 vond geen verschil in ernst 

van de klachten, kwaliteit van leven en angst voor ziekte tussen de interventie en controlegroep.

Kostenbesparing

De acht projecten hebben een schatting gemaakt van de hoeveelheid zorg en de kosten die zij bespaard hebben met 

het project. Een project zag dat in drie maanden (maart tot en met mei 2018) in de 13 deelnemende centra 381 niet-

gepaste MRI’s en 331 artroscopieën voor knieklachten minder werden gedaan dan in die drie maanden een jaar eerder. 

Omdat een MRI ongeveer 200 euro kost en een artroscopie 900 euro, is er potentieel €400.000 bespaard (3). 

Met de reductie van 4080 vitamine-D-testen en 2413 vitamine-B12-testen in 28 huisartsenpraktijken in een jaar (van mei 

2017 tot mei 2018) is potentieel €68.013 bespaard (5). De vier ziekenhuizen die 11,4% minder laboratoriumdiagnostiek 

deden, bespaarden potentieel samen €1.240.000 in een jaar (6). Met een afname van 2,6 gastroscopieën per 

ziekenhuis per maand bespaart de e-learning voor maagklachten potentieel €10.920 per ziekenhuis per jaar (8).

Wanneer deze bedragen op landelijke schaal worden berekend, kunnen ziekenhuizen en huisartsen vele tientallen 

miljoenen euro’s besparen. Een kanttekening is dat de besparingen door de vaste kosten van apparatuur en personeel 

op korte termijn slechts ten dele gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast moet in de berekening niet alleen de afname 

van niet-gepaste zorg worden meegenomen. Ook alle andere effecten van de deïmplementatiestrategie, zoals het 

gebruik van andere typen zorg door de patiënt of de zorgverlener en kosten door bijwerkingen, spelen een rol. Een 

voorbeeld hiervan is het eerder verwijderen van een urinekatheter dat gevolgen kan hebben voor de ligduur van de 

patiënt, risico op urineweginfectie en tijd van de verpleegkundige besteed aan het naar het toilet brengen van de 

patiënt.

Succesfactoren van de acht projecten op basis van de procesevaluatie

Alle projectteams hebben met een procesevaluatie onderzocht op welke manier de strategie, inclusief de verschillende 

componenten, heeft geleid tot de resultaten die gevonden zijn in een project. Enkele teams gebruikten vragenlijsten, 

andere teams hielden informele gesprekken met zorgverleners en/of patiënten. Sommige teams hebben daarnaast 

procesinformatie gestructureerd bijgehouden tijdens het project. De procesevaluatie is ingedeeld in de evaluatie van 

de strategie, de contextuele factoren en organisatorische factoren. Tabel 3 beschrijft deze beïnvloedende factoren.
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Project Strategie en context Organisatorische factoren

1

- Toepassen van nieuwe kennis door                      
zorgverleners werd belemmerd door gebrek 
aan tijd en verwachte angst bij patiënt.

- Trage communicatie tussen zorgverleners         
was een belemmerende factor

  - Dataverzameling verliep moeizamer dan verwacht
  - Projectgroep met een ervaren onderzoeker en een

  actieve rol van vertegenwoordigers van alle relevante
  partijen heeft bijgedragen aan het slagen van het
  project.

2

- Bijwonen van alle scholingen door 
zorgverleners bleek niet haalbaar ten 
gevolge van gebrek aan tijd

- Patiëntenfolder werd door <20% van 
de zorgverleners actief aan patiënten 
aangeboden

  - Dataverzameling was grootste belemmerende factor
  binnen het project: aanvankelijk was onduidelijk welke
  database het beste gebruikt kon worden, vervolgens
  tijdrovende METC-procedures per centrum en
  uiteindelijk bleken data onvolledig.

3

- Scholing over de richtlijnen en bijbehorende 
literatuur (onderdeel van de interactieve 
scholing) en de patiëntfolder hebben 
volgens deelnemende orthopeden en A(N)
IOS het meest bijgedragen

- Enthousiaste klinisch leider bevorderde de
  deïmplementatie
- Belemmerend voor deïmplementatie
• Patiëntfactoren, zoals opleidingsniveau

(in relatie tot benodigde tijd voor 
communicatie) en arbeidsongeschiktheid

• Huisarts die MRI al aangekondigd heeft

- Verkrijgen van vergelijkbare data voor interventie- en
controlegroep kostte veel tijd en was uitdaging in
verband met wet- en regelgeving. Voor het opvragen
van DHD-data was van elk interventieziekenhuis een
(door de raad van bestuur) getekend
opdrachtformulier nodig.

- Veel verschillende en veranderende systemen, 
waardoor data in sommige centra niet altijd 
beschikbaar en up to date waren

- Publiciteit over het onderwerp heeft mogelijk de
  controlegroep beïnvloed

Tabel 3: Beïnvloedende factoren gerelateerd aan de deïmplementatie

4

- Competitieve feedback en de lokale eigen 
initiatieven hebben een doorslaggevende rol 
gespeeld.

- Educatieve bijeenkomsten zijn gehouden 
zoals gepland, maar niet iedereen kon 
aanwezig zijn bij de scholing in verband met 
diensten en drukke patiëntenzorg.

- Er zijn extra bijeenkomsten geweest voor 
aanpalende specialismen

- Het uitdelen van de patiëntfolders door
  verpleegkundigen gebeurde niet.

- Ethische toetsing leidde tot grote administratieve last: 
voor een niet-WMO plichtig onderzoek eist elk UMC 
toetsing door de eigen METC (met eigen format)

- De dataverzameling kostte veel meer tijd dan 
verwacht

- Ziekenhuizen waren enthousiast, zonder zich goed te 
realiseren hoeveel werk erbij komt kijken.

- Gebrek aan tijd voor gedegen probleemanalyse en 
het op maat maken van deïmplementatiestrategie
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6

- Wetenschappelijke onderbouwing, 
  frequente educatie, rolmodellen en het 

betrekken van arts- assistenten hebben 
deïmplementatie bevorderd.

- Gebrek aan tijd was een belemmerende 
factor

- Focus op kwaliteit en belasting patiënt in 
plaats van kostenbesparing waren een 

  goed uitgangspunt.

- Dataverzameling was de grootste uitdaging o.a. 
vanwege personele wisselingen bij controllers, 
gebrek aan capaciteit voor data-analyse, verschillen 
in registratiewijze en soms beperkte beschikbaarheid 
van detaildata.

- Bij het werven van ziekenhuizen bleek er soms 
weerstand bij laboratoria te zijn om deel te nemen.

8

- Hoewel e-learning motivatie en tijd 
vraagt van patiënten, is het een middel 
om patiënten meer te betrekken bij 
de besluitvorming omtrent wel/niet 
gastroscopie. 

- Ongerustheid is voor huisartsen en patiënten 
een reden om toch een gastroscopie te 
willen. 

- Digitalisering (verwijssystemen, mobiele 
apps) biedt kansen om interventie op 

  grotere schaal te implementeren.

- MDL-artsen vonden het probleem relevant en wilden 
graag meedoen, al vreesde een enkele praktijk voor 
inkomstendaling. 

- Huisartsenkringen waren minder bereid om mee 
te doen in verband met ontevredenheid over 
opzet studie of lage prioriteit. Dit heeft de start van 
het project en inclusiesnelheid mogelijk negatief 
beïnvloed.

- De goedkeuring vanuit de ethische commissie 
  heeft veel tijd gekost.

7

- Gepersonaliseerde brief werd zowel door 
zorgverleners als patiënten gezien als goede 
toevoeging, al kunnen er nog verbeteringen 
doorgevoerd worden. Het opmaken en 
verspreiden van een dergelijke brief 
mag niet een te grote belasting zijn voor 
zorgverleners.

- Patiënten zijn mogelijk onzeker over 
zelfcontrole op huidafwijkingen, waardoor 

  de zorgvraag juist zou kunnen toenemen..

- Gebrek aan tijd was grootste uitdaging binnen                          
het project vanwege een late start, een uitgebreid    
vooronderzoek, METC-toetsingen (niet-WMO-plichtig 
onderzoek vereist lokale toestemming) en 

  benodigde termijn voor het meten van de 
  primaire uitkomstmaat.

Verschillende factoren op het gebied van projectmanagement hebben een belangrijke rol gespeeld bij de voortgang 

en het succes van de projecten. De dataverzameling, de medisch-ethische toetsing en het werven van ziekenhuizen of 

patiënten kostten veel tijd. Zorgverleners en mensen met onderzoekservaring in het projectteam waren succesfactoren 

voor het slagen van het project.

5

- Ten minste een huisarts per praktijk was 
bij scholingen aanwezig; van e-learning als 
alternatief voor scholing werd goed gebruik 
gemaakt.

- Patiëntfolder, die ook in Turks en Arabisch 
is uitgebracht, werd door deel huisartsen 
gebruikt.

- Bevorderend voor deïmplementatie:
• Vrijwillige deelname zorgverleners
• Driemaandelijkse spiegelcijfers
• Scholing met kennis en aanbevelingen
- Belemmerend voor deïmplementatie:
• Gebrek aan tijd voor deelname   
aanscholing en voor discussie met patiënt
• Goede relatie met patiënt willen houden

- De start van het project was iets vertraagd vanwege 
wisseling in samenstelling projectteam.

- Huisartsen werven ging makkelijker dan gedacht.
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Project 5

De afgelopen jaren is het aantal bepalingen van vitamine B12 en D in de huisartsenpraktijk sterk 

gestegen, terwijl een evidence based indicatie vaak ontbreekt. Vitaminetekorten worden vaak 

in relatie gebracht met allerlei aspecifieke gezondheidsproblemen, zoals vermoeidheid. Maar 

zelden veroorzaakt een gebrek aan vitamine B12 en D deze klachten. Het terugdringen van het 

aantal bepalingen kan medicalisering en onnodige kosten voorkomen. Gecoördineerd vanuit 

het UMC Utrecht hebben 158 huisartsen verspreid over 26 praktijken en gezondheidscentra in 

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 feedbackinformatie en bij de helft 

van de praktijken werd daar patiënteninformatie aan toegevoegd. Het specifiek voorlichten van 

patiënten hielp bij het terugdringen van de vitaminebepalingen. Het effect was het sterkst bij 

praktijken die voor de interventie de hoogste score hadden. 

3.3 Producten 

Doen of laten? heeft behalve de hierboven beschreven resultaten ook geleid tot concrete producten. Deze leveren 

een belangrijke bijdrage aan het ontstane maatschappelijke debat over het voorkomen en de noodzaak van het 

terugdringen van niet-gepaste zorg.

1.   Om te beginnen hebben we de opgedane kennis verwerkt in een deïmplementatiegids voor het terugdringen van 

niet-gepaste zorg en twee toolkits voor het verminderen van niet-gepaste laboratoriumdiagnostiek en het terugdringen 

van niet-gepaste urinekatheters en infusen. Samen met website bieden deze ondersteuning aan zorgverleners die 

willen gaan deïmplementeren.  

2.   Er is veel kennis verspreid in de vorm van nationale en internationale wetenschappelijke publicaties. Het 

programma levert zes proefschriften op de komende jaren. Er zijn al zeven wetenschappelijke artikelen gepubliceerd 

in internationale tijdschriften, er zijn er negen in voorbereiding en er zullen er nog vele volgen. Ook is er een aantal 

publicaties geweest in de Nederlands media, met name rondom de beter-niet-doen lijst. 

3.   Ten slotte hebben het overkoepelende programmateam en de acht projectteams enkele tientallen presentaties 

gehouden gedurende de loop van het programma over het programma en het deïmplementeren van niet-gepaste zorg. 

In bijlage 4 geven we een overzicht van al deze internationale en Nederlandstalige artikelen en overige communicatie-

uitingen over het programma en het thema niet-gepaste zorg.

https://www.doenoflaten.nl/pdf/deïmplementatiegids_jan_2019.pdf
https://www.doenoflaten.nl/pdf/toolkit_lab.pdf 
https://www.doenoflaten.nl/pdf/toolkit_katheters.pdf 
http://www.doenoflaten.nl
https://www.doenoflaten.nl/pdf/toolkit_katheters.pdf
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WAT HEBBEN WE GELEERD?

Het programma Doen of laten? heeft veel kennis opgeleverd over het deïmplementeren van niet-gepaste zorg. Uit 

alle activiteiten (het literatuuronderzoek, het richtlijnenonderzoek, de acht projecten en de overkoepelende analyse 

ervan, en onze internationale samenwerking) hebben we inzichten gekregen op het gebied van het vóórkomen van 

niet-gepaste zorg en het deïmplementeren ervan. In dit hoofdstuk beschrijven we deze geleerde lessen van het 

programma. 

4.1. In Nederland is er niet-gepaste zorg die goed te deïmplementeren is 

De acht projecten in dit programma hebben uitgewezen dat in Nederland niet-gepaste zorg wordt geleverd (variërend 

van 9% tot 32%). Dit komt in grote lijnen overeen met de studies uit het buitenland. Deze laten bijvoorbeeld zien dat het 

percentage onnodige urinekatheters varieert van 22-40% (Krista, 2018, Saint, 2000), in onze studie 32%. 

 

Vijf van de acht studies hebben een aanzienlijke reductie van niet-gepaste zorg gemeten, waarvan twee studies de 

effectiviteit van hun strategie bewezen ten opzichte van een controlegroep. Strategieën die zijn ingezet om de niet-

gepaste zorghandelingen te verminderen waren overwegend succesvol en klinisch relevant met een variërende 

relatieve vermindering tot 35%. Deze grote variatie zien we ook in veel internationale studies (Niven, 2015). Het is 

goed om te constateren dat zorgaanbieders met de juiste, soms eenvoudige strategie de kwaliteit van zorg kunnen 

verbeteren. De projecten die het hebben gemeten, vonden geen negatieve gevolgen van de deïmplementatie voor 

de patiënt of op ander zorggebruik. De zelf gerapporteerde potentiële kostenbesparing binnen de projecten was 

aanzienlijk. Op landelijke schaal kunnen ziekenhuizen en huisartsen tientallen miljoenen euro’s besparen.

4.2. Deïmplementeren kent specifieke uitdagingen 

Het proces van deïmplementeren is, net als implementeren, een proces van gedragsverandering. Hoewel het dezelfde 

stappen vergt, heeft het wel een aantal specifieke kenmerken. De context van het probleem is vaak anders. Het in 

kaart brengen van deze context met een probleemanalyse is dus essentieel. Het brengen van nieuwe diagnostiek 

en nieuwe behandelingen is veelal het brengen van goed nieuws; het mededelen dat de door de patiënt verwachte 

zorg of de al langere tijd genoten zorg niet-gepast is en misschien wel schadelijk, is slecht nieuws voor de patiënt 

en soms lastig voor de zorgverlener om te vertellen. Het kost tijd en vergt vaardigheden die niet iedere zorgverlener 

van nature bezit. Deïmplementatie is niet aantrekkelijk: minder zorg leveren wordt geassocieerd met zuinigheid en 

niet met de voortrekkersrol die implementatie van een nieuwe innovatie met zich meebrengt. De angst voor kritiek 

of rechtsvervolging en voor productieverlies en financiële gevolgen spelen ook een rol bij deïmplementatie. Om de 

vereiste positieve attitude van zorgverleners ten aanzien van het reduceren van niet-gepaste zorg te verkrijgen en de 

daadwerkelijke gedragsverandering te kunnen realiseren, moet meer moeite gedaan worden. Herhaaldelijk aandacht 

vestigen op het onderwerp en geven van concrete informatie aan en communicatie met patiënten is cruciaal. 

4.3. Er zijn veel redenen voor het verlenen van niet-gepaste zorg 

Gebaseerd op de resultaten van de acht studies en de literatuur kennen we verschillende redenen waarom een 

zorgverlener niet-gepaste zorg uitvoert. Deze redenen kunnen gerelateerd zijn aan de patiënt en de zorgverlener, maar 

ook aan de sociale, organisatorische en politieke of economische context.
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Patiënten hebben een belangrijke rol bij het leveren van niet-gepaste zorg. Veel patiënten hebben een hoge 

verwachting ten aanzien van de zorg. De verwachting is dat ze snel uitsluitsel krijgen over wat hen mankeert, zodat 

ze gerustgesteld worden of weten wat eraan te doen valt om beter te worden (Gezondheidsraad, 2016). Eerdere 

ervaringen met ziekte, gesprekken met familie en vrienden en informatie uit de media vormen voor een belangrijk deel 

deze verwachtingen. 

Verder zijn de kennis en de vaardigheden van de zorgverlener belangrijke factoren voor het al dan niet verlenen van 

niet-gepaste zorg. De zorgverlener moet op de hoogte zijn van het wetenschappelijk onderzoek naar een behandeling 

of onderzoek en van de kosten ervan, maar ook van alternatieven. Zelfs wanneer zorgverleners weten dat er sprake 

is van een niet-gepaste behandeling, kunnen tijdgebrek en hun onvermogen om dit uit te leggen aan de patiënt, 

maken dat zij de patiënt toch behandelen of doorsturen. Een dilemma van artsen is dat zij een evenwicht moeten 

zoeken tussen de wetenschappelijke kennis en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen enerzijds, en de wensen en 

verwachtingen van de patiënt anderzijds. Ook is het soms lastig om aangeleerde routines te veranderen. 

Sociale en organisatorische factoren kunnen ook een rol spelen bij de beslissing of niet-gepaste zorg al dan niet wordt 

verleend. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de cultuur van de afdeling of van een team, leiderschap en de manier waarop 

werkprocessen zijn georganiseerd. Vooral van belang is hoeveel tijd zorgverleners hebben om patiënten uit te leggen 

waarom terughoudendheid op zijn plaats is. Zorgverleners noemen een gebrek aan tijd als belangrijke belemmerende 

factor voor het gesprek dat nodig is voor een goede gezamenlijke besluitvorming en uitleg van alternatieven. Daarnaast 

kan de organisatie van zorg en gebrekkige communicatie tussen zorgverleners of beroepsgroepen niet-gepaste zorg in 

de hand werken. Consensus over niet-gepaste zorg, liefst onderbouwd met richtlijnen of wetenschappelijke literatuur, 

bevordert deïmplementatie. 

Tenslotte maakt de wijze waarop de maatschappij de zorg heeft ingericht dat zorgverleners (te) veel doen en daarmee 

het risico lopen niet-gepaste zorg te verlenen. Bekostiging van de gezondheidszorg kan niet-gepaste zorg in de 

hand werken, onder andere doordat wordt betaald per verrichting of doordat therapieën waarvan de werking niet is 

bewezen, toch worden vergoed. In het programma wilden sommige afdelingen of ziekenhuizen niet meewerken omdat 

zij vreesden dat het project zou leiden tot minder inkomsten. 

4.4. Structuur, ondersteunende materialen en begeleiding helpen bij het deïmplementeren 

Uitgangspunt bij Doen of laten? was dat deïmplementeren niet iets is dat zorgverleners van nature kunnen; een 

structuur, ondersteunende materialen en begeleiding van de projecten zijn belangrijk bij het behalen van resultaten. Uit 

de overkoepelende procesanalyse door interviews met de acht projectteams is gebleken dat de teams de begeleiding 

van het overkoepelend projectteam als nuttig hebben ervaren. Informatie in de deïmplementatiegids en op de website 

over de te nemen stappen en concrete voorbeelden van deïmplementatieprojecten was vooral in de beginfase nuttig 

voor de projectteams. De teams zagen de website verder vooral als bron van informatie voor derden. Alle teams 

ervoeren de werkconferenties positief. Het delen van kennis en ervaringen met de overige teams zagen zij als het 

meest waardevol. De projectteams vonden de regelmatige contacten met het overkoepelende programmateam prettig. 

Deze contacten vormden een goede aanleiding om de zaken op orde te hebben en laagdrempelig vragen te stellen. 
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De projectteams zagen de waarde in van de aspecten waarop gestuurd is. De probleemanalyse vooraf en 

procesevaluatie achteraf boden veel inzicht in de context en waren van waarde bij het ontwikkelen en evalueren 

van het deïmplementatieproject. Daarnaast was het betrekken van zorgverleners van grote waarde, omdat het de 

acceptatie van de interventies bij de doelgroep heeft bevorderd. 

4.5. Zeven succesfactoren voor het uitvoeren van een deïmplementatieproject

Op basis van de ervaringen met de acht projecten in het programma en de literatuur komen wij tot de volgende 

belangrijke factoren voor succesvolle deïmplementatieprojecten.

1.   Een organisatorische inbedding van het deïmplementatieproject

Deïmplementeren is een uitdaging, mede omdat het vaak gaat om gedragsverandering. Het is daarom van groot 

belang om de omgeving zo te organiseren dat deze de zorgverleners optimaal steunt om hun gedrag daadwerkelijk 

te veranderen. Instellingen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat materialen en folders beschikbaar zijn en dat 

de afspraken duidelijk zijn. Een zogenoemde klinisch leider kan in het project een belangrijke rol spelen, maar ook 

bestuurlijk commitment is van belang. Door deïmplementatie kunnen verschuivingen ontstaan in de zorgproductie 

waarop bestuurders moeten anticiperen en de strategie moeten durven continueren. Ten slotte dragen inbedding van 

procedures in software, bijvoorbeeld voor het maken van formulieren in bestaande systemen, en organisatorische 

procedures bij aan een blijvende vermindering van niet-gepaste zorg. 

2.   Een strategie op maat op basis van een probleemanalyse

Het programma heeft uitgewezen dat er geen pasklare strategieën zijn om niet-gepaste zorg te verminderen of te 

stoppen. Enkel feedback aan zorgverleners heeft bijvoorbeeld geen effect als het probleem is dat patiënten om 

de niet-gepaste zorg blijven vragen. Zelfs op een specifiek onderwerp zijn er binnen verschillende ziekenhuizen of 

afdelingen andere beïnvloedende factoren geïdentificeerd waar rekening mee gehouden moet worden. Succesvolle 

deïmplementatie vraagt om een aanpak op maat. Het is dus van groot belang de strategie af te stemmen op de 

specifieke belemmerende en bevorderende factoren, vastgesteld in een goede probleemanalyse. 

3.   Focus op de verbetering van kwaliteit en het voorkomen van schade en niet op kostenbesparing

Projecten gericht op het verminderen van niet-gepaste zorg kunnen kosten besparen, zoals dit programma heeft 

aangetoond. Toch is voorzichtigheid geboden bij het benadrukken van kostenbesparing als motivator. Soms is er 

sprake van substitutie-effecten, waardoor de daadwerkelijke besparing lager is. Daarnaast kan kostenbesparing 

belemmerend werken op organisatieniveau door het verlies van inkomsten. Zorgverleners geven aan gemotiveerd te 

worden door de mogelijk te behalen kwaliteitswinst en het voorkomen van schade voor de patiënt. Te veel focus op 

kostenbesparing maakt zowel zorgverleners als patiënten terughoudend. De discussie die ontstond naar aanleiding 

van de ontwikkelde beter-niet-doen-lijst maakte ook duidelijk dat het onderwerp gevoelig kan liggen, wat vergroot 

werd doordat de lijst gerelateerd werd aan kostenbesparingen.
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4.   Overtuigend bewijs dat de zorghandeling geen toegevoegde waarde heeft

Bij een deïmplementatieproject is het van groot belang dat iedereen gemotiveerd is om de situatie te veranderen. Dat 

vergt focus op gedragsverandering of veranderingen in de organisatie. Wanneer betrokkenen niet zijn overtuigd van 

het belang van veranderen omdat het wetenschappelijk bewijs onvoldoende is, is dat een belangrijke belemmerende 

factor. Om tot overtuigend wetenschappelijk bewijs te komen is goed zorgevaluatieonderzoek nodig. Pas als dat 

onomstotelijk aantoont dat bepaalde zorg niet effectief is, komt deze zorg in aanmerking voor deïmplementatie.

5.   Patiënteninformatie 

Veel zorgverleners zien de patiënt als een belangrijke drijvende factor achter de vraag naar niet-gepaste zorg. Bij veel 

vormen van niet-gepaste zorg is het dus onmisbaar om de strategie ook te richten op de patiënt. Zo richtten de meeste 

projecten in dit programma zich op de patiënt, bijvoorbeeld met wachtkamerfilmpjes, een gepersonaliseerde brief, 

folders of een e-learning. Goede voorlichting aan patiënten over het gebrek aan de toegevoegde waarde van een test 

of behandeling kan ongerustheid wegnemen en verwachtingen temperen. Informatief materiaal kan tijd besparen in de 

spreekkamer. 

6.   Feedback 

Veel mensen en dus ook zorgverleners overschatten hun eigen handelen, zo ook bij het leveren van niet-gepaste zorg. 

Feedback over het daadwerkelijk handelen geeft inzicht aan zorgverleners. Ook is het motiverend voor deelnemers 

om de vorderingen te kunnen volgen en zich te kunnen vergelijken met collega’s. Discussie over de resultaten en 

het duiden van verschillen is heel effectief. Veel teams in dit programma deelden de resultaten met de zorgverleners, 

bijvoorbeeld via nieuwsbrieven of bijeenkomsten. Daarnaast is het nuttig om te beoordelen of bijsturen nodig is. De 

uitkomsten kunnen de teams inbedden in een continue kwaliteitscyclus waarmee ze ook het behoud van de interventie 

meten.

Project 2

Bij de follow-up van maligne lymfomen wordt er frequent een controlescan gemaakt terwijl 

vroege opsporing van recidieven niet leidt tot een langere overleving of betere uitkomst. 

Onder coördinatie van het MUMC+ hebben ziekenhuizen in de regio Zuid-Oost Nederland in 

2017 een scholingstraject onder artsen gestart. Ook hebben ze een patiëntfolder ontwikkeld 

om meer uitleg te verschaffen en een presentatie verzorgd op een bijeenkomst van de 

patiëntenvereniging. Ze zagen in het eerste interventiejaar een daling van 8,5% in de 

interventiegroep ten opzichte van jaar ervoor en een daling van 1,8% in de controlegroep. 

De data voor het tweede interventiejaar zijn nog niet binnen, waardoor nog onduidelijk is of de 

daling komt door de strategie. Definitieve resultaten volgen medio 2019.
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Project 1

Inhalatiecorticosteroïden hebben geen toegevoegde waarde voor COPD-patiënten 

met minder dan twee exacerbaties per jaar en geen astma. Toch schrijven huisartsen 

deze geneesmiddelen vaak voor. Gecoördineerd vanuit het UMCG hebben vijf 

farmacotherapiegroepen (een apotheker met verschillende huisartsenpraktijken) op hun 

bijeenkomsten het voorschrijfgedrag besproken en het belang van terughoudendheid 

benadrukt. Het aantal voorschriften is teruggedrongen. Landelijk is een vergelijkbare trend 

zichtbaar. Het is dus de vraag of de daling door de interventie komt. Het is in ieder geval een 

belangrijke daling waarmee jaarlijks ruim 8 miljoen euro bespaard wordt zonder verandering 

van klinische uitkomsten. 

7.   Monitoren van de uitkomsten, inclusief onbedoelde consequenties en patiëntuitkomsten 

Naast het meten van de verandering in het volume van niet-gepaste zorg is het goed om de uitkomsten breed 

te definiëren en ook patiëntuitkomsten te monitoren. Door het meten van onbedoelde consequenties van de 

deïmplementatie, zoals meer gebruik van andere zorg of een lagere kwaliteit van leven, kunnen projectteams beter de 

kwaliteit van zorg voor de patiënt en de hiermee samenhangende kosten in beeld brengen. Het programma heeft ook 

uitgewezen dat het monitoren niet eenvoudig is omdat het lastig is de juiste data te verzamelen. Vaak zijn data uit de 

patiëntendossiers nodig om te bepalen of het bij die specifieke patiënt om niet-gepaste zorg gaat en dossierstudies 

kosten veel tijd.
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HOE VERDER NAAR MINDER NIET-GEPASTE ZORG?

Met het programma Doen of laten? is kennis opgedaan over de hoeveelheid niet-gepaste zorg in Nederland en de 

factoren die daarop van invloed zijn. Ook weten we meer van de succesfactoren van een deïmplementatieproject. 

Daarnaast hebben acht projecten daadwerkelijk niet-gepaste zorg verminderd. Misschien nog belangrijker is dat 

het project het denken over het bevorderen van gepaste zorg en het verminderen van niet-gepaste zorg heeft 

gestimuleerd. De publiciteit ten aanzien van de Beter-Niet-Doen-lijst en de presentaties en publicaties over het 

project hebben zorgverleners bewust gemaakt van het belang van terughoudendheid bij sommige vormen van zorg. 

Zorgverleners en instellingen tonen interesse om te deïmplementeren. 

Bij niet-gepaste zorg kan ook gedacht worden aan niet-efficiënt georganiseerde zorg, zoals dubbele uitvoering van 

diagnostiek of zorg die in de goedkopere eerstelijn kan worden uitgevoerd in plaats van de duurdere tweedelijn. Ook 

hier liggen mogelijkheden ter verbetering, maar Doen of laten? heeft zich gericht op het verminderen van bewezen 

niet-effectieve zorg. Hier speelt het veranderen van gedragsverandering van zorgverleners en patiënten een cruciale 

rol. Om deze gedragsverandering op de lange termijn te bewerkstelligen is continue aandacht nodig. Hieronder doen 

wij aanbevelingen aan verschillende betrokken partijen om ervoor te zorgen dat zij de beweging die nu op gang is 

gebracht, voort kunnen zetten op weg naar meer duurzame zorg. 

1.   Aanbeveling voor zorgverleners en bestuurders: 

Ga zelf aan de slag met deïmplementatie 

De acht projecten zijn uitgevoerd in de regio’s rondom de acht umc’s. Hiermee zijn in 38 ziekenhuizen en zelfstandige 

behandelcentra en in enkele tientallen huisartsennetwerken projecten uitgevoerd. De meeste strategieën zijn 

effectief en volgens de projectteams relatief eenvoudig te gebruiken door collega’s in andere ziekenhuizen of 

huisartsennetwerken. Het ligt dus voor de hand dat andere zorgverleners ook aan de slag gaan met deze effectieve 

interventies. In Doen of laten? is ondersteunend materiaal ontwikkeld dat kan helpen bij het opzetten en uitvoeren 

van een project. Bewustwording van het probleem, commitment van het bestuur en een cultuur die feedback 

bespreekbaar maakt, zijn belangrijk voor het slagen van het project. Het huidige programma Doen of laten? richtte 

zich op ziekenhuiszorg en huisartsenzorg. Ook in andere sectoren komt niet-gepaste zorg voor. Hierbij valt te denken 

aan de gehandicaptenzorg, GGZ, paramedische of langdurige zorg. Ook in deze sectoren kunnen zorgverleners en 

bestuurders in hun instellingen met de opgedane kennis en materialen aan de slag met deïmplementatie van niet-

gepaste zorg.

2.   Aanbeveling aan projectleiders van deïmplementatieprojecten: 

Zorg voor borging van de resultaten

De acht projectteams hebben niet kunnen kijken naar de effecten van de interventie op lange termijn. Ook uit de 

literatuur weten we weinig over de duurzaamheid van het terugdringen van niet-gepaste zorg. Om ervoor te zorgen 

dat de resultaten van deïmplementatie duurzaam zijn, is het belangrijk de eerdergenoemde succesfactoren goed te 

(blijven) volgen. Daarbij helpt het als spiegelinformatie eenvoudig te genereren is en de teams deze informatie in een 



36

kwaliteitscyclus kunnen inbedden. Verder is het van belang om het ontwikkelde educatiemateriaal en patiëntinformatie 

te blijven aanbieden. Naast de effecten van de interventie op lange termijn, de potentiële schadelijke neveneffecten 

en alternatieve behandelingen, de kostenbesparing en de ervaringen van patiënt zullen de teams moeten evalueren 

in welke mate zij de interventies of ontwikkelde materialen moeten bijstellen. Om andere geïnteresseerde collega’s 

te helpen is het belangrijk om de ontwikkelde materialen breder te verspreiden. Patiëntinformatie kan bijvoorbeeld 

gedeeld worden via thuisarts.nl, keuzehulpen of binnen (patiëntversies van) richtlijnen. 

3.   Aanbevelingen voor koepelorganisaties, overheid en zorgaanbieders: 

Vergroot de kennis en verander het gedrag van patiënten en zorgverleners 

Een groter bewustzijn bij het algemeen publiek en zorgverleners over het gebrek aan toegevoegde waarde van 

niet-gepaste zorg zal het gesprek in de spreekkamer vergemakkelijken. Daarom is het van belang om het bewustzijn 

te vergroten dat ‘meer’ in de zorg niet altijd ‘beter’ is. De focus ligt hierbij op het beïnvloeden van kennis, houding 

en gedrag van zowel patiënten als zorgverleners. Hierbij kan gedacht worden aan campagnes op thema’s waar de 

patiënten een sterke drijfveer zijn voor niet-gepaste zorg, zoals lage-rugklachten, maagproblemen of antibiotica- of 

benzodiazepinegebruik. Afhankelijk van de keuze van het onderwerp kan samen worden gewerkt met andere partijen 

zoals specifieke patiëntenverenigingen, wetenschappelijke verenigingen, werknemers en werkgevers en andere 

maatschappelijke belangenorganisaties. Daarnaast kunnen ook andere middelen worden ingezet, zoals de inzet van 

keuzehulpen voor patiënten, (patiëntversies van) richtlijnen of de websites zoals Thuisarts en Zorgkaart Nederland. 

4.   Aanbeveling voor zorgverzekeraars, subsidieverstrekkers en koepelorganisaties:

Breng op landelijk en regionaal niveau het volume en de kosten van niet-gepaste zorg 

in kaart voor prioritering

Om de deïmplementatieprojecten effectief in te zetten, is het nodig om zicht te hebben welke zorgverleners 

welke vormen van niet-gepaste zorg geven. Dit helpt zorgverleners en hun koepels om prioriteiten te stellen voor 

deïmplementatie. Tegelijkertijd is het in veel gevallen niet eenvoudig om het volume en de daarmee gepaard gaande 

kosten van de niet-gepaste zorg exact in kaart te brengen. Om voor de komende jaren scherp in beeld te krijgen 

waar de prioriteiten liggen, zal op basis van bestaande administratieve data een uitgebreide analyse moeten worden 

gedaan van het volume van niet-gepaste zorg. Hiervoor komen allerlei databestanden in aanmerking zoals de database 

van de zorgverzekeraars, VEKTIS, de database met DBC-informatie, het DBC Informatie Systeem, de database met 

inhoudelijk zorginformatie van de ziekenhuizen, de Landelijke Basisregistratie Zorg of de database met gegevens 

over medicijngebruik van de Stichting Farmaceutisch Kengetallen. Voor een deel van de niet-gepaste zorg komen 

dossierstudies in aanmerking omdat sommige zorgvormen niet te identificeren zijn in de administratieve data.
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5.   Aanbeveling voor opleiders:

Besteed aandacht aan niet-gepaste zorg in de opleidingen

Het onderwerp van niet-gepaste zorg moet onderdeel worden van het curriculum voor alle zorgverleners. Een koploper 

op dit gebied was het Bewustzijnsproject van het College Medische Specialismen. Dit project werkte aan voorbeelden 

die kunnen helpen AIOS op te leiden in het bewust maken van doelmatige keuzes. Zo is er een programma STARS 

NL georganiseerd (STudenten en ARts-assistenten als ambaSsadeurs voor doelmatige zorg) met gerichte acties en 

campagnes in het onderwijs en de opleiding om actief bij te dragen aan de kennis over dit onderwerp. Maar ook in 

de verschillende curricula kunnen colleges en werkgroepen worden georganiseerd om beginnende zorgverleners 

na te laten denken over het belang van terughoudendheid in sommige gevallen. In het Radboudumc bijvoorbeeld 

krijgen studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen college over niet-gepaste zorg. Ten slotte 

kunnen ook specifieke opleidingen, zoals de NFU Master Kwaliteit en Veiligheid, dit onderwerp integreren in het 

onderwijsprogramma.

Project 3

Artroscopieën en MRI’s bij patiënten van 50 jaar en ouder met degeneratieve knieklachten 

zonder slotklachten hebben geen toegevoegde waarde ten opzichte van conservatieve 

therapie en röntgenfoto’s. Onder coördinatie van het LUMC en UMCG is in 13 orthopedische 

centra het aantal niet-gepaste artroscopieën en MRI’s teruggedrongen. Voorlopige cijfers laten 

zien dat het percentage patiënten van 50 jaar en ouder met knieklachten dat een artroscopie 

kreeg is afgenomen van 14% naar 6% en het percentage patiënten dat een MRI kreeg van 

9% naar 4%. De strategie bestond uit het aanstellen van een klinisch leider, interactieve 

scholing over bijbehorende richtlijnen en literatuur, feedback van eigen data, benchmark met 

deelnemende ziekenhuizen, een vaardigheidstraining en het beschikbaar maken van een 

patiëntfolder.  
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BIJLAGE 2 BESCHRIJVING VAN DE ACHT PROJECTEN

Project 1

Kenmerken project Probleemanalyse Strategie Evaluatie

Naam: Afbouwen onnodig 
gebruik van inhalatie 
corticosteroïden bij COPD

Coördinerend UMC: UMCG
Deelnemende centra: 
n=5: 4 Farmacotherapeutisch 
Overleg (FTO) groepen 
(apotheker + gelieerde 
huisartsen) regio Groningen, 
1 FTO in Nijmegen

Doel: 10% reductie in afgifte 
van inhalatie corticosteroïden 
(ICS) door apotheken bij 
COPD patiënten 

Design: gecontroleerde 
voor-na studie

Niet-gepaste zorg: ICS voor 
eerstelijns COPD-patiënten 
met een relatief goede 
longfunctie (FEV1>50% 
voorspeld), geen astma en <2 
wexacerbaties per jaar

Context voor 
deïmplementatie:
Focusgroepen met 
patiënten (P) en 
zorgverleners (Z; huisartsen, 
praktijkondersteuners, 
longartsen en apothekers)
Bevorderende factoren
- Minder medicatie (P,Z)
- Minder bijwerkingen (P)
- Besparing kosten (P)
- Nieuwe inzichten (P)
Belemmerende factoren
- Angst voor verandering (P,Z)
- Angst voor verslechtering (P)
- Achterdocht – financiële 
reden?(P,Z)
- Jaren voor niets gebruikt (P)
- Communicatie onderling (Z)
- Patiënt heeft meer 
vertrouwen in specialist dan in 
huisarts (Z)

Interventies per doelgroep:
Zorgverleners (huisartsen en 
apothekers)
- Scholings-
bijeenkomsten over correct 
voorschrijven
- Publicaties in vakbladen

Patiënten
- Patiënteninformatie
- Publicaties in patiëntbladen

Sociale context en 
organisatie
- Screening op patiënten 
met mogelijke onnodige ICS 
door apotheek, controle door 
huisarts

Controlegroep: landelijke 
controledata

Uitkomstmaten:
Primair
% ICS- ICS/LABA voorschriften 
bij personen >55 jaar die in 
de voorgaande 12 maanden 
minimaal 2 voorschriften voor 
astma of COPD ontvangen 
hebben

Secundair
- Voorschriften andere 
luchtwegmedicatie: duale 
luchtweg-verwijders, prednisolon, 
antibiotica en antimyotica
- Kosten
- Procesevaluatie o.b.v. vragenlijst 
bij huisartsen, apothekers en 
praktijkondersteuners

Dataverzameling: Stichting 
Farmaceutische Kengetallen 
(SFK), voorschriften per postcode 
regio

Meetmomenten: Eerste kwartaal 
2017en eerste kwartaal 2018
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Project 2

Kenmerken project Probleemanalyse Strategie Evaluatie

Naam: Beperk controle CT-
scans bij asymptomatische 
patiënten na een in opzet 
curatieve behandeling voor 
maligne lymfomen

Coördinerend UMC: MUMC
Deelnemende centra: n=9: 
alle ziekenhuizen binnen de 
regio Zuid-Oost Nederland: 
MUMC, Catharina ziekenhuis,
Elkerliek ziekenhuis, 
Laurentius ziekenhuis, 
Maxima Medisch Centrum,
Sint Anna ziekenhuis, Sint 
Jans Gasthuis, Viecuri, 
Zuyderland Medisch Centrum

Doel: 25-50% reductie in 
het aantal aangevraagde 
surveillance (PET)CT-scans
bij de follow-up van patiënten 
met maligne lymfoom

Design: gecontroleerde 
voor-na studie

Niet-gepaste zorg: onnodige 
controle CT- scans bij 
asymptomatische patiënten 
na een curatieve behandeling 
voor maligne lymfomen

Context voor 
deïmplementatie:
Vragenlijst patiënten (P) en
hematologen(H)

Bevorderende factoren
- Meer tijd voor stellen van 
vragen (P)

Belemmerende factoren
- Verwachting (P)
- Angst voor recidief (P)
- Geruststelling gewenst (P,H)
- Verzoek patiënt (H)

Interventies per doelgroep:
Zorgverleners (hematologen)
- Scholingsbijeenkomsten 
over niet-gepaste zorg en 
over communicatie met 
patiënt

Patiënten
- Patiënten folder
- Scholing op bijeenkomst
patiëntenvereniging

Controlegroep: landelijke 
controledata

Uitkomstmaten:
Primair
Aantal verrichte onnodige (PET)
CT-scans in het kader van 
follow-up bij een patiënt met een 
asymptomatisch maligne lymfoom 
binnen de looptijd van het
project

Secundair
- Volume van onnodig verrichte
beeldvorming
- Kosten
- Procesevaluatie o.b.v. vragenlijst 
bij hematologen

Dataverzameling: Dutch Hospital 
Data (DHD), landelijke gegevens 
op patiëntniveau

Meetmomenten: voormeting: 
data van 2015 plus deel 2016; 
nameting: data van 2017 
plus deel 2018
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Project 3

Kenmerken project Probleemanalyse Strategie Evaluatie

Naam: Step-down knee 
MRI and ARThroscopy for 
orthopaedic patients ≥
50 years (SMART)

Coördinerend UMC: LUMC

Deelnemende centra: n=13: 
LUMC, UMCG, Amphia 
ziekenhuis, Antonius
ziekenhuis, Deventer 
ziekenhuis, Elisabeth-
TweeSteden ziekenhuis,
Franciscus Vlietland, 
ICONE, Medisch Centrum 
Leeuwarden, Medisch 
Spectrum Twente, Noordwest 
Ziekenhuisgroep, OCON, 
Tergooi ziekenhuis

Doel: 50% reductie in 
het gebruik van MRI’s 
en artroscopieën bij 
orthopedische patiënten 
van 50 jaar en ouder 
met knieklachten zonder 
slotklachten in de regio’s 
Leiden en Groningen

Design: gecontroleerde 
voor-na studie

Niet-gepaste zorg: onnodige 
MRI’s en artroscopieën bij 
patiënten van 50 jaar en
ouder met knieklachten 
(artrose en meniscus-laesie, 
diagnosecodes 1801 en 1805)

Context voor 
deïmplementatie:
Literatuuronderzoek, 
interviews en vragenlijst bij 
orthopeden(O) en patiënten
(P)

Bevorderende factoren
- Orthopeed kent en is het 
eens met ‘Verstandige Keuze’ 
(O)
- Orthopeed zoekt proactief 
naar evidence m.b.t. 
diagnostiek en behandeling 
van knieklachten (O)
- Patiënt gestimuleerd te 
blijven bewegen door iemand 
uit omgeving (P)
- Voldoende voorkennis 
patiënt om te kunnen 
meebeslissen (O)

Belemmerende factoren
- Eigen ervaring orthopeed, 
waardoor geen reden 
‘Verstandige Keuze’ te volgen 
(O)
- Geloof orthopeed in 
meerwaarde artroscopie 
ondanks complicaties en
risico’s (O)
- Uitleg orthopeed dat MRI 
zinvol (P)
- Voorkeur patiënt (P)
- Goede ervaring van iemand 
in omgeving patiënt (P)

Interventies per doelgroep:
Zorgverleners (orthopeden)
- Scholingsbijeenkomsten 
over niet- gepaste zorg 
gegeven door klinische leider
- Vaardigheidstraining 
gesprek met patiënt
- Feedback over MRI en
artroscopiegebruik (1x door
projectleiders, 1x door 
klinische leider)

Patiënten
- Patiëntenfolder

Sociale context en 
organisatie
- Klinische leider per 
ziekenhuis

Controlegroep: landelijke 
controledata

Uitkomstmaten:
Primair
% MRI’s en % artroscopieën bij 
patiënten van 50 jaar en ouder 
met knieklachten

Secundair
- Kosten
- Procesevaluatie o.b.v. vragenlijst 
bij orthopeden en logboek

Dataverzameling: Dutch 
Hospital Data (DHD), landelijke 
gegevens op patiëntniveau; 
tevens data aangeleverd door 
interventiecentra

Meetmomenten: voormeting: 
maart t/m december 2016; 
nameting: maart t/m december 
2018
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Project 4

Kenmerken project Probleemanalyse Strategie Evaluatie

Naam: Reduce the 
Inappropriate use of urinary 
and intravenous CATtheters: 
the RICAT-study

Coördinerend UMC: 
Amsterdam UMC,
locatie AMC

Deelnemende centra: n=7: 
Amsterdam UMC (beide 
locaties), Erasmus MC,
BovenIJ ziekenhuis, 
Flevoziekenhuis, Spaarne 
Gasthuis, Westfries Gasthuis

Doel: 25%-50% reductie 
in aantal urinekatheters en 
infusen met een onterechte 
indicatie

Design: interrupted time 
series

Trial registratie: NTR6015

Niet-gepaste zorg: onterecht 
aanwezige urinekatheters 
en (centraal en perifeer) 
intravasale katheters op de 
Acute Opname Afdeling 
(AOA), de verpleegafdelingen 
Interne Geneeskunde of 
aanpalende niet-snijdende
specialismen (geriatrie, 
longziekten, MDL, 
reumatologie)

Context voor 
deïmplementatie:
Literatuuronderzoek, 
vragenlijst bij patiënten en 
observaties zorgverleners

Bevorderende factoren
- eerder verwijderen van 
katheters leidt tot sneller 
ontslag, waardoor er weer 
plek is voor een nieuwe 
patiënt

Belemmerende factoren
- Katheter wordt vergeten 
door arts
- Dagelijkse evaluatie door 
arts kost tijd; bepaalde vaste 
routine op afdeling
- opnieuw inbrengen lastig, 
arts laat liever langer zitten
- Katheter uit kost 
verpleegkundige meer tijd: 
begeleiden eten, drinken,
plassen, eventueel 
verschonen bed
- Verpleegkundigen voelen 
zich niet verantwoordelijk; 
tevens drempel om te 
bespreken met arts
- Patiënten voelen zich te 
zwak om zelf te moeten eten, 
drinken, plassen
- Incontinentie gênant, patiënt 
wil liever katheter laten zitten
- Katheter is verrichting: 
financiële compensatie)

Interventies per doelgroep:
Zorgverleners (artsen en
verpleegkundigen)
- Scholingsbijeenkomsten
- Educatief materiaal voor
zorgverleners over terechte
indicaties
- (Competitieve) feedback 
over kathetergebruik

Patiënten
- Patiënten folder

Sociale context en 
organisatie
- Klinische leiders
- Aanpassingen aan
rapportageformulier (in 2 
centra)

Controlegroep: geen

Uitkomstmaten:
Primair
% patiënten die onterecht een 
katheter hebben op de dag van 
de meting t.o.v. alle patiënten met 
een katheter

Secundair
- Katheter gerelateerde infecties
- Opnameduur
- Mortaliteit
- Kosten
- Procesevaluatie o.b.v. 
observaties en logboek

Dataverzameling: controle aan 
bed bij patiënt en aanvullend 
dossieronderzoek

Meetmomenten: 7 maanden 
voor en 7 maanden na de 
interventie met een frequentie 
van 1x per 14 dagen (Gedurende 
de transitieperiode van 5 
maanden, waarin de interventie 
in de ziekenhuizen is opgestart, 
hebben er geen metingen plaats 
gevonden)
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Project 5

Kenmerken project Probleemanalyse Strategie Evaluatie

Naam: REducing Vitamin 
tEsting in pRimary care 
pracTice: the REVERT study

Coördinerend UMC: UMCU 
en Erasmus MC

Deelnemende centra: 
n=26; 22 huisartsenpraktijken 
in Utrecht en 4 
gezondheidscentra in 
Rotterdam

Doel: reductie van het aantal 
onnodige vitamine D en 
vitamine B12 bepalingen in
de eerste lijn.

Design: cluster 
gerandomiseerde voor-na
studie met twee armen

Trial registratie: NTR6216

Niet-gepaste zorg: onnodige 
vitamine D- en B12-bepalingen 
in de huisartsenpraktijk

Context voor 
deïmplementatie:
Overleg met huisartsen in 
het kader van eerder praktijk 
verbeterplan

Bevorderende factoren
- Communicatievaardigheden 
in discussie met pt
- Consensus tussen 
zorgverleners
- Feedback op aanvraagbeleid
- Overzicht met evidence en
aanbevelingen

Belemmerende factoren
- Onvoldoende 
wetenschappelijke
kennis beschikbaar
- Onjuiste informatie uit 
nascholing
- Verwachting patiënt
- Gebrek aan tijd binnen 
consult voor voorlichting 
patiënt

Interventies per doelgroep:
Zorgverleners (huisartsen)
- 2 Scholingsbijeenkomsten 
(E-learning voor 
zorgverleners die niet 
aanwezig konden zijn), 
eerste over theoretische 
achtergrond, tweede
over communicatie inclusief 
oefenen met simulatiepatiënt
- Nieuwsbrieven met 
spiegelcijfers omtrent aantal 
vitaminebepalingen per 
praktijk

Patiënten
- Patiëntenfolder
- Wachtkamerfilmpje of 
poster voor patiënten

Strategie 2
Interventies per doelgroep:

Zorgverleners (huisartsen)
- Scholingsbijeenkomsten 
(E-learning voor 
zorgverleners die niet 
aanwezig konden zijn) over 
theoretische achtergrond, 
tevens oefenen met
simulatiepatiënt
- Nieuwsbrieven met 
spiegelcijfers omtrent aantal 
vitaminebepalingen per 
praktijk

Controlegroep: 
(gerandomiseerde) strategieën 
worden vergeleken: strategie
gericht op huisartsen + patiënten 
vs. strategie gericht op huisartsen 
alleen. Tevens historische 
controlegroep voor beide 
strategieën

Uitkomstmaten:
Primair
Aantal vitamine D- en B1-
bepalingen bij 1000 patiënten

Secundair
- Aantal testen dat 
vitaminedeficiëntie aantoonde 
conform de richtlijn, als een proxy 
voor terecht geïndiceerde
vitamine tests
- Vitamine D- en B12-voorschriften
- Kosten
- Procesevaluatie o.b.v. interviews 
met huisartsen en patiënten

Dataverzameling: bepalingen
aangevraagd bij regionale 
diagnostische centra Saltro 
(Utrecht) en Star (Rotterdam)

Meetmomenten: 12 maanden 
voor vs. 12 maanden na start 
interventie
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Project 6

Kenmerken project Probleemanalyse Strategie Evaluatie

Naam: Reductie van 
onnodige diagnostiek door 
attitudeverandering van
zorgverleners (RODEO)

Coördinerend UMC: 
Amsterdam UMC,
locatie VUmc

Deelnemende centra: n=4: 
Noordwest Ziekenhuisgroep 
(locatie Alkmaar), Meander 
Medisch Centrum, Spaarne
Gasthuis, Zaans Medisch 
Centrum,

Doel: 5% reductie in 
onnodige diagnostische 
testen (voornamelijk
laboratoriumdiagnostiek, 
maar ook radiologie, 
nucleaire geneeskunde,
pathologie en microbiologie) 
van de interne geneeskunde

Design: interrupted time 
series

Niet-gepaste zorg: onnodige
diagnostiekaanvragen op de 
afdeling interne geneeskunde

Context voor 
deïmplementatie:
Vragenlijst bij artsen 
die besproken is tijdens 
werkconferenties

Bevorderende factoren
- Enthousiasme zorgverleners 
en projectteams
- Creëren bewustzijn door 
inzicht in aanvraaggedrag en 
kosten
- Duidelijke werkafspraken
- Goede onderbouwing
- Herhaling
- Rolmodellen
- Breed draagvlak en 
samenwerking tussen 
disciplines

Belemmerende factoren
- Tijdgebrek
- Angst/onzekerheid
- Wisselende inzichten van
verschillende specialisten
- Vaste werkwijze ombuigen 
moeilijk
- Doorvoeren veranderingen 
kost tijd
- Snelle turnover assistenten
- Beperkte beschikbaarheid 
gegevens
- Financiële focus

Interventies per doelgroep:
Zorgverleners 
(artsen, A(N)IOS):
- Scholing over onnodige 
diagnostiek in bijeenkomsten 
en/of uitdelen educatief 
materiaal
- Aanwezigheid lid 
coördinerend projectteam bij 
grote visite
- Feedback over 
diagnostiekgebruik
- Poster in overdrachtsruimtes 
(3 centra)

Sociale context en 
organisatie
- Intensivering van supervisie 
van AIOS
- Aanwezigheid 
klinische chemicus bij 
patiëntenbesprekingen
- Aanpassingen aan 
aanvraagsystemen
- informatie over het project 
in inwerkprogramma nieuwe
medewerkers (1 centrum)
- Begeleiding 
(voortgangsgesprekken)
door coördinerend 
projectteam
- Conferenties met alle lokale
projectteams

Controlegroep: 19 
referentieziekenhuizen

Uitkomstmaten:
Primair
Aantal laboratoriumaanvragen per
patiëntcontact

Secundair
- Laboratoriumaanvragen en 
aantallen andere diagnostiek
- Heropnames
- Opnameduur
- Kosten
- Procesevaluatie o.b.v. 
vragenlijst bij artsen en 
voortgangsgesprekken

Dataverzameling: via controller
ziekenhuizen

Meetmomenten: wekelijks 
(aantal laboratoriumtesten) of 
maandelijks (overige uitkomsten), 
gedurende de twee
jaren voordat de interventie 
startte en de 14 maanden (6 
maanden interventie periode + 8 
maanden post-interventie
periode) nadat de interventie 
startte
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Project 7

Kenmerken project Probleemanalyse Strategie Evaluatie

Naam: Basaalcelcarcinoom 
Follow Up Study (B-FUS) - 
Terugdringen van low-
value nacontroles na laag-
risico basaalcelcarcinoom bij 
de dermatoloog

Coördinerend UMC: 
Erasmus MC

Deelnemende centra: 
n=3: Erasmus MC,
DermaPark, Elisabeth-
TweeSteden ziekenhuis

Doel: 50% reductie van 
nacontroles bij patiënten na 
laag risico BCC waarbij de
patiënttevredenheid 
minimaal gelijk blijft

Design: voor-na studie

Niet-gepaste zorg: onnodige 
nacontroles van patiënten na 
een laag risico BCC bij de
dermatoloog

Context voor 
deïmplementatie:
Interviews met zorgverleners
(dermatologen [D], huisartsen 
[H]}, focusgroepen met 
patiënten (P), discrete choice 
experiments (P)

Bevorderende factoren
- Scholen huisartsen voor 
verbeteren kennis en 
vaardigheden (D, H)
- Gepaste vergoeding (D)
- Goede samenwerking 
tussen dermatologen en 
huisartsen (H)

Belemmerende factoren
- Willen voldoen aan wensen 
patiënt (D)
- Weinig vertrouwen in 
huisarts (D)
- Financiële prikkel (D)
- Onvoldoende vertrouwen in 
eigen kennis en kunde (H)
- Zien nut van nacontrole 
niet in (H)
- Gebrek aan tijd en geld (H)
- Voorkeur voor controle door
dermatoloog (P)
- Onvoldoende kennis (P)

Interventies voor patiënten:
- Gepersonaliseerde 
informatiebrief en
zelfonderzoekfolder

Controlefase: care as usual

Uitkomstmaten:
Primair
- BCC gerelateerde bezoeken bij 
de Specialist tot 12 maanden na
diagnose
- Patiënttevredenheid

Secundair
- Controles bij huisarts
- Gezondheid
- Procesevaluatie o.b.v. interviews 
met dermatologen en patiënten

Dataverzameling: patiënt 
gerapporteerd (vragenlijsten); 
Vektis Database

Meetmomenten: 
0, 3, 6 en 12 maanden
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Project 8

Kenmerken project Probleemanalyse Strategie Evaluatie

Naam: Trial to Reduce Inap-
propriate Oesophagogastro-
duodenoscopies for
Dyspepsia (TRIODe)

Coördinerend UMC: 
Radboudumc

Deelnemende centra: 
n=4: Jeroen Bosch
ziekenhuis, Canisius 
Wilhelmina ziekenhuis, 
Viecuri Medisch Centrum,
Ziekenhuis Gelderse Vallei

Doel: het reduceren 
van het aantal onnodige 
gastroscopieën bij patiënten
met dyspepsieklachten door 
middel van educatie en een 
vaste verwijsroute

Design: multicenter 
gecontroleerde, 
gerandomiseerde studie, 
waarbij de e-learning wordt 
vergeleken met standaard
zorg

Trial registratie: 
NCT03205319

Niet-gepaste zorg: onnodige
gastroscopieën bij patiënten 
die met maagklachten worden 
doorverwezen door de 
huisarts

Context voor 
deïmplementatie:
Focusgroepen met huisartsen 
(HA) en patiënten(P) en 
interviews met patiënten

Bevorderende factoren
- Zich willen inzetten voor het 
leveren Van ‘zinnige zorg’ 
(HA)
- Erkenning van toenemende
complexiteit en zorgvraag van
patiënten met dyspeptische 
klachten (HA)
- Interesse om alternatieven 
voor gastroscopie te 
overwegen om hiermee 
onnodig risicovol belastend
onderzoek te kunnen 
vermijden (P)

Belemmerende factoren
- Behoefte aan zekerheid 
(HA, P)
- Toegankelijkheid en 
laagdrempelige
verwijzing voor gastroscopie 
zonder tussenkomst van 
een specialist Maag-Darm-
Leverziekten (P)
- Gebrek aan kennis (HA, P)
- Ogenschijnlijke afwezigheid 
van een alternatief voor 
gastroscopieën (HA)
- Gebrek aan tijd (HA)

Interventies voor patiënten:
E-learning na verwijzing door 
huisarts voor gastroscopie

Controlegroep: 
(gerandomiseerde)
strategie wordt vergeleken met 
standaard zorg

Uitkomstmaten:
Primair
Aantal gastroscopieën

Secundair
- Ernst van de klachten
- Klachtenspecifieke kwaliteit van
leven
- Angst voor ziekte
- Kosten
- Procesevaluatie o.b.v. interviews 
met patiënten, kennistoets 
patiënten

Dataverzameling: elektronisch
patiëntendossier, 
patiëntgerapporteerde 
vragenlijsten

Meetmomenten: 
12 weken na inclusie
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BIJLAGE 3 SAMENSTELLING ADVIESCOMMISSIE EN 
STUURGROEP

Samenstelling Adviescommissie

De commissie werd voorgezeten door Hans Simons, als onafhankelijk voorzitter. De volgende partijen waren 

vertegenwoordigd in de adviescommissie:

•    Nederlands Huisartsengenootschap, dr. Tjerk Wiersma, huisarts, senior wetenschappelijk medewerker;

•    Patiëntenfederatie Nederland, drs. Fenneke van Swighum, beleidsmedewerker;

•    Zorginstituut Nederland, Joke Derksen, gynaecoloog np, adviseur;

•    Zorgverzekeraars Nederland, Geertjan Mellema, huisarts np, medisch adviseur;

•    Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland, Marian Mens MSc, bestuurslid;

•    Federatie Medisch Specialisten, dr. Marjon Kallewaard, directeur Kwaliteit;

•    Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ, dr. Rob Dillmann, bestuurslid;

•    Nederlandse Zorgautoriteit, Yolanda Waterreus, huisarts np, programmamanager Cure.

Samenstelling stuurgroep

De stuurgroep werd voorgezeten door Cathy van Beek (tot 1-10-2017) en Helen Mertens (vanaf 1-10-

2017) namens de NFU. De volgende personen waren vertegenwoordigd in de stuurgroep:

•    Prof.dr. Erik Buskens (UMCG)

•    Dr. Hans Fiolet (MUMC+)

•    Prof.dr. Suzanne Geerlings (Amsterdam UMC, locatie AMC)

•    Prof.dr. Mark Kramer (Amsterdam UMC, locatie VUmc)

•    Prof.dr. Johan Mackenbach (Erasmus MC)

•    Prof.dr. Carl Moons (UMC Utrecht)

•    Prof.dr. Gert Westert (Radboudumc)

•    Prof.dr. Job Kievit (LUMC, tot 1-9-2017), Prof.dr. W. Peul (LUMC, vanaf 1-9-2017)
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BIJLAGE 4 PRODUCTEN

Materialen voor teams die gaan deïmplementeren

•    Deïmplementatiegids en toolkits

De acht deïmplementatieprojecten hebben veel kennis opgeleverd over hoe te deïmplementeren.

Samen met de wetenschappelijke literatuur vormde deze kennis de basis door de deïmplementatiegids 

en tweetoolkits voor het terugdringen van niet-gepaste zorg. Hiermee kunnen zorgverleners hun eigen 

deïmplementatieproject beginnen. Onderdeel hiervan is het beschikbaar stellen van ontwikkelde folders en ander 

ondersteunend materiaal.

•    Website

Er is een website gemaakt met een overzicht van de literatuur via een kennisbank. 

Internationale publicaties

•    JJG Wammes, ME van den Akker-van Marle, EW Verkerk, SA van Dulmen, GP Westert, ADI van Asselt, RB Kool.  

Identifying and prioritizing lower value services from Dutch specialist guidelines and a comparison with the UK do-

not-do list. BMC Medicine 2016 14:196

•    EW Verkerk, MAC Tanke, RB Kool, SA van Dulmen, GP Westert. Limit, lean or listen?  A typology of low-value care  

      that gives direction in de-implementation. Int J Qual Health Care. 2018;30(9):736-739.

•    EW Verkerk, G Huisman-de Waal, H Vermeulen, GP Westert, RB Kool, SA van Dulmen. Low-value care in nursing: A     

      systematic assessment of clinical practice guidelines. Int J Nurs Stud. 2018 Nov;87: 34-39. 

In voorbereiding

•    SA van Dulmen, Naaktgeboren CA P Heus, J-W Weenink, EW Verkerk, RB Kool, L Hooft. Barriers and facilitators of  

      de-implementation of lower-value of services: A systematic review.(verwachte indiening voor publicatie februari 2019)

•    P Heus, J-W Weenink, S van Dulmen, CA Naaktgeboren, EW Verkerk, MJ van er Laan. RB Kool, L Hooft. Effectiveness 

of strategies to reduce low-value care: a systematic review of de-implementation studies. (verwachte indiening voor 

publicatie februari 2019)

•    EW Verkerk, SA van Dulmen, K Born, GP Westert RB Kool. What causes low-value care and how can it be reduced?  

      (verwachte indiening voor publicatie februari 2019)

•    RB Kool, EW Verkerk, JDM Meijs, N van Gorp, MFH Maessen, GW Westert, W Peul SA van Dulmen. Assessing 

      volume and variation of low-value care practices in The Netherlands. (ingediend januari 2019)

•    EW Verkerk, G Huisman-de Waal, LC Overtoom, GP Westert, H Vermeulen, RB Kool, SA van Dulmen. Low-value     

      wound care: are nurses and physicians choosing wisely? A mixed methods study. (ingediend januari 2019).

Nederlandse publicaties

•    Terugdringen onnodige zorg is complex. Zorgvisie, 17 september 2018

•    Moedige oproep tot minder onnodige zorg. Opiniestuk, de Tubantia, 5 juli 2017

•    Zesenzestig overbodige verpleegkundige handelingen. Medisch contact, 29 juni 2017

•    Minder wondzorg is soms beter. Medisch contact, 29 november 2018

https://www.doenoflaten.nl/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5123317/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5123317/
https://academic.oup.com/intqhc/article/30/9/736/4993353
https://academic.oup.com/intqhc/article/30/9/736/4993353
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30053680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30053680
https://www.zorgvisie.nl/terugdringen-onnodige-zorg-is-complex/
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/zesenzestig-overbodige-verpleegkundige-handelingen.htm
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/minder-wondzorg-is-soms-beter.htm
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•    De-implementatie van niet-gepaste zorg: experts aan het woord. Kwaliteit in Zorg 13 december 2018, QRUXX online

•    Week van de Longen. Farma magazine, mei 2017 

Publicaties van de acht projectteams

•    S van Egmond, M Wakkee, A van Rengen, MT Bastiaens, T Nijsten, M Lugtenberg. Factors influencing current         

      low-value follow-up care after basal cell carcinoma and suggested strategies for de-adoption: a qualitative study.

      Br J Dermatol.2018 Dec 30

•    S van Egmond, M Wakkee, M Droger, MT Bastiaens, A van Rengen, KP de Roos, T Nijsten, M Lugtenberg. 

Needs and preferences of patients regarding basal cell carcinoma and cutaneous squamous cell carcinoma care: a 

qualitative focus Group study. Br J Dermatol. 2018 Jun 21.

•    BJ Laan, IJB Spijkerman, MH Godfried, BC Pasmooij, JM Maaskant, MJ Borgert, BC Opmeer, MC Vos, SE Geerlings. 

De-implementation strategy to reduce the inappropriate use of urinary and intravenous CATheters: study protocol 

for the RICAT-study. BMC Infect Dis. 2017; 17: 53.

•    RS Bindraban, MLH van Beneden, MHH Kramer, WW van Solinge, SIM Neppelenbroek, M van Wijnen, 

A Griffioen-Keijzer, M Al-Dulaimy, MJ ten Berg, PWB Nanayakkara. A Multicenter before-after study on reducing 

unnecessary diagnostics by changing the attitude of caregivers: protocol for the RODEO project. JMIR research 

protocols. 2018; 7: 8.

•    BJ Laan, SE Geerlings. Non-antibiotic prevention strategies against catheter-associated urinary tract infections.    

      Lancet Infect Dis. 2018 (accepted).

•    L van Bodegom-Vos, P Marang-van de Mheen. De-implementatie van onnodige zorg: zelfde aanpak als bij     

      implementatie of toch anders? Kwaliteit in Zorg 2016: 2; 28-31.

•    BJ Laan, PT Nieuwkerk, SE Geerlings.  Patients knowledge and experience with urinary and peripheral intravenous  

      catheters. World J Urol 2019 (accepted) 

•    JJ de Jong, MA Lantinga, JPH Drenth. Prevention of overuse: A view on upper gastrointestinal endoscopy. 

      World J Gastroenterol 2019; 25(2): 1-2

•    JJ de Jong et al. Doen of laten: gastroscopie bij ongecompliceerde dyspepsie. MAGMA 2017; 23(2): 49

In voorbereiding

•    BJ Laan et al. Effective de-implementation strategy Reduces Inappropriate use of urinary and intravenous          

      CATheters: the RICAT-study (verwachte indiening voor publicatie april 2019).

Overig

•    Bijdrage aan boek: Simone van Dulmen en Tijn Kool, Onnodige zorg. In: Jeurissen P, Maarse H, Tanke M. 

Betaalbare zorg. SDU Den Haag, 2018, Hiervan verschijnt begin 2019 tevens een Engelstalige versie.

•    Bijdrage aan het rapport Improving outcomes. A multi-stakeholder perspective on value in health systems and the 

use of health outcome measures to enhance value. The value of health, September 2018

•    Onderwijs over niet-gepaste zorg en deïmplementatie in curricula Geneeskunde en Biomedische wetenschappen 

aan de Radboud Universiteit Nijmegen in diverse onderwijsblokken

https://www.qruxx.com/de-implementatie-van-niet-gepaste-zorg-experts-aan-het-woord/
http://farma-magazine.nl/verslag-van-week-van-de-longen-2017/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30597525
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30597525
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29927480
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29927480
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5223587/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5223587/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30131316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30131316
https://www.overkwaliteitvanzorg.nl/wp-content/uploads/2017/12/028-031_KIZ02_THE-7_Vos.pdf
https://www.overkwaliteitvanzorg.nl/wp-content/uploads/2017/12/028-031_KIZ02_THE-7_Vos.pdf
https://www.sdu.nl/betaalbare-zorg.html
https://www.efpia.eu/media/412160/180924-the-value-of-health-final-report-hi-res-1.pdf
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Workshop/ presentatie/debat

•    Gesprek in politiek café Oss (2016)

•    Interview in de Balie, Amsterdam (2016)

•    Presentatie Raad van Kwaliteit FMS, Utrecht (2016)

•    Presentatie Radiologiedagen, Rotterdam (2016)

•    Presentatie OOR, Amsterdam (2016)

•    Presentatie Cochrane Colloquium, Seoul (2016)

•    Presentatie kwaliteitsverbeterproject bij NFU Master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg Module 4 (2016)

•    Presentatie op symposium Doelmatige diagnostiek, Utrecht (2017)

•    Presentatie Bijeenkomst VGZ en Rivas, Gorinchem (2017)

•    Workshop en presentatie congres Preventing Overdiagnosis, Quebec (2017)

•    Workshop congres Global Evidence Summit, Kaapstad (2017)

•    Presentatie CRAZ, Utrecht (2017)

•    Presentaties door diverse teams en workshop projectteam UMC Utrecht congres Choosing Wisely, Amsterdam (2017)

•    Presentatie op Choosing Wisely Roundtable, Amsterdam (2017)

•    Presentatie Improving outcome, Brussel (2017)

•    Workshop K&amp;D Event, Nieuwegein (2017) met projectteam Erasmus MC

•    Workshop meet and greet Citrienfonds, Zeist (2017) met projectteam Amsterdam UMC, locatie VUmc

•    Presentatie The international Primary Care Respiratory Group, Ljubljana (2017)

•    Longdagen, Ermelo (2017)

•    Presentatie KAMG, Nieuwegein (2018)

•    Presentatie en 2 posters, IHI International Forum, Amsterdam (2018) met FMS en Choosing Wisely Canada

•    Presentatie Talma-instituut, Amsterdam (2018)

•    Workshop en 3 presentaties congres Preventing Overdiagnosis, Kopenhagen (2018) met Choosing Wisely Canada

•    Workshop en poster Cochrane Colloquium, Edinburgh (2018)

•    Presentatie op Choosing Wisely Roundtable, Zurich (2018)

•    Presentatie kwaliteitsverbeterproject bij NFU Master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg (2018)

•    Posterpresentatie European Congress of Clinical Microbiology &amp; Infectious Diseases, Madrid (2018)

•    Nederlandse Vereniging van Experimentele Dermatologie, Lunteren (2018)

•    European Dermato-Epidemiology Network, Berlijn (2018)

•    Posterpresentatie Society for Medical decision making, Leiden (2018)

•    Presentatie World Organization of Family Doctors (2018)

•    Presentatie Nederlands Huisartsen Genootschap (2018)

•    Presentatie The international Primary Care Respiratory Group, Porto (2018)

•    Presentatie European Respiratory society, Parijs (2018)

Gepubliceerde abstracts naar aan leiding van presentaties

•    Rietbergen T, Diercks R, Van der Wel I, Van den Akker E, Nelissen R, Van der Linden E, Marang-van de Mheen P, Van 

Bodegom-Vos L.Barriers and facilitators for deimplementation of unnecessary MRI’s and arthroscopic surgeries in 
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patients aged 50+ years with degenerative knee complaints among orthopaedic surgeons. Evid Based Med 2018; 

23 (Suppl): A16

•    Rietbergen T, Diercks R, Van der Wel I, Van den Akker E, Nelissen R, Van der Linden E, Marang-van de Mheen P, Van 

Bodegom-Vos L. Barriers and facilitators associated with the uptake of Dutch Choosing Wisely recommendation 

regarding MRI and knee artroscopy among orthopaedic patients with degenerative knee complaints. Evid Based 

Med 2018; 23 (Suppl): A19

•    Rietbergen T, Diercks R, Van der Wel I, Van den Akker E, Nelissen R, Van der Linden E, Marang-van de Mheen P, Van 

Bodegom-Vos L. Factors influencing the uptake of a choosing wisely recommendation by orthopaedic surgeons. 

Medical Decision Making 2018; 38(6): E449.

•    Laan BJ, Spijkerman IJB, Godfried MH, et al. 1530. De-implementation Strategy to Reduce the Inappropriate Use of 

Urinary and Intravenous CATheters: the RICAT Study. Open forum infectious diseases 2018; 5(suppl_1): S474-S5

Media-uitingen na het uitkomen van de beter-niet-doen lijst (2016):

•    https://www.skipr.nl/actueel/id28605-artsen-maken-lijst-met-1300-zinloze-behandelingen.html

•    https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/umcs-presenteren-beter-niet-doen-lijst.htm

•    http://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/detail/beter-niet-doen-lijst-met-zinloze-behandelingen/

•    http://radar.avrotros.nl/nieuws/detail/artsen-zetten-zinloze-behandelingen-op-een-rij/

•    http://www.volkskrant.nl/wetenschap/artsen-zeggen-van-1-300-behandelingen-deze-zijn-onnodig~a4421821/

•    http://www.nefarma.nl/ledennieuws/artsen-gaan-strijd-aan-met-onnodige-behandelingen

•    http://www.tubantia.nl/algemeen/specials/gezond-en-wetenschap/artsen-gaan-strijd-aan-met-zinloze 

zorgverlening-1.6677586

•    http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4422094/2016/11/25/Artsen-gaan-strijd-aan-met-zinloze

      zorgverlening.dhtml

•    http://www.trouw.nl/tr/nl/39681/nbsp/article/detail/4422300/2016/11/25/De-dokter-moet-vaker-niets-doen.dhtml

•    https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1545567/artsen-zetten-zinloze-behandelingen-op-een-rij.html

•    http://nos.nl/uitzending/20419-nos-journaal.html (rond 06:50) NOS Uitzendingen om 18, 20 en 22 uur. NOS Journaal 

18.00 en 20.00 uur

•    Aandacht in RTL-nieuws om 06.45 in krantenoverzicht

•    https://www.bnr.nl/nieuws/zorg/10314508/helft-ziekenhuisbehandelingen-zinloos

•    Tevens aandacht in krantenoverzicht op BNR rond 07.45 en quote.

•    Een uur lang in programma van BNR Rayman Ask me anything BNR Live Radio 14.00 uur

•    Radio 1 18.30 uur

•    Radio 5 14.30 uur

https://www.skipr.nl/actueel/id28605-artsen-maken-lijst-met-1300-%27zinloze%27-behandelingen.html
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/umcs-presenteren-beter-niet-doen-lijst.htm
https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/detail/beter-niet-doen-lijst-met-zinloze-behandelingen/
https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/artsen-zetten-zinloze-behandelingen-op-een-rij/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/artsen-zeggen-van-1-300-behandelingen-deze-zijn-onnodig~b76d9304/
https://www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl/ledennieuws/artsen-gaan-strijd-aan-met-onnodige-behandelingen
https://www.tubantia.nl/gezond/artsen-gaan-strijd-aan-met-zinloze-zorgverlening~a010a180/
https://www.tubantia.nl/gezond/artsen-gaan-strijd-aan-met-zinloze-zorgverlening~a010a180/
https://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4422094/2016/11/25/Artsen-gaan-strijd-aan-met-zinloze-zorgverlening.dhtml
https://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4422094/2016/11/25/Artsen-gaan-strijd-aan-met-zinloze-zorgverlening.dhtml
https://www.trouw.nl/tr/nl/39681/nbsp/article/detail/4422300/2016/11/25/De-dokter-moet-vaker-niets-doen.dhtml
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1545567/artsen-zetten-zinloze-behandelingen-op-een-rij.html
https://nos.nl/uitzending/20419-nos-journaal.html
https://nos.nl/uitzending/nos-journaal
https://www.bnr.nl/nieuws/zorg/10314508/helft-ziekenhuisbehandelingen-zinloos
https://www.bnr.nl/player/archief
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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

https://www.citrienfonds.nl/

