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Voorwoord

en oud-collega zei laatst dat hij meer fouten gaat 
maken, omdat hij daar zo veel van leert. Achter deze 
kernachtige woorden gaat een hele wereld schuil.  
Die wereld willen we de komende tijd laten zien.

Als intermediaire onderzoeksorganisatie maken we regelmatig 
mee dat projecten mislukken. Door de jaren heen hebben we 
gezien dat deze mislukkingen vele oorzaken hebben. Het is bui-
tengewoon nuttig om ze in beeld te brengen en te analyseren, 
zodat we er ook lering uit kunnen trekken. Soms leidt dat tot 
onverwachte uitkomsten: een project kan volgens het oorspron-
kelijke plan mislukt zijn, maar toch leiden tot vernieuwingen.
Daarom heeft ZonMw in nauwe samenwerking met het  
Instituut voor Briljante Mislukkingen en Dialogues House/ 
ABN AMRO de Brilliant Failure Award Health in het leven  
geroepen. Deze special van Mediator staat volledig in het teken 
van deze award, die op 19 september wordt uitgereikt tijdens 
het Healthcare Management Forum. Er is zowel een publieks-
prijs als een juryprijs.
Een mislukte studie is in eerste instantie vervelend. Vanuit onze 
reflex zijn we geneigd een mislukking negatief te benaderen. 
Dat past in onze cultuur van bestraffen en controleren.
Maar er is ook een andere benadering denkbaar. Een mislukking 
kan ook een stimulans zijn om door te gaan en de zaken anders 
aan te pakken. Die lerende houding draagt ertoe bij dat we 
nieuw onderzoek beter gaan uitvoeren. En dat is precies wat we 
willen bereiken.
Voor de Brilliant Failure Award Health 2013 hebben zeven pro-
jectleiders de moed gehad een voorstel in te dienen. Zij ver-
dienen alle lof en waardering voor deze stap. Helaas heeft ook 
een aantal projectleiders moeten afzien van indiening van een 
mislukte studie. Zij kregen hun eigen organisatie of achterban 
niet mee. Dit is nu juist iets wat we willen veranderen.
De indieners van de mislukte studies hebben een voorbeeld-
functie. Zij zijn de gangmakers van een beweging die het heel 
normaal vindt dat je naar buiten treedt als iets niet volgens 
plan is verlopen. Als we dat allemaal gaan doen, kunnen we met 
een gerust hart zeggen dat de subsidies voor de mislukkingen 
geen weggegooid geld zijn geweest.
 
Henk Smid

Mislukkingen 
      doen ertoe 

Inhoud

Durf te mislukken!  
Paul Iske vertelt hoe het komt dat veel 
mensen briljant mislukken, terwijl er 
maar weinig zijn die er voor uit willen 
komen. Het is zijn missie om daarin  
verandering te brengen.

Goed en fout gaan samen   
Wat wij een fout noemen is juist  
een kans op iets moois, aldus Judith 
Zeeman, ontwerpster van de award.

Brilliant Failure Award Health:  
de inzendingen van 2013
Lees wie de moed hebben gehad om 
hun mislukte project in te sturen.
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Parelprojecten: glanzende successen   
Meer Parelprojecten vindt u op pagina 18 en 22 

Beloon de moed
Jurylid Cathy van Beek (lid Raad van Bestuur van  
het UMC St Radboud) weet wel waarop ze de  
inzendingen gaat beoordelen 

Van het één kwam het ander   
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8Parelprojecten: 
glanzende successen

Jaarlijks onderscheidt ZonMw een 
aantal bijzonder geslaagde projecten 
met een Parel. De Parels vormen dan 
ook de tegenhanger van de briljante 
mislukkingen. Verspreid over deze 
special zetten we zes van deze glan-
zende successen in de schijnwerpers.
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Blijf op de hoogte met Mediator 
Achtergrondartikelen over onderzoek en innovatie op het gebied van 
gezondheid en zorg. Prikkelende columns, relevante nieuwsberichten, de 
subsidiekalender, de agenda en een overzicht van recente publicaties. Dat 
alles en nog veel meer vindt u in Mediator, het relatiemagazine van ZonMw. 
Vanaf september verschijnt Mediator niet meer op papier, maar elke zes 
weken digitaal. Hierdoor zijn we nog actueler en kunnen we bijvoorbeeld 
ook videoberichten opnemen. Een abonnement op Mediator is gratis. Klik 
op de homepage van onze website onderaan de pagina op ‘abonneren’ en 
vervolgens op ‘Ga naar de Mediatorpagina’.
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Achtergrond

In de gezondheidszorg 
heb je meer angst en  
terughoudendheid dan  
in andere sectoren.

“

”

Durf te 
mislukken!

Paul Iske

Briljant mislukken: het overkomt velen.  
Maar de meeste onderzoekers houden hun erva ringen  
liever binnenskamers. Uit gene, schaamte en angst.  
Het is de missie van Paul Iske, oprichter van het Instituut  
voor Briljante Mislukkingen, om daarin verandering te brengen. 
tekst: ton smits | foto: arnold reyneveld

Je bent op zoek naar een speld in een 
hooiberg. En raad eens wat je vindt? Een 
aantrekkelijke boerendochter! Kern-
achtiger en beeldender is een brilliant 
failure bijna niet te verwoorden. “Over 
het begrip bestaan veel misverstanden”, 
vertelt Paul Iske. “Mensen verwarren 
een brilliant failure met het maken 
van fouten. Maar je kunt ook ‘misluk-
ken’ zonder dat je ook maar een enkele 
fout hebt gemaakt. Als onderzoeker of 
ondernemer probeer je iets, terwijl je 
niet altijd weet wat eruit komt. Einstein 
zei niet voor niets: ‘If we knew what we 
are doing, we would not call it research.’ 
Een mislukking kan leiden tot een heel 
ander resultaat dan beoogd en daarmee 
tóch een groot succes worden. Bij 3M 
waren ze op zoek naar een lijm die heel 

erg sterk was, maar daarin slaagden 
ze niet. De Post-it was geboren. Een 
wereldwijd succes! Viagra, ontwikkeld 
als medicijn bij hartfalen, is een ander 
bekend voorbeeld. Soms leidt een mis-
lukking echter tot geen enkel tastbaar 
resultaat. Misschien is het Darwinis-
tisch om te denken, maar je weet dan 
in elk geval hoe je het de volgende keer 
níét moet aanpakken. Van Edison is 
bijvoorbeeld de uitspraak: ‘Ik heb wel 
honderd manieren gevonden waarop je 
geen gloeilamp kunt maken.’”

Hoe is de fascinatie voor briljante 
mislukkingen ontstaan?

“Bij Dialogues stimuleren we mensen 
om op een ondernemende manier in de 
maatschappij te staan. Niet alleen op 

Paul Iske
Prof. dr. Paul Iske is sinds maart 
2010 bijzonder hoogleraar  
Innovation and Business Venturing 
aan de School of Business and 
Economics van de Universiteit 
van Maastricht. Daarnaast is hij  
adviseur en spreker op het gebied 
van kennis, innovatie en creativiteit 
en is hij Chief Dialogues Officer bij 
ABN AMRO.
In 2007 nam Iske het initiatief tot 
de oprichting van het Instituut 
voor Briljante Mislukkingen.
Paul Iske studeerde theoretische 
natuurkunde en wiskunde in 
Amsterdam. Na zijn promotie in de 
theoretische natuurkunde werkte 
hij een aantal jaren voor  
Shell Research.

>>



Mediator Special | september 20136 Mediator Special | september 2013 7

Achtergrond

commercieel vlak, maar ook persoonlijk. 
We hebben onderzoek gedaan naar de 
omstandigheden waardoor mensen 
aangemoedigd of juist afgeremd wor-
den om iets te ondernemen. Als eerste 
hebben we gekeken naar mensen die 
failliet zijn gegaan. Daar rust in Neder-
land een enorm taboe op, terwijl de 
ondernemers die het opnieuw proberen 
juist de doorzetters zijn en de mensen 
die van hun leerervaringen gebruik-
maken. Ook op andere plekken zie je dat 
mensen worden afgeremd als iets niet 
meteen lukt. In de sport, de kunst en de 
wetenschap maken de omstandigheden 
de mensen onzeker. Het Instituut voor 
Briljante Mislukkingen heb ik opgericht 
om hen een podium te bieden, zodat 
ze kunnen vertellen wat ze hebben 
geprobeerd.”

Wat wil je ermee bereiken?

“Mijn belangrijkste doelstelling is 
angstreductie. In het bedrijfsleven, de 
overheid, de zorg en in de wetenschap, 
het maakt eigenlijk niet uit over welk 
gebied je het hebt: mensen moeten niet 
bang gemaakt worden om iets nieuws 
te proberen, ook al weten ze niet of het 
gaat lukken. En áls er dan iets mislukt, 
moeten mensen daar vrij over kunnen 
praten. Alleen als we ervaringen delen, 
leren we er ook iets van. Los daarvan is 
er een morele kant: ik vind het gewoon 
naar als mensen bang zijn, dat zou niet 
moeten.”

Afgezien van de cultuur: moeten organi-
saties hun innovatie- en onderzoekspro-
cessen anders vormgeven als ze meer 
willen profiteren van mislukkingen?

“Zeker. Veel bedrijven zijn daar ook mee 
bezig. Eén van die methoden heet stage 
gating. Dat komt erop neer dat je het 

innovatieproces veel meer in stappen 
opdeelt. Na elke stap worden vragen ge-
steld als: wat hebben we geleerd? Gaan 
we door of stoppen we? Verder zie je dat 
er vaker multidisciplinair naar innova-
ties wordt gekeken. Soms worden er ook 
klanten bij betrokken. Een goede ont-
wikkeling, omdat je dan beter in staat 
bent vanuit allerlei invalshoeken naar 
de potentie van innovaties te kijken. Tot 
slot zie je in de softwareontwikkeling 
een nieuwe benadering die heet agile 
development. Die komt erop neer dat je 
je einddoel niet volledig vastlegt, maar 
tijdens het ontwikkelingstraject zo 
wendbaar mogelijk blijft. Al die nieuwe 
methoden hebben als voordeel dat, als 
je dan toch faalt, je dat op kleine schaal 
doet. Verstandig, want de leerervaring 
is er niet minder om. Klein mislukken is 
bovendien goed vanuit het oogpunt van 
angstreductie.”

Is de manier waarop we omgaan met 
mislukkingen cultureel bepaald?

“Tot op zekere hoogte wel. in de Ver-
enigde Staten wordt er anders tegenaan 
gekeken als je failliet gaat dan in Eu-
ropa. In Amerika is de houding: goed dat 
je het hebt geprobeerd, probeer het nog 
een keer. In Europa vinden we iemand 
die failliet gaat al snel dom of crimineel 
of allebei. Terwijl de dommen en mala-
fiden maar een klein deel vormen. De 
anderen zijn briljant failliet gegaan.” 

Vanwaar de focus op de  
gezondheidszorg?

“In een multi-stakeholderomgeving 
als de gezondheidszorg pakken veel 
goedbedoelde initiatieven vaak niet 
goed uit. Je hebt veel partijen nodig 
om ergens een succes van te maken en 
maar één om de boel te laten klappen. 

Professionals, verzekeraars, patiënten 
en managers: ze hebben allemaal hun 
eigen belang. Kom dan maar eens met 
innovaties of systeemaanpassingen 
waar iedereen baat bij heeft. Daar komt 
bij dat er in de gezondheidszorg meer 
angst en terughoudendheid is dan in 
andere sectoren. Begrijpelijk, het gaat 
om mensenlevens. Maar het helpt ons 
niet vooruit. Je kunt niet alles controle-
ren, dat werkt bovendien verstikkend. 
Mensen moeten de ruimte hebben om 
iets te proberen waarvan ze niet weten 
of het ook echt gaat lukken. Ik hoop dat 
de award duidelijk maakt dat vooruit-
gang daarvan afhankelijk is.”

Wat is je eigen grootste brilliant  
failure geweest?

“Ik kan met recht zeggen dat ik samen 
met een collega LinkedIn heb uitgevon-
den. In de jaren negentig werkte ik bij 
Shell en hadden we de behoefte om via 
intranet de kennis, werkzaamheden en 
specialisaties van onze medewerkers 
inzichtelijk te maken. We bedachten een 
applicatie met de naam MASTER: MAp-
ping SysTem for ExpeRtise. MASTER 

Ik vind het 
gewoon naar 
als mensen 
bang zijn, 
dat zou niet 
moeten.

“

”

>>

leek als twee druppels water op wat nu 
LinkedIn is. Binnen Shell was het plat-
form best succesvol en we besloten een 
bedrijf te starten en het systeem ook 
aan andere organisaties te verkopen. 
Toen bleek echter dat de meeste orga-
nisaties hier nog helemaal niet klaar 
voor waren. Wat ik ervan geleerd heb? 
Timing blijkt van cruciaal belang voor 
succesvol innoveren. Te laat is niet goed, 
maar te vroeg is ook niet op tijd!” 

Paul Iske: “Je kunt niet alles controleren.” 

Fouten maken mag. Sterker nog: fouten ma-
ken móét. Mislukkingen zijn inspirerend en 
waardevol. Hoewel we dat allemaal weten, 
loopt niemand graag met z’n fouten te koop. 
Het Instituut voor Briljante Mislukkingen wil 
daarin verandering brengen. Bijvoorbeeld 
door het publiceren van verhalen en films 
over briljante mislukkingen en het houden 
van workshops, seminars en roadshows. 
Daarnaast reikt het instituut jaarlijks de  
Brilliant Failure Awards uit. Een dergelijke 

award was er al voor organisaties die zich 
bezighouden met ontwikkelingssamen-
werking en is er nu dus ook voor de zorg. 
De award geldt als eerbetoon aan onderne-
mende en onderzoekende mensen die iets 
durven te proberen, ook wanneer succes 
niet verzekerd is. Daarnaast is de award een 
stimulans voor anderen om te leren en zelf 
ook het stapje voorbij het vanzelfsprekende 
te zetten.

Instituut voor Briljante Mislukkingen

<
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Achtergrond

Een ouderprotocol voor de spoedeisende 
hulp (SEH) om kinderen op te sporen die 
een aanzienlijk risico lopen op mishande-
ling. Dat ontwikkelde Hester Diderich, 
verpleegkundige bij Medisch Centrum 
Haaglanden (MCH). Haar invalshoek 
bleek een gouden greep. Bepaalde signa-
len bij de ouders zijn trefzekere voor-
spellers van kindermishandeling. In 91 
procent van de gevallen was de melding 
bij het Advies- en Meldpunt Kindermis-
handeling (AMK) terecht.

Het zijn geen vrolijke cijfers: jaarlijks wor-
den meer dan honderdduizend kinderen 
het slachtoffer van kindermishandeling. 
Bij de AMK’s komen elk jaar vijftigduizend 
meldingen binnen. Die vijftigduizend 
andere kinderen, hoe krijg je die nu in 
beeld? Hester Diderich, geïnspireerd door 
haar ervaringen als verpleegkundige bij 
de spoedeisende hulp van MCH, bedacht 
daarvoor dit protocol. 

Protocol

Bij mensen die zich bij de spoedeisende 
hulp melden gaat de medewerker na of 
de klachten het gevolg zijn van huiselijk 
geweld, een suïcidepoging of overmatig 
gebruik van alcohol of drugs. Is een van 
deze oorzaken aan de orde, dan is de 
volgende vraag: Heeft u kinderen? Bij een 
positief antwoord volgt een melding bij 
het AMK. Want uit de wetenschappelijke 
literatuur blijkt dat kinderen van ouders 
met deze problemen een verhoogd risico 
lopen op mishandeling. Van alle meldin-

gen die zo binnenkwamen, bleek meer 
dan 90 procent terecht. Bovendien was 
driekwart van de gemelde kinderen nog 
niet bekend bij het AMK. 

Vernieuwend en effectief

Het protocol wordt inmiddels landelijk 
verspreid bij afdelingen SEH, AMK’s, 
ambulancediensten en huisartsenposten. 
De toepassing ervan voorkomt niet alleen 
veel kinderleed, maar ook veel ouderlijke 
ellende. Want ouders blijken vaak opge-
lucht en blij met de hulp die ze geboden 
krijgen wanneer hun situatie bekend is. 
Zo’n vernieuwend idee met zo’n effectief 
resultaat is een Parel waard. Hester Di-
derich, inmiddels aandachtsfunctionaris 
kindermishandeling en huiselijk geweld 
bij het MCH, kreeg die uit handen van 
staatssecretaris Martin van Rijn.

Een gouden greep
Ouderprotocol SEH om kindermishandeling op te sporen

Met een werkzaam instrument om een 
verhoogd risico op psychose vroegtijdig 
op te sporen in combinatie met vroeg-
behandeling, zijn veel psychoses te voor-
komen. Hoogleraar klinische psychologie 
Mark van der Gaag ontwikkelde hiervoor 
de PQ-16. Het is een bewezen effectief 
screeningsinstrument dat inmiddels 
wereldwijd wordt gebruikt.    

Stemmen horen, wanen hebben, denken 
dat mensen het op je begrepen hebben: 
dat ervaart iemand met een – naderende 
– psychose. Ruim 4 procent van de bevol-
king heeft daarop een verhoogd risico. 
Van alle mensen die een psychose hebben 
doorgemaakt, houdt 85 procent klach-
ten. Zij hebben vaak moeite met werk 
vinden, studeren en relaties opbouwen. 
En elke psychose vergroot de kans op een 
volgende. Dat geeft aan hoe belangrijk 
preventie is. 
 

Zestien items

Van der Gaag, die ook hoofd psychose-
onderzoek is bij Parnassia, zette de Early 
Detection and Intervention Evaluation 
op, zoals het onderzoek voluit heet. Met 
een Amerikaanse vragenlijst van 92 
items screenden onderzoekers eerst 3.533 
cliënten van de ggz in de Randstad en in 
Friesland. Met de resultaten ontwikkelden 
ze een vragenlijst met slechts zestien 
items, de Prodomal Questionnaire (PQ-16). 
De lijst bevat onder meer vragen over 
waarnemingsstoornissen, gevoelens van 
achterdocht en bedekte boodschappen. 
Iemand die hoger scoort dan zes op de 
PQ-16 gaat door naar een diagnostisch 
interview, de Comprehensive Assess-
ment of At Risk Mental State (CAARMS). 
Mensen die dan een ultrahoog risico op 
een psychose blijken te hebben, krijgen 
cognitieve gedragstherapie in combinatie 
met psycho-educatie aangeboden. Van 
der Gaag probeerde zo de effectiviteit van 
de PQ-16 bij 196 mensen uit. At random 
kreeg de helft van hen de aanvullende be-
handeling, de andere helft niet. De eerste 
groep cliënten kreeg in vergelijking met 
de laatste groep ruim half zo vaak een 
psychose. Ook de ernst van hun klachten 
nam af.
 
Goedkoper

Vroegtijdig screenen en behandelen blijkt 
kosteneffectief te zijn. Met ingrijpen 
zijn opnames te voorkomen, terwijl de 
kwaliteit van leven van de betreffende 

mensen verbetert. Berekend in termen 
van Quality Adjusted Life Years (QALY) 
levert een gewonnen gezond levensjaar 
een kostenbesparing van zo’n zeventien-
duizend euro op.
Cliënten van Parnassia en Psy-Q krijgen 
de PQ-16 voortaan altijd voorgelegd. 
Van der Gaag en zijn collega’s trainen 
hulpverleners in het hele land om ermee 
te leren werken. En binnenkort staat dit 
screeningsinstrument in de relevante 
ggz-richtlijnen. 

De onderzoekers schreven ook een boek 
over de preventie en vroegbehandeling 
van psychoses:  CBT for Those at Risk of a 
First Episode Psychosis (2013). 

Effectieve screening 
in a nutshell

PQ-16 om risico op psychose op te sporen

PQ-16

Tegenover de briljante mislukkingen 
staan ook glanzende successen: de 
juweeltjes onder de vele onderzoeks- 
en implementatieprojecten die 
ZonMw via haar tientallen program-
ma’s subsidieert. Zij leveren stuk 
voor stuk een belangrijke bijdrage 
aan de verbetering van de praktijk in 
preventie en zorg. Jaarlijks richt  
ZonMw de schijnwerper op enkele 
van deze successen. Zij krijgen een 
Parel. Parelprojecten zijn vernieu-
wend, lenen zich voor landelijke in-
voering, zijn tot stand gekomen door 
excellente samenwerking of hebben 
extra oog voor aspecten als diversi-
teit, patiëntgerichtheid of innovatie. 
Met de Parel beloont ZonMw de 
inspanningen van projectleiders 
en hun teams. Verspreid door deze 
special van Mediator staan zes inspi-
rerende Parels van 2013.

Parelprojecten: 
glanzende successen

Mediator Special | september 2013

teksten parelpojecten:  veronique huijbregts
illustraties parelprojecten: in60seconds
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Brilliant Failures

Zeven onderzoekers hebben het aangedurfd om hun project in te zenden 
voor de Brilliant Failures Award Health 2013. Eén van de inzendingen 
voldoet volgens de jury niet aan de criteria, maar verdient wel een  
vermelding. Wie zijn de inzenders en wat zijn hun briljante mislukkingen? 
Op deze pagina treft u de beschrijvingen aan, steeds voorzien van een 
outsiders-perspectief: een compacte beschouwing door een onafhankelijke 
deskundige van het Instituut voor Briljante Mislukkingen.
tekst: maarten evenblij | illustratie: ellen vesters

Beginnen met een studie in veertien samenwerkende topkli-
nische ziekenhuizen en na een langdurig voortraject met lege 
handen staan, zelfs nog vóór de eerste patiënt is ingestroomd: 
dat mag gerust een mislukking worden genoemd. Catharina 
van Oostveen, verplegingswetenschapper en verpleegkundige 
bij het AMC Amsterdam, geeft het ruiterlijk toe. Haar studie 
naar de tijdsbesteding van artsen en verpleegkundigen bij het 
achterhalen van de zorgvraag van patiënten liep uit op een 
fiasco. Ook al was een bestaand consortium benaderd, had elk 
ziekenhuis personele ondersteuning geregeld en was er com-
mitment van het management. Afgezien van het AMC is uitein-
delijk slechts één ziekenhuis gestart, maar zelfs dat project ging 
ten onder aan toenemende motivatieproblemen bij artsen en 
verpleegkundigen.
Behalve frustratie heeft het studieplan echter een trits aan 
leerpunten opgeleverd. Wie in crisistijd onderzoek doet naar de 
tijdsbesteding van medewerkers, laadt de verdenking op zich 
een bezuinigingsplan voor te bereiden en kan dus rekenen op 
verzet. Bovendien was de onderzochte vraag weliswaar interes-
sant voor het middenmanagement, maar niet voor managers 
op afdelingsniveau. De bereidheid om (zeer) schaarse tijd en 
energie in te zetten was daardoor minimaal. En, misschien een 
open deur, maar nog steeds een valkuil: potentieel deelnemende 
centra moeten vanaf het 
begin betrokken worden 
bij de projectaanvraag en 
bindende toezeggingen 
doen. Ook op het werk-
niveau waar de studie 
gaat plaatsvinden.

topzorg

Wat zeggen de outsiders? 
De vraag rijst of onderzoek naar organi-
satorische zaken als tijdsbesteding van 
medewerkers wellicht veel vaker kan re-
kenen op een lage participatie. Misschien 
is sprake van een universele kloof tussen 
managers die de onderzoeksuitkomsten 
willen gebruiken voor efficiencyverbe-
tering en de operationele leidinggeven-
den - en hun medewerkers - die dit als 
inmenging zien. Kernvraag is: hoe maak 
je een onderzoek relevant op het niveau 
waar de participatie vereist is?

Tijd voor
Wie wint de  
Brilliant Failure 
Award Health 
2013? 
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Brilliant Failures

De innovatiecyclus is hier nooit gesloten, constateert  
Monique Vahedi Nikbakht – Van de Sande, onderzoe-
ker bij het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hoge-
school Rotterdam. Dat is de belangrijkste reden voor 
het uitblijven van succes bij een programma van het 
Erasmus MC-Daniel den Hoed Oncologisch Centrum. 
Het programma was erop gericht de continuïteit en 
kwaliteit van zorg voor poliklinische patiënten met een 
acute palliatieve bestralingsindicatie te verbeteren. 
Aangezien deze patiënten niet meer – zoals voorheen 
– twee weken werden opgenomen, vereiste dit een 
radicaal andere logistiek en organisatie van de zorg en 
begeleiding. Twee onderzoekers en een multidiscipli-
nair team waren verantwoordelijk voor de ontwikke-
ling, implementatie en evaluatie van het programma. 
Het nieuwe programma werd ontwikkeld volgens de 
principes van het participerende actieonderzoek, waarin 
onderzoekers en zorgprofessionals nauw samenwerken. 
Maar slechts tien procent van de patiënten kwam in 
het nieuwe programma terecht. Het bleek niet goed te 

lukken om voldoende draagvlak 
te creëren onder alle relevante 
afdelingen; zij hadden andere 
prioriteiten en kampten met per-
soneelswisselingen. Ook kwamen 
veel werkzaamheden voor reke-
ning van een enkele professional. 
Hierdoor kon de cirkel van innova-
tie, effectevaluatie en verbetering 
niet worden gesloten. Vahedi 
Nikbakht concludeert dat voor een 
succesvolle innovatie alle relevante 
spelers betrokken moeten worden, 
een participerende benadering de 
betrokkenheid kan verbeteren en – 
belangrijk – de initiatiefnemers zich 
moeten verzekeren van de steun van 
het management.

Wat zeggen de outsiders? 
Waarom faalde dit project? Het 
is zorgvuldig opgezet en positief 
beoordeeld. Komt het door de 
managementfocus op kostenbe-
heersing? Of was het gebrek aan 
betrokkenheid van de uitvoe-
rende professionals doorslagge-
vend? Vooruitkijkend: het is zaak 
om scherp te krijgen wat het 
belang en de onderlinge relatie 
tussen deze twee factoren is. Pas 
dan kunnen de juiste maatrege-
len worden genomen.

Innovatieve radiotherapie

Wie een gerandomiseerde gecontroleerde studie wil 
beginnen naar het effect van complexe leefstijlinter-
venties, moet flink wat voorwerk doen. Zelfs als de 
opzet relatief eenvoudig lijkt. Dan nog is het de vraag 
of zo’n klassiek onderzoeksdesign wel zo geschikt 
is voor de evaluatie van leefstijlinterventies. Die 
conclusie trekt AMC-onderzoeker Eva Laan nadat zij 
een studie onder werknemers heeft uitgevoerd. Een 
studie die het beoogde aantal deelnemers niet heeft 
gehaald en daardoor niet voldeed aan de  initiële 
doelstellingen. Die behelsden het meten van het 
effect van een gezondheidsbevorderende interventie 
op leefstijlgedrag, zes maanden na deelname aan de 
interventie. De interventie werd door de werkgevers 
betaald. Zij hebben immers belang bij werknemers  
die zich bewust zijn van hun leefstijl en deze   
willen verbeteren. 
De ongunstige economische omstandigheden waren 
voor de bedrijven drempelverhogend om de interventie 
in te zetten voor hun werknemers, denkt Laan. Daar-
naast bleek dat voor de bedrijven de praktische facto-
ren belangrijker waren dan een goede onderzoeksopzet. 
En dat was nadelig voor de effectevaluatie. Maar ook 
werknemers bleken weinig belangstellend. Ze waren er 
niet aan toegekomen, hadden werkgerelateerde proble-
men of kregen te maken met technische hindernissen, 
zoals niet kunnen inloggen. Maar Laan steekt ook de 
hand in eigen boezem en ziet dat zo’n grote studie een 
degelijk vooronderzoek nodig heeft. Bijvoorbeeld een 
haalbaarheidsstudie in een kleine onderzoekspopulatie. 
Bovendien zou een gefaseerde ontwikkeling en evaluatie 
van een interventie de kans op een succesrijke studie van 
een dergelijk grote omvang vergroten. 

werknemers

Wat zeggen de outsiders? 
Lef om hand in eigen boezem te steken is 
zeldzaam! Bij veel projecten die misluk-
ken spelen zowel interne als externe 
factoren een rol. De verleiding is echter 
groot om de nadruk op de externe facto-
ren te leggen. Hier gebeurt dat niet. De 
belangrijkste les van dit project: deel het 
innovatieproces in veel meer stappen op.

Een interventie bedenken en moeten concluderen dat 
patiënten niet komen opdagen. Dat overkwam onder-
zoeker Annemerle Beerthuizen van de sectie Medische 
Psychologie & Psychotherapie van het Erasmus MC 
Rotterdam. Zij bestudeerde het effect van een interven-

tie voor patiënten met hepatitis C. In zeven groeps-
sessies leren zij om te gaan met hun ziekte en hun 
kwaliteit van leven te verbeteren.
In een multicenterstudie zou de (kosten)effectiviteit 
bij driehonderd patiënten in zestien ziekenhuizen 
worden onderzocht. Uiteindelijk deden 37 patiën-
ten in zes ziekenhuizen mee, van wie drie de trai-
ning volledig doorliepen. 
Zeer teleurstellend. Het 
verloop van trainers binnen 
de ziekenhuizen was groot 
en hepatitis C bleek niet 
voor alle deelnemers het 
belangrijkste probleem. 
Ook moet meer rekening 
worden gehouden met de 
fysieke klachten van een 
patiënt; de inspanning die 
een vermoeide patiënt 
moet leveren om zeven 
keer naar een training te 
gaan was onderschat. Ver-
der moet het bevorderen 
van de therapietrouw een 
taak van de trainer zijn. Ook zet  Beerthuizen 
vraagtekens bij de haalbaarheid van weten-
schappelijk onderzoek dat in diverse centra 
tegelijk wordt gestart. Dat betekent (on)
evenredig veel energie voor de implemen-
tatie van het onderzoek. Beginnen met 
onderzoek in één centrum lijkt een betere 
optie. Tot slot moet worden voorkomen dat 
diverse wetenschappelijke studies concur-
reren om dezelfde patiënten.

Wat zeggen de outsiders? 
Het falen van dit project wordt 
toegewezen aan een complexe 
en (deels) samenhangende 
mix van tekortkomingen in de 
projectaanpak en aan drempels 
(of complicerende factoren) in 
het onderzoeks- en financierings-
systeem. Wij vermoeden dat dit 
vaker voorkomt. Om de effecti-
viteit van dergelijke projecten in 
de toekomst echt te verhogen, 
is interventie op verschillende 
niveaus noodzakelijk.

Gezondere
Groepstraining

bij hepatitis C
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Brilliant Failures

Wat moet je doen als respondenten nauwelijks reageren op 
je enquêtes en moeite hebben met de beantwoording van je 
vragen? Judith van Luijk, onderzoeker aan het UMC St Radboud 
Nijmegen, concludeert eruit dat beleid en praktijk te ver uit 
elkaar liggen. 
Van Luijk wilde weten wat betrokkenen vinden van ‘de 3V’s’ – al 
decennia een begrip in de proefdierkunde, dat staat voor het 
vervangen, verminderen en verfijnen van dierproeven. Hoe 
gaan onderzoekers, proefdierdeskundigen en leden van de 
Dierexperimentcommissies om met die drie V’s? Zij vroeg het 
via enquêtes. De respons was laag en diverse respondenten 
gaven aan dat ze vragen over de drie V’s tezamen niet goed 
konden beantwoorden; daarmee wordt volgens hen tekort 
gedaan aan de verschillen tussen de afzonderlijke V’s. Opmer-
kelijk, omdat wetgeving en subsidiegevers de 3V’s vaak als 
één begrip hanteren. Ook bleek het een mission impossible 
voor respondenten om alle beschikbare informatie over de 
drie V’s boven water te krijgen, omdat een zee aan databe-
standen en websites in gebruik is. Daarmee bleek ook het 
doel van haar onderzoek – het verbeteren van de implemen-
tatie van de 3V’s in de praktijk – te hoog gegrepen.
Van Luijk concludeert dat het concept van de 3V’s zijn lang-
ste tijd heeft gehad. Er moet meer nadruk komen op een 
aanpak per afzonderlijke V. De informatie daarover moet 
bovendien veel beter ontsloten worden. Een nieuwe me-
thodiek is daarom noodza-
kelijk. Net als in het klinisch 
onderzoek de systematische 
review heeft geleid tot een 
enorme kwaliteitsverbete-
ring, kan deze dat ook doen 
in het proefdieronderzoek. 
Daarmee kan deze metho-
diek een grote bijdrage leve-
ren aan het gedachtegoed 
achter de 3V’s, namelijk meer 
verantwoorde dierproeven. 
Van Luijk en haar collega’s 
doen hier nu onderzoek naar.

Wat zeggen de outsiders? 
Een mooi voorbeeld van een agile (le-
nige) houding van de onderzoeker en 
het vermogen om de eigen assump ties 
bij te stellen. De uitkomsten tonen een 
geheel andere houding ten aanzien 
van het onderwerp van onderzoek. 
Maar de kunst van innoveren zit in het 
vermogen om onverwachte resultaten 
aan te wenden om verandering in 
gang te zetten. En daar heeft Van Luijk 
een goede aanzet toe gegeven, zo lijkt 
het. Dit initiatief toont nogmaals aan 
hoe falen aanspoort tot creativiteit  
en innovatie!

Diversiteitspanel  

Een meer dan teleurstellend resultaat, noemt  
Ab van de Wakker de inspanning van de Brabant-
se Academische Werkplaats Diversiteit in het 
Jeugdbeleid om een diversiteitspanel in te stel-
len; een (internet)panel met vertegenwoor digers 
van migrantengroepen dat aan de hand van 
online-vragen advies kan geven over de wijze 
waarop dienst- en zorgverlening aan migranten 
en hun kinderen het beste kan plaatsvinden. Op 
allerlei manieren (via scholen en sportverenigin-
gen, bestaande netwerken en speciale ‘wervers’ 
uit migrantenkringen) is geprobeerd panelleden 
te werven. Maar dat heeft niet geleid tot vol-
doende deelnemers. De vraag is: waarom niet? 
Op een gebrekkige kennis van de Nederlandse 
taal en het ontbreken van een computer of 
computervaardigheden hadden Van de Wakker 
en zijn collega’s geanticipeerd door de inzet 
van intermediairs. Twee andere bedenkingen 
kwamen als een verrassing. Zo bleek er nogal 
wat wantrouwen tegen het panel en vreesden 
potentiële deelnemers een herleiding van de 
antwoorden naar de respondenten. Maar dat 
migranten niet als migrant aangesproken wil-
len worden (maar gewoon als Nederlander), 
was pas echt de genadeklap voor het panel. De 
kunst is nu hoe te luisteren naar de inbreng 
van migranten, zonder dat te formaliseren in 
een panelstructuur.

jeugd

Beter Wat zeggen de outsiders? 
Dit is een mooi voorbeeld dat de – soms verbor-
gen – complexiteit van bepaalde interventie-
omgevingen illustreert. Je doet je best om de 
doelgroep mee te krijgen en de omgeving te ver-
kennen, je anticipeert daarop en je betrekt een 
breed netwerk van spelers bij het project. Maar 
toch faal je! Als outsiders zien wij dit project in 
de basis als een empowerment-interventie; een 
type interventie dat in veel opzichten nog in de 
kinderschoenen staat. Hier kunnen we allemaal 
van leren!

Géén resultaat is óók een resultaat. Het overkwam de Utrecht-
se ontwikkelingspsycholoog Renske Schappin toen ze het ef-
fect van een veelgebruikte opvoedings interventie onderzocht. 
Kinderen die na de geboorte op de neonatale intensive care 
hebben gelegen, krijgen vaker gedragsproblemen. Ouders van 
zulke peuters en kleuters zouden baat kunnen hebben bij een 
specifieke opvoedingsinterventie: de Basiszorg Triple P.
Triple P geldt als succesvol, wordt aangeprezen als  
evidence based en kent een flinke lobby. Schappins studie wees 
echter uit dat er geen verschil was tussen de kinderen uit de 
gezinnen die een Triple P-training  volgden en kinderen uit 
vergelijkbare gezinnen zonder deze training. In beide gevallen 
ging het om ouders van kinderen met gedragsproblemen die 
op de neonatale IC hadden gelegen. Over de effectiviteit van 
Triple P bestaan in toenemende mate twijfels; de effectiviteit 
wordt vooral aangetoond door de ontwikkelaars zelf en zelden 
door onafhankelijk onderzoek. Toch wordt 
Triple P steeds vaker gebruikt.
Bewustwording rond de kwaliteit van 
de ‘evidence’ in evidence based-inter-
venties moet in het veld van de sociale 
wetenschappen nog op gang komen, 
concludeert Schappin. Men is zich er niet 
voldoende van bewust dat het voor de 
resultaten uitmaakt wie het onderzoek 
uitvoert of financiert.

Opvoedcursus

Wat zeggen de outsiders? 
Laten we duidelijk zijn: dit project is géén brilliant failure. 
Het is een succesvol effectenonderzoeksproject. Het is de on-
derzoekers gelukt om hun vooraf gestelde doelen te halen, al-
leen kregen ze een andere uitkomst dan ze hadden verwacht. 
Een uitkomst die haaks staat op de gangbare opvattingen.
Kortom: het project is geslaagd en daarmee is de inzending 
voor de Brilliant Failures Award mislukt. Niettemin is het 
terecht dat in deze special aandacht wordt besteed aan dit 
project. Want los van deze specifieke interventiemethode 
– daar hebben wij als outsiders geen mening over – komen 
twee serieuze vervormingen van het kennis- en innovatie-
landschap naar boven; twee obstakels voor effectieve in-
novatie. Ten eerste: studies die geen resultaat opleveren zijn 
moeilijk te publiceren. Ten tweede: beslissers in het veld zijn 
zich er vaak niet van bewust wie het bewijs levert in evidence 
based-interventies. Bij ons als outsiders rijst de vraag: hoe 
kan de sector deze twee innovatie-drempels slechten?

proefdier-onderzoek
 na couveuseverblijf
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Interview

Judith Zeeman volgde een opleiding tot product-
ontwerper, maar houdt zich vooral bezig met het 
bedenken van sociale oplossingen voor maat-
schappelijke vraagstukken. Zo helpt ze bedrijven 
de slag te maken naar duurzaam ondernemen. “Ik 
heb ervaren dat de problemen die wij hebben met 
duurzaamheid niet zozeer technisch van aard zijn, 
maar eerder sociologisch. Het is een keuzekwestie: 
vraag je eens af wanneer je behoeften bevredigd 
zijn en waar jouw kwaliteit van leven vandaan 
komt. Nu vullen we dat heel materialistisch in. 
Maar we zouden ook meer naar onze binnenkant 
kunnen kijken en ons afvragen waar we werkelijk 
gelukkig van worden. Die verandering, die kan 
zorgen voor een beter leven en een doelmatiger 
gebruik van grondstoffen, kan het beste beginnen 
in het bedrijfsleven. Daar worden namelijk belang-
rijke keuzes gemaakt de ons allemaal raken.”

Risico nemen

Het werk van Zeeman gaat over anders durven 
zijn en vooral over jezelf durven zijn. Het heeft 
dan ook alles te maken met risico nemen. Zeeman: 
“Er wordt wel beweerd dat de banken voordat de 
kredietcrisis uitbrak veel te veel risico hadden 
genomen. Mijn stelling is juist dat ze geen enkel ri-

sico hebben durven nemen. Waarschijnlijk hadden 
ze allemaal wel het besef dat ze bezig waren met 
iets dat niet goed kon aflopen. Maar bijna niemand 
durfde het roer om te gooien. Domweg de kudde 
volgen noem ik geen risico nemen. Wie risico had 
durven nemen, was bijvoorbeeld met heel eenvou-
dige financiële basisproducten gekomen.”
Risico nemen raakt sterk aan het onderwerp 
brilliant failures, een fenomeen waar Zeeman als 
ontwerpster van producten en sociale oplossingen 
continu mee te maken heeft. “De zoektocht naar 
iets nieuws begint nooit met een bepaalde oplos-
sing die je voor ogen hebt, maar met een vraag 
die je bezighoudt. Je moet daar een hypothese aan 
durven verbinden en nieuwsgierig zijn. Dat bete-
kent: jezelf in het diepe gooien en alles doen om de 
vraag die je jezelf hebt gesteld te beantwoorden.” 
Zeeman verwacht dat de award bijdraagt aan een 
cultuur die risico nemen stimuleert. “We zijn eraan 
gewend om een scherp onderscheid te maken 
tussen goed en fout. Maar je kunt het foute niet af-
scheiden zodat je alleen het goede overhoudt. Het 
één is verbonden met het ander. Er moet dan ook 
meer bevestiging komen voor het feit dat wat wij 
fout noemen juist een kans is op iets moois. Een 
kans om werkelijk iets nieuws te beginnen.”

Lijden en dansen
Uitgangspunt voor de award 
die Judith Zeeman ontwierp, is 
de tarotkaart ‘de gehangene’: 
het beeld van een man die 
ondersteboven aan een tak 
of een boom hangt. De kaart 
staat symbool voor overgave 
en opoffering. Zeeman: “Je ziet 
dat deze man een moeilijke 
periode doormaakt, maar als 
je het beeld omdraait, zie je 
dat hij danst en gelukkig is. 
Daarin schuilt de bevestiging: 
het is prijzenswaardig dat hij 
een moeilijke weg is gegaan, in 
plaats van dat hij de makkelijk-
ste route heeft genomen. Ieder-
een die een moeilijke les heeft 
geleerd, zal niet blijven hangen 
in het lijden, maar je met liefde 
vertellen over het dansen.”

Goed en fout
Behalve de eer komt de beste brilliant failure in de gezondheidszorg een 

fraaie award toe. Een beeld dat symbool staat voor moed, overgave en 

 opoffering, maar ook voor gevoelens van geluk. Een interview met de 

 ontwerpster Judith Zeeman.

tekst: ton smits | foto: arnold reyneveld

gaan samen

<
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Achtergrond

3 4Achtergrond

Soms krijgen ouders een kind met een 
ernstige erfelijke ziekte terwijl zij zelf 
deze ziekte niet hebben. Dat kan het 
gevolg zijn van een nieuwe afwijking in 
het DNA.  Een onderzoeksgroep aan het 
UMC St Radboud in Nijmegen, onder lei-
ding van hoogleraar Joris Veltman, slaagt 
er dankzij nieuwe technologie en veel 
bijbehorend onderzoek steeds vaker in de 
afwijking op te sporen.

Kinderen kunnen op twee manieren 
een erfelijke ziekte krijgen. Beide ouders 
kunnen dezelfde ziekte recessief ‘onder 
de leden’ hebben. Hun gecombineerde 
genen leiden dan in het kind tot de domi-
nante vorm: de erfelijke ziekte. Een andere 
oorzaak is het ontstaan van een nieuwe 
genetische fout, een mutatie. 
Door de samenkomst van een eicel en 
een zaadcel komt van beide ouders ieder 
een halve set genen bij elkaar. Beide sets 
worden geschud of gerecombineerd en 
daarna gehalveerd. In dat proces kan van 
alles fout gaan. Zo kunnen er zogenaam-
de puntmutaties of copy-nummervaria-
ties (CNV) ontstaan. Op zoek naar de fout 
keken de Nijmeegse onderzoekers vooral 
naar deze laatste afwijkingen. Daarbij 
ontbreken bepaalde stukken DNA of zijn 
er juist te veel van. Uit hun onderzoek 
blijkt dat zulke veranderingen vaker voor-
komen bij oudere vaders. Het lijkt erop 
dat de kwaliteitscontrole op de sperma-
cellen dan afneemt.  

Heidens karwei

Ouders van een kind met zo’n ‘nieuwe’ 
erfelijke aandoening willen graag weten 
wat er precies aan de hand is. Dan weten 
ze beter of behandeling mogelijk is, hoe 
de aandoening zich kan ontwikkelen en 
of ook een eventueel volgend kind er aan 
zal lijden. Het opsporen van zo’n fout in 
de twintigduizend menselijke genen is 
wel een heidens karwei. Dit nam tot voor 
kort wel jaren in beslag. De onderzoekers 

van het Radboud brachten deze zoektocht 
tot enkele dagen terug. Dat doen ze door 
eerst die delen van het DNA te analyseren 
die uit genen bestaan, het exoom. Met 
nieuwe DNA-sequencers bepalen ze heel 
snel de volgorde van het DNA, waarna 
ze met slimme zoekstrategieën uit deze 
sequentie weer de relevante data vissen. 
Ze zoeken bijvoorbeeld bij blindheid eerst 
in de genen die samenhangen met het 
zien. Vinden ze een mutatie die het gen 
vrijwel onleesbaar maakt voor de cel, 
dan markeren ze deze als verdacht. Ze 
maken ook vergelijkingen met de genen 
van de ouders. Door deze aanpak en hun 
groeiende kennis, kunnen zij steeds vaker 
de oorzaak van een ziekte aanwijzen. Een 
heidens karwei is veranderd in een snelle 
diagnose. Daarom een Parel. 

Vind de genoomvariatie
Slim en snel de boosdoener opsporen

FINISH

START

Jaarlijks maken zo’n zeventigduizend 
kinderen een scheiding mee. Vaak beta-
len ze een behoorlijke tol: ze krijgen te 
maken met gedragsproblemen, boosheid, 
schuldgevoelens en slechtere schoolpres-
taties. Deze kinderen blijken baat te heb-
ben bij steun om te leren omgaan met 
de verliezen door de scheiding en met de 
nieuwe situatie. Twee ondersteunings-
programma’s, KIES en Dappere Dino’s, 
leren jongeren uiting te geven aan hun 
problemen en steun te zoeken. 

KIES en Dappere Dino’s werken allebei 
met lotgenotencontact en het aanleren 
van vaardigheden om problemen op te 
lossen. KIES is bedoeld voor kinderen 
in het basisonderwijs en bestaat uit 
acht groepsbijeenkomsten. Ze worden 
begeleid door speciaal getrainde coa-
ches, vaak medewerkers van een zorg- 
en adviesteam (ZAT). De Universiteit 
Utrecht onderzocht de effecten in een 
gerandomiseerd onderzoek. Kinderen die 
deelnamen aan KIES-groepen bleken op 
allerlei gebieden, bijvoorbeeld prosociaal 
gedrag, beter te scoren dan kinderen die 
het programma niet hadden gevolgd. De 
ouders zeiden dat ze beter contact met 
de kinderen hadden gekregen.

Veilig gevoel

Dappere Dino’s is bedoeld voor kinderen 
in groep 3 en 4. In twaalf bijeenkomsten 
leren zij met hulp van een coach proble-
men op te lossen, beter om te gaan met 

hun gevoelens en elkaar te steunen. De 
handpop Dino fungeert als intermediair 
in de groepsgesprekken. TNO heeft sa-
men met GGZ Rivierduinen en Stichting 
De Jutters pilots met het programma 
onderzocht. De resultaten zijn positief. De 
kinderen waren enthousiast over Dino, 
voelden zich veilig in de groep, maakten 
nieuwe vriendjes en gingen beter functio-
neren. Ook hun ouders rapporteerden 
positieve veranderingen.
Anders dan soms wordt gevreesd, krijgen 
kinderen door deze steun dus niet méér 
maar juist minder problemen. Kinderen 
een veilige plek bieden waar zij over hun 
ervaringen kunnen praten, blijkt effectief 
te zijn.

Steeds bredere toepassing

KIES wordt al langer aangeboden in het 
basisonderwijs en wordt nu aangepast 

voor het middelbaar onderwijs. Want vol-
gens een onderzoek heeft een op de vier 
leerlingen uit deze leeftijdscategorie na 
een scheiding behoefte aan steun.  Voor 
een breder aanbod van Dappere Dino’s 
zijn meer getrainde coaches nodig. 
De ontwikkelaars van beide programma’s 
werken nauw samen om deze verder te 
ontwikkelen en toegepast te krijgen. Ze 
doen dat samen met aanbieders, zoals 
JES, Okee, Zandkastelen, Villa Pinedo en 
Stichting Jonge Helden. Samen met het 
Trimbos-instituut en het Nederlands 
Jeugdinstituut willen de bedenkers een 
Samenwerkingsverband Ondersteuning 
Scheidingskinderen (SOS) opzetten.

Met KIES en Dino 
beter in je vel

Ondersteuningprogramma’s voor kinderen van gescheiden ouders
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de jury

Henk Smid is directeur van ZonMw. 
Voorheen was hij onder meer 
directeur ZorgOnderzoek Nederland 
en plaatsvervangend directeur Pre-
ventie, Algemene Gezondheidszorg 
en Opleidingen bij het ministerie 
van VWS.

Rob Dillmann is voorzitter van de 
Raad van Bestuur van het Zaans 
Medisch Centrum. In 2012 werd hij 
gekozen tot zorgmanager van het 
jaar. Voorheen was hij onder meer 
voorzitter van de Raad van Toezicht 
van GAZO (stichting Gezondheids-
centra Amsterdam Zuidoost) en 
directeur van de Orde van Medisch 
Specialisten.

Cathy van Beek is lid van de Raad 
van Bestuur van het UMC  
St Radboud. Voorheen vervulde zij 

verschillende management- en 
directiefuncties in de zorg. Van Beek 
is onder meer lid van de Raad van 
Advies van TIAS/NIMBAS, lid van de 
Raad van Advies van de Hans van 
Mierlo Stichting D66 en lid van de 
Raad van Advies IMDI (Innovative 
Medical Devices Initiative) NWO/
ZonMw.

Prof. dr. Bas Bloem is hoogleraar 
neurologie bij het UMC St Radboud. 
Daarnaast is hij oprichter en me-
disch-directeur van het Parkinson 
Centrum Nijmegen (ParC), oprichter 
van ParkinsonNet en oprichter en 
directeur van MijnZorgNet.nl. Bloem 
is verder onder andere bestuurslid 
bij ZonMw en president van de In-
ternational Society for Postural and 
Gait Research.

De jury staat onder voorzitterschap 
van Paul Iske. Zie het interview met 
hem op pagina 4.

ang hoefde Cathy van Beek niet na te den-
ken toen zij werd gevraagd als jurylid. “Ik 
geloof erg in een lerende organisatie. Het 

onderkennen en bespreken van je mislukkingen 
hoort daarbij”, aldus Van Beek. Dat daar moed voor 
nodig is, zal ze als eerste onderschrijven: misluk-
kingen zijn omgeven met schuld en schaamte. “Als 
we in het ziekenhuis calamiteiten bespreken, zie 
je hoe mensen lijden. Artsen die een fout hebben 
gemaakt kunnen daar soms nachtenlang niet 
van slapen. Soms zijn fouten ongelukkige toevals-
treffers, maar vaker vormen ze aanleiding voor 
verbeteringen.” 

Feedbackloop

De huidige cultuur in de gezondheidszorg maakt 
het bespreken van missers beter mogelijk dan 
vroeger, is Van Beeks overtuiging. “Toen stond 
de dokter op een voetstuk. Dat kennen we bijna 

niet meer. Neem de opleidingen. Arts-assistenten 
worden bij ons niet alleen beoordeeld, maar beoor-
delen op hun beurt ook hun opleiders. Belangrijk, 
want zij hebben een grote invloed op de kwaliteit 
van de verpleegkundigen en artsen in het zieken-
huis. Wil je jezelf blijven verbeteren, dan moet je 
de feedbackloop overal sluiten.” Hoe, dat illustreert 
Van Beek met een project op het gebied van duur-
zaamheid. “Recent hebben we de verspilling in 
het ziekenhuis onder de loep genomen. Zo hebben 
we ook gekeken naar voeding. We ontdekten dat 
op de afdeling waar jongeren met kanker worden 
behandeld veel eten werd weggegooid. De reden 
lag voor de hand. Mensen die bestraald zijn of 
een chemokuur krijgen, staat het eten tegen. Wij 
zijn om de tafel gaan zitten met onze kok, externe 
voedingsdeskundigen en de patiënten. De porties 
hebben we verkleind en als we een soepje serveren 
zit daar een schuimlaag op, zodat de geur minder 
aanwezig is. Wat blijkt? Het werkt: doordat het 
eten aantrekkelijker is geworden, eten de patiën-
ten meer en blijven daardoor gezonder. Bovendien 
gooien we minder weg.”

Ego’s

In de onderzoekswereld spelen vooral de ego’s 
een grote rol bij het ontkennen van misluk-
kingen, denkt Van Beek: “Zeker als je een topper 
bent moet je steeds met spectaculaire resultaten 
komen. Maar wat doe je als je onderzoek één grote 

Beloon 
de moed

Vijf leden telt de jury die zich buigt over 
de inzendingen voor de Brilliant Failures 
Award Health. Eén van hen is Cathy van 
Beek, lid van de Raad van Bestuur van 
het UMC St Radboud. Waaraan ontleent 
ze haar motivatie? En hoe gaat ze de 
inzendingen beoordelen?

Jury 
Brilliant Failures 
Award Health

mislukking is? Ook hier zijn schuld en schaamte de 
achterliggende redenen om de kaken op elkaar te 
houden. Waartoe dat kan leiden, hebben we gezien 
in de zaak Diekstra.” Door continu te werken aan 
een klimaat waarin het niet om die ego’s draait, 
probeert het Radboud het makkelijker te maken 
om met mislukkingen naar buiten te komen, be-
nadrukt de UMC-bestuurder. “Dat betekent dat we 
niet alleen de hot shots in de schijnwerpers zetten, 
maar ook aandacht vragen voor de kleine, maar o 
zo wezenlijke dingen. Bijvoorbeeld voor het feit dat 
onze medewerkers van het mortuarium heel res-
pectvol met overleden patiënten omgaan. Zo blijft 
iedereen met twee benen op de grond staan.” 

Lef

De juryleden hebben een grote vrijheid in de ma-
nier waarop ze de inzendingen beoordelen. Langs 
welke meetlat legt Van Beek ze?  “Een ‘mislukt’ 
onderzoek dat voor een verrassende spin off heeft 
gezorgd, is voor het publiek natuurlijk het leukst. 
Maar als daar alle aandacht naar uit gaat, helpt dat 
de onderzoekers die met lege handen staan geen 
stap verder: zij moeten verantwoorden waarom 
iets niet is gelukt en daar is veel moed voor nodig. 
Ik kijk dus primair naar de lef die iemand heeft 
getoond om daarmee naar buiten te komen. We 
moeten de moed belonen.”

L

tekst: ton smits | foto: eric scholten

<



Mediator Special | september 201322 Mediator Special | september 2013 23

Achtergrond
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Achtergrond

In september 2013 start het bevolkings-
onderzoek naar dikkedarmkanker. Dat 
is het resultaat van intensieve samen-
werking van wetenschappers van vier 
academisch-medische centra, het NIPED  
en medewerkers van bevolkingsonder-
zoek Midden- en Zuidwest Nederland. De 
onderzoeksresultaten maakten duidelijk 
dat een landelijke screening op deze 
vaak dodelijke ziekte haalbaar, zinvol en 
kosteneffectief is.

Jaarlijks krijgen dertienduizend mensen 
te horen dat ze dikkedarmkanker hebben. 
En ieder jaar sterven er vijfduizend aan 
deze ziekte. De meesten zijn 55 jaar of 
ouder. Dat maakt dikkedarmkanker voor 
mannen de op één na en voor vrouwen de 
op twee na dodelijkste vorm van kanker. 
Dit alles terwijl deze ziekte in de voorsta-
dia goed op te sporen en te behandelen 
is. De ziekte ontstaat vanuit een goed-
aardige poliep. Het duurt vaak wel tien 
jaar voordat deze ontaardt tot een kanker 
die kan uitzaaien. Dat biedt veel tijd voor 
opsporing en behandeling.

Testbuisje

De onderzoekers vergeleken in Amster-
dam, Rotterdam en Nijmegen verschil-
lende screeningsmethoden op effectivi-
teit en acceptatie. Ze concludeerden dat 
de meest effectieve en minst belastende 
manier eruit bestaat dat mensen zelf wat 
ontlasting in een testbuisje verzamelen 
en opsturen om te laten controleren 
op de aanwezigheid van bloedsporen. 
De mensen bij wie deze sporen in de 
ontlasting worden aangetroffen krijgen 
een oproep voor een kijkonderzoek in de 
darm. Als er poliepen zijn, dan worden die 
meteen verwijderd. 

Aanzienlijk minder sterfgevallen

Volgens berekeningen zal zo’n 60 procent 
van de mensen die een uitnodiging krijgt 
zijn ontlasting insturen voor het bevol-

kingsonderzoek. Met een volledig inge-
voerd bevolkingsonderzoek zijn volgens 
de Gezondheidsraad jaarlijks veertien-
honderd sterfgevallen te voorkomen, 
terwijl de behandeling bij tienduizend 
mensen lichter uitvalt dan wanneer ze 
niet gescreend waren. Op termijn kan het 
aantal voorkomen sterfgevallen zelfs op-
lopen tot vierentwintighonderd. Daarom 
is besloten het bevolkingsonderzoek 
landelijk in te voeren voor mensen van 
55 tot 75 jaar. De wetenschappers van de 
academisch-medische centra kregen een 
Parel voor hun waardevolle bijdrage aan 
deze beleidsbeslissing en de keuze voor 
de methode.

Bevolkingsonderzoek  
dikkedarmkanker? Doen!
Besluit op basis van onderzoek

Een jaarlijkse controle op het medicijn-
gebruik van 65-plussers die meerdere 
ziektes hebben en vijf of meer medicij-
nen gebruiken, plus een stappenplan 
om ongewenst medicijngebruik tegen 
te gaan. Dat biedt de Multidisciplinaire 
Richtlijn Polyfarmacie bij Ouderen. Artsen 
en apothekers hebben deze samen en in 
overleg met patiënten ontwikkeld. De 
richtlijn is van belang voor zo’n driehon-
derdduizend patiënten.

Veel ouderen slikken voor uiteenlopende 
gezondheidsproblemen medicijnen. Vaak 
zijn dat er meer dan vijf. Dan spreken 
we van polyfarmacie. De behandelend 
artsen en specialisten hebben lang niet 
altijd zicht op het totale medicijngebruik 
van de patiënt. Dat zou wel moeten: de 
verschillende medicijnen kunnen door 
bijwerkingen en ongewenste interacties 
schade veroorzaken. De kans daarop 

neemt nog toe doordat de effecten 
en de veiligheid van veel medicij-
nen nauwelijks bij ouderen zijn 
getest. 
Een samenwerkingsverband van 
artsen en apothekers heeft als 
oplossing hiervoor de Multidisci-
plinaire Richtlijn Polyfarmacie bij 
Ouderen ontwikkeld. Dat gebeurde 
in samenspraak met de doelgroep. 
De richtlijn voorziet in een betere 
controle op het medicijngebruik en 
een goede samenhang, afstem-
ming en samenwerking tussen alle 
zorgverleners. Door de toepassing ervan 
moet het medicatiegebruik bij 65-plus-
sers veiliger en effectiever worden. 

Stappenplan

Centraal in de richtlijn staat de medica-
tiebeoordeling bij iedere patiënt afzon-
derlijk. De arts of apotheker gaat dan 
systematisch met de patiënt of diens 
mantelzorger het totale medicijngebruik 
na. Zo ontstaat inzicht in de noodzaak, 
de geschiktheid en de mogelijke bijwer-
kingen van de gebruikte medicijnen. 
Deze gegevens dienen als basis voor een 
samenhangend farmacotherapeutisch 
zorg- of behandelplan. Daarbij vormen de 
wensen, behoeften en ervaringen van de 
patiënt het uitgangspunt. Is de patiënt 
akkoord met het voorstel dan gaat het 
naar alle behandelaren. Drie maanden 

later volgt een follow-up. Minstens een-
maal per jaar wordt de situatie opnieuw 
beoordeeld. De patiënt krijgt bovendien 
zowel in de eerste als in de tweede lijn 
een duidelijk aanspreekpunt voor zijn 
medicijngebruik. 
 
Toepassing

Volgens plan moeten alle zorgverleners 
die betrokken zijn bij het medicijnge-
bruik van de oudere met de richtlijn gaan 
werken: van specialist tot verzorgende. 
De implementatie begint in de farmaco-
therapeutische overleggroepen (FTO) van 
huisartsen en apothekers. Een handlei-
ding (FTO-module) met de belangrijkste 
aandachtspunten biedt ondersteuning bij 
het leren toepassen van de richtlijn. 
Kortom: vernieuwende samenwerking, 
klinkend resultaat: een Parel van een 
project.

Veilig en effectief 
medicijn gebruik 
voor 65-plussers

Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij Ouderen



Van 
het één
kwam het 
ander...
      Veel ontdekkingen zijn aan het toeval te danken.  
En aan de onbevangen houding van onderzoekers. In de 
woorden van Louis Pasteur: “Op het gebied van observatie  
begunstigt het toeval alleen de ontvankelijke geest.”

Theezakje in plaats van tin
Theehandelaar Thomas Sullivan had een probleem: 
in 1904 steeg de prijs van tin zo snel, dat hij zijn thee 
niet langer in tinnen blikken naar zijn klanten kon 
sturen. Hij besloot de thee in kleine zijden zakjes te 
verzenden. Zijn klanten hadden niet in de gaten dat 
ze de thee uit het zakje moesten halen en dompel-
den het zakje in heet water.  Het werkte nog ook!  
De Duitser Adolf Rambold ontwikkelde het zakje 
verder en vroeg er in 1929 patent op aan.

Stralend zout 
Henri Becquerel bewaarde in 1896 een paar 
stukjes uraniumzout in dezelfde laboratorium-
kast als zijn fotografische platen. Toen hij zo’n 
plaat ontwikkelde, zag hij tot zijn verbazing 
een stukje uraniumzout afgebeeld. Hij had 
geen licht gebruikt en concludeerde dat het 
zout een soort straling uitzond.

Penicilline 
bij thuiskomst
Toen Alexander Fleming in 1928 op 
vakantie ging, had hij een petri-
schaaltje met een restje van de bac-
terie stafylokok laten staan. Toen hij 
thuis kwam, zag hij dat de cultuur 
was aangetast door een schimmel 
die de bacterie had weerhouden 
te groeien. Penicilline, het eerste 
antibio ticum, was ontdekt.

Bronnen: Experimania en Instituut voor Briljante Mislukkingen.

Soepel rubber
Het zou en het móést Charles Goodyear lukken:  
rubber maken dat soepel bleef. Jarenlang  
expe rimenteerde hij tevergeefs, tot hij in 1838  
per ongeluk een beetje rubber vermengd met 
zwavel liet vallen op zijn fornuis. Tegenwoordig is 
Goodyear de grootste producent van banden en 
rubber ter wereld.


