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If we knew what we are doing, 
we wouldn’t call it Research 

A. Einstein

Het Tijdschrift voor Briljante Mislukkingen is een uitgave van het Instituut voor Briljante 
Mislukkingen© en heeft als doel kennis te verzamelen en te delen die is opgedaan door te 
leren van onverwachte ontwikkelingen. Hier wordt niet (alleen) geleerd van het eindresultaat, 
maar vooral van de weg erheen, inclusief alle valkuilen, teleurstellingen en onverwachte 
bijvangsten.

Bijdragen in dit tijdschrift worden beoordeeld op de inzichten die men heeft opgedaan en 
de overdraagbaarheid en toepasbaarheid op later moment en/of op andere plekken. Auteurs 
schrijven hun artikelen of columns vanuit het perspectief van een ‘evoluerende’ omgeving, 
waarbij experimenteren, variëren en leren centraal staan.

Met het verspreiden van casuïstiek leveren de auteurs via het Tijdschrift voor Briljante 
Mislukkingen een bijdrage aan een klimaat waarin mensen zonder angst kunnen werken aan 
nieuwe beloftevolle ontwikkelingen zonder garantie dat het beoogde succes wordt bereikt. 
Daarnaast dragen zij bij aan een klimaat waarin mensen ongehinderd en zonder schroom hun 
leerervaringen kunnen delen.

Van de hoofdredacteur

Editie Zorg, No. 1  | december 2017

4 54



De Zorg 
als Evoluerend Systeem: 
het belang van 
Briljante Mislukkingen

‘Van fouten kun je leren’. ‘Niet geschoten, is altijd 
mis!’. ‘Ondernemen is vallen en opstaan’. Uitspraken 
die we allemaal kennen en waar we het alleen maar 
mee eens kunnen zijn. De uitdaging is om het in de 
praktijk te brengen! Daarom gaan we in het Tijd-
schrift voor Briljante Mislukkingen kijken naar 
vragen als: ‘Wat is het verschil tussen een fout en 
een briljante mislukking’? En: ‘Hoe kunnen we leren 
van onze mislukkingen?’ Ook kijken we naar de om-
standigheden die belangrijk zijn voor het tolereren 
en leren van mislukkingen. Hoe creëer je een omge-
ving waarin mensen en organisaties zich vrij voelen 
om zaken uit te proberen ook wanneer het resultaat 
niet gegarandeerd is? Hoe neem je de angst weg voor 
het toegeven en leren van mislukte pogingen? 
Zoals we uit de bijdragen kunnen leren zijn de antwoor-
den op deze vragen minder triviaal dan je wellicht op 
het eerste gezicht zou denken. Het Tijdschrift voor 
Briljante Mislukkingen heeft als doel kennis te ver-
zamelen en te delen waarmee antwoorden gevonden 
kunnen worden en kennis toepasbaar wordt gemaakt. 
Met als doel belemmeringen voor nieuwe ervaringen, 
innovatie en ondernemen weg te nemen en het leer-
vermogen van mensen, organisaties en de samenleving 
als geheel te vergroten. Voor alle duidelijkheid: we 
moedigen mensen aan bij tijd en wijle de nek uit te 
steken, maar dat is wat anders dan de lezer aan te 
zetten tot onverantwoorde risico’s. Geblinddoekt een 
snelweg oplopen is avontuurlijk, maar valt buiten de 
scope van dit tijdschrift. 

De wereld waarin wij leven verandert steeds sneller 
en de complexiteit ervan neemt toe. Op veel terrei-
nen zie je grote verschuivingen, variërend van de 
opkomst van nieuwe economische en politieke 
grootmachten tot klimaatveranderingen. Tegelijker-
tijd wordt onze global connected world, steeds 
kleiner. Met middelmatigheid, direct verbonden met 
de angst om te falen, red je het niet. Kortom, het 
belang van een open houding ten aanzien van risico 
nemen, uitproberen, durven mislukken en daarvan 
leren, neemt toe. 

Temeer daar de genoemde verschuivingen op het 
wereldtoneel gepaard gaan met toenemende 

onzekerheden. Om je weg te vinden in deze tijd wordt 
navigeren, in plaats van beheersen en beheren, steeds 
belangrijker. En deze vermogens leer je nu juist door te 
experimenteren, fouten te maken en bij te sturen. 

Kennis speelt een belangrijke rol bij vrijwel alles wat 
we ondernemen. We moeten beslissingen nemen over 
welke activiteiten we beginnen en hoe we die uit-
voeren. Sommige werkzaamheden doen we alleen, 
maar heel vaak werken we samen met anderen om 
een gemeenschappelijk resultaat te bereiken. In dat 
geval gaat het niet alleen om de individuele kennis, 
maar ook om collectieve kennis. Door kennis van ver-
schillende bronnen te combineren en te gebruiken, 
zijn we tot steeds meer in staat. Of zoals Isaac 
Newton al zei: ‘If I have seen further than others, 
it is because I was standing on the shoulders of 
giants.’

De zorg met alle stakeholders, patiënten, zorgpro-
fessionals, management van instellingen, financiers, 
overheid en wetenschappers, is een complex 
systeem. Een systeem dat ook nog eens onder druk 
staat van snelle ontwikkelingen in de technologie, 
nieuwe business modellen en veranderende maat-
schappelijke verhoudingen, en daar niet altijd een 
antwoord op heeft. Maar wél een systeem van 
mensen die constant proberen de zorg beter en 
meer betaalbaar te maken. Hier kan en moet worden 
vernieuwd en geleerd. Belangrijke kennis die wordt 
opgedaan tijdens trajecten die wellicht niet succes-
vol zijn of ronduit falen, mag niet verloren gaan. Men 
mag ook niet ontmoedigd raken om voortdurend op 
zoek te blijven naar nieuwe uitdagingen, nieuwe 
mogelijkheden en nieuwe inzichten. De zorg heeft het 
nodig. Iedereen kan bijdragen en iedereen kan leren, 
met en van elkaar. En dat is de reden waarom het 
Instituut voor Briljante Mislukkingen© juist de zorg 
heeft uitgekozen als eerste sector voor het Tijd-
schrift voor Briljante Mislukkingen. Wij nodigen 
iedereen uit bij te dragen aan volgende edities en 
feedback te leveren op deze eerste versie.

Editie Zorg, No. 1  | december 2017
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Een Briljante Mislukking?
Leren hoe je moet reageren op onverwachte ontwikkelingen in onderzoek of innovatietrajecten is misschien 
wel de belangrijkste stap om succesvol te zijn. In de wereld van onderzoek en innovatie lopen projecten 
zelden zoals van te voren bedacht. Er is meestal sprake van een andere uitkomst dan gepland. Toch horen wij 
hier vaak niks over. Onterecht, want het is lang niet altijd het gevolg van ondoordacht denken en handelen. 
Deze onverwachte wendingen zitten vaak vol met waardevolle inzichten en lessen. Wij noemen ze daarom 
‘Briljante Mislukkingen’.

Kortom, een Briljante Mislukking is een goed bedoelde, goed voorbereide en met inzet uitgevoerde poging 
om iets te realiseren, maar ondanks dat met een andere uitkomst dan gepland. Daarnaast wordt er van deze 
poging geleerd en wordt de opgedane kennis ook gedeeld.

Briljante Mislukkingen

Criteria voor
Briljante Mislukkingen

Goede
bedoelingen

Andere uitkomst
dan gepland

Mogelijkheden
om te leren

Anderen
inspireren en
kennis delen

Geen
verwijtbare of

vermijdbare
fouten

Het reflecteren op Briljante Mislukkingen doen wij aan de hand van vijf onderdelen, namelijk de beoogde 
waarde creatie, de inzet, het resultaat, de acceptatie en het leervermogen. 

De vijf criteria vormen tezamen het woord VIRAL (V voor Value, I voor Inzet, R voor Resultaat, A voor 
Acceptatie en L voor Leren) en wij kennen een mislukking dan ook de briljantheidscore BMF (Briljante 
Mislukking Factor) toe: BMF = VxIxRxAxL. Met de term VIRAL verwijzen we ook naar het verspreiden van, in 
dit geval, kennis. Wanneer deze daadwerkelijk viraal gaat, is sprake van een lerend en evoluerend systeem.

Hoe zinvol was het initiatief (in het kader van vernieuwing van de zorg)?
Heeft men een risico genomen om het doel te bereiken?

De intentie, de potentiële waarde (de ‘Value Case’) 

Andere punten die wij belangrijk vinden zijn:
› de reikwijdte van het leereffect
› de potentie van de doelstellingen (hoeveel en welke waarde creatie werd beoogd?)
› de hoeveelheid lef die nodig is om het project te openbaren 

Heeft men een goede voorbereiding getroffen?
Heeft iedereen zijn best gedaan?
Heeft men geen verwijdbare of verwijtbare fouten gemaakt?

De getoonde inzet 

Is het een onbedoeld resultaat?
Is het resultaat duidelijk beschreven?

Het resultaat 

Staat men open voor het resultaat?
Is men bereid te praten over de mislukking?

Acceptatie 

Hoe waardevol zijn de lessen uit het project?
Hoe breed toepasbaar zijn de leerpunten voor de sector?

Kan men er van leren? 

8 9



Vier niveaus van 
Briljant Mislukken
Briljante mislukkingen kunnen hun oorsprong vinden in het falen op verschillende niveaus: systeem falen, 
organisatie falen, team falen en individueel falen. Een Briljante Mislukking kan zowel het gevolg zijn van falen 
op een van de vier niveaus, als van falen op een combinatie van meerdere niveaus.
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Falen als gevolg van de eigenschappen van het systeem 

1.  Systeemfalen 

Hierbij zorgen de regels die het gedrag van het systeem aansturen dat bepaalde zaken niet lopen zoals 
gedacht of gewenst. Zo kunnen er perverse prikkels ontstaan die op lokaal niveau gedrag veroorzaken die 
voor het systeem als geheel ongewenst zijn. Ook kunnen lange-termijn effecten of bijeffecten ontstaan die 
het bereiken van de oorspronkelijke doelstellingen in de weg staan. Tenslotte kan een systeem ook dermate 
complex worden dat men überhaupt de relatie tussen oorzaak en gevolg niet meer ziet en/of snapt. 

Falen als gevolg van indviduele onvolkomenheden

4.  Individueel falen 

Niemand is perfect en niemand kan het complete overzicht hebben van alle feiten en ontwikkelingen. Wij 
hebben onze voorkeuren en ingesleten manieren van werken en denken en we zijn ook niet altijd rationeel 
wanneer we beslissingen nemen.

Falen op lokaal niveau

2. Organisatiefalen 

Deelverzamelingen van het systeem (organisaties) kunnen zodanig georganiseerd zijn dat zij het onmogelijk 
maken gestelde doelen te bereiken. Binnen de organisaties vinden we regels en/of een cultuur die niet 
verenigbaar zijn met de doelen die gesteld zijn. Wanneer in organisaties een sturingsmodel wordt gehanteerd 
dat ongeschikt is voor de betreffende activiteit, kan dat al snel een mislukking veroorzaken. Er kan bijvoor-
beeld een gebrek zijn aan samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de organisatie, of er kan 
een ongeschikt HR-beleid zijn, waardoor niet de juiste kennis aanwezig is om een project te doen slagen. 
De overige componenten van het systeem/andere partijen kunnen daar niet of in beperkte mate invloed 
op uitoefenen.

Falen als gevolg van onvolkomenheden op teamniveau

3.  Teamfalen  

Veel activiteiten worden uitgevoerd in teamverband. Voor optimaal presteren is het belangrijk dat de leden 
van een team elkaar aanvullen. Dat betekent dat de teamleden complementaire skills hebben en gezamenlijk 
op basis van vertrouwen, gedeelde ambitie en gebruikmakend van die diversiteit, gestelde doelen kunnen 
bereiken. Het kan echter voorkomen dat niet alle relevante kennis in het team vertegenwoordigd is of dat 
niet alle kennis optimaal wordt benut. Dat laatste kan om uiteenlopende redenen: men heeft te weinig tijd, 
er is te weinig vertrouwen, er is te weinig gedeelde ambitie of men probeert het te snel eens te worden, zodat 
men blind wordt voor andere mogelijkheden. Het functioneren van een team kan ook beïnvloed worden door 
de omgeving waarin het zich bevindt, dus de organisatie of het systeem.
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Universele patronen in 
Briljante Mislukkingen: 
archetypen

Archetypen zijn ‘universele lessen’, patronen of leermomenten die een specifi eke ervaring overstijgen en ook 
op veel andere innovatieprojecten van toepassing zijn. Om refl ectie en daadwerkelijke toepassing van leer-
momenten te stimuleren (double-loop learning) heeft het instituut 16 archetypen ontwikkeld. Deze zijn 
voortgekomen uit een analyse van een groot aantal Briljante Mislukkingen.

Editie Zorg, No. 1  | december 2017

Het totaal is meer dan de som der delen 
Soms worden dingen pas duidelijk wanneer je er van diverse kanten naar kijkt 
en wanneer je waarnemingen vanuit diverse perspectieven combineert. Dit 
principe wordt mooi verwoord in de parabel van de olifant en de zes geblind-
doekte mensen. Aan deze waarnemers wordt gevraagd de olifant te betasten 
en te beschrijven wat ze menen te voelen. De een zegt een ‘slang’ (de slurf), de 
ander een ‘muur’ (zijkant), een volgende een ‘boom’(poot), weer een ander een 
‘speer’ (slagtand), de vijfde een ‘touw’ (de staart) en de laatste een ‘waaier’ 
(oor). Geen van de deelnemers beschrijft een deel van een olifant, maar 
wanneer ze hun waarnemingen delen en combineren, komt de olifant 
‘tevoorschijn’.

Onvoorziene ontwikkelingen horen erbij 
Niet alles is te voorzien en ondanks onze plannen kunnen dingen gebeuren 
die alles wat we bedacht hebben volledig in de war schoppen. Deels kan men 
proberen te anticiperen op onverwachte zaken, door een plan B te hebben voor 
het geval dat een onderneming niet lukt. Over onverwachte ontwikkelingen die 
uiteindelijk grote invloed hebben heeft Nasser Talib een belangwekkend boek 
geschreven, De zwarte zwaan. 

Het voordeel van de één is een nadeel voor de ander 
In complexe situaties is het soms lastig in te schatten waar de voordelen en 
waar de nadelen van een project optreden. Regelmatig komt het voor dat 
de verandering voor het systeem als geheel positief uitvalt (een besparing, 
betere service, betere volksgezondheid), maar dat dit ten koste gaat van één 
of meerdere partijen binnen het systeem. Als het om geld gaat, is een compen-
satie vanuit het collectief soms nodig om een acceptabele, win-win (of 
not lose-not lose) situatie te creëren, waarbij niet de portemonnee van de één 
gevuld wordt door die van de ander.

De olifant

De zwarte zwaan

De  verkeerde
portemonnee
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Problemen verplaatsen zich 
De wereld is niet alleen complex, maar ook zeer dynamisch en dus veranderlijk. 
Soms proberen we een probleem op te lossen, maar zodra dat gebeurd is blijkt 
het probleem zich verplaatst te hebben of duikt er een nieuw probleem op. 
Men spreekt weleens van de ‘Wet van Behoud van Ellende’. Een interessant 
voorbeeld hiervan is de brug van Honduras. De brug was zodanig ontworpen 
en gebouwd dat het de ergste orkanen moest kunnen doorstaan. Tijdens de 
orkaan Mitch bleek de brug inderdaad van uitstekende kwaliteit. Jammer ge-
noeg bleek na de overstroming dat de loop van de rivier een paar honderd meter 
was verplaatst, waardoor de brug niet meer over de rivier lag, maar ernaast… 
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Niet alle relevante partijen zijn betrokken 
Om een verandering te laten slagen is de instemming van alle relevante par-
tijen nodig. Ontbreekt er een partij bij de voorbereiding of implementatie, dan 
is de kans groot dat deze vanwege gebrek aan betrokkenheid niet overtuigd is 
van het nut of belang. Ook kan het gevoel buitengesloten zijn leiden tot gebrek 
aan medewerking. 

Te snel concluderen dat iets een succes is 
Aanvankelijk succes kan ons ten onrechte de indruk geven dat we de juiste 
weg hebben gekozen. Echter, duurzaam succes houdt in dat de aanpak ook 
op langere termijn, op grotere schaal en/of in andere omstandigheden moet 
werken. We zien dat de stap van een ‘Proof of Concept’ naar een ‘Proof of 
Business’ voor veel ondernemingen groot en vaak zelfs te groot is. Het be-
kende spreekwoord: ‘Je moet de huid niet verkopen voordat de beer geschoten 
is.’ levert een mooie metafoor voor deze situatie.

De lege plek 
aan tafel

De brug van 
Honduras

De huid van 
de beer

Het Experiment - ‘If we knew what we are doing, we wouldn’t call it 
research’ 
Vooruitgang gaat meestal niet via een rechte lijn. Daarom moeten we proberen, 
experimenteren en leren om de beste aanpak of de juiste route te vinden. We 
beschikken ook niet altijd over alle informatie of de situatie is complex, waar-
door niet alle relevante zaken en onderlinge verbanden bekend kunnen zijn en 
slechts door ‘trial & error’ gevonden kunnen worden. 

De gloeilamp

Wel het juiste idee, maar niet de middelen 
Om tot (gepland) succes te komen, is het belangrijk dat de benodigde middelen 
beschikbaar zijn. Het kan hier om geld gaan, de juiste instrumenten, kennis, 
tijd, medewerkers, partners, klanten, infrastructuur, enz. Degene die deze 
middelen ter beschikking stelt, moet voldoende commitment geven aan de 
uitvoerder van de activiteiten. 

Ingesleten patronen 
In ons leven komen we vaak dezelfde situaties tegen. Om daar effi ciënt mee 
om te gaan ontwikkelen we routines, gewoontes en best practices. Zowel 
individueel als georganiseerd leren we vaardigheden en deze nestelen zich 
in ons brein of in de vorm van geschreven en ongeschreven protocollen in de 
organisatie of samenleving. 

Omgaan met complexiteit 
In onze complexe wereld is het voortdurend een uitdaging om bij onze activi-
teiten ervoor te zorgen dat we het beeld dat we hebben voldoende informatie 
bevat om representatief te zijn voor de werkelijkheid. Einstein zei het al: ‘We 
have to keep things as simple as possible but not more simple than that.’ 

De canyon

De generaal 
zonder leger

Het Einstein-punt

Niet alle beslissingen komen op rationele gronden tot stand 
Het is vaak al moeilijk genoeg om het gedrag van een complex systeem te 
voorspellen. Nog lastiger wordt het, wanneer het individuele gedrag van de 
spelers in het systeem niet (direct) te verklaren is op basis van bekende 
feiten. Sommige mensen zijn onvoorspelbaar en/of niet consequent in hun 
reacties en beslissingen en dat introduceert een extra graad van onzekerheid. 
Er zijn theorieën die de linkerhersenhelft in verband brengen met rationele 
processen en de rechterhersenhelft met het gevoel en emotionele processen. 

De 
rechterhersenhelft14 15



Een ongeluk zit in in een klein hoekje
In complexe situaties zien we veel spelers die elkaar beïnvloeden. Het is niet 
altijd even gemakkelijk om te beoordelen wat effecten elders in het system 
zijn als gevolg van een verandering op lokaal niveau. We zijn gewend ons te 
concentreren op de zaken die van groot of direct belang zijn en besteden 
minder aandacht aan triggers van gebeurtenissen die ook kunnen uitgroeien 
tot fenomenen op systeemniveau. Je hoeft maar naar het nieuws te kijken om 
te zien hoe vaak mensen letterlijk of fi guurlijk een uitglijder ervaren over iets 
relatief kleins of triviaals.

De kunst van het stoppen 
Het is zeer menselijk om iets waar we aan begonnen zijn af te willen maken. We 
hebben niet voor niets een doel gesteld. Uitspraken als ‘Opgeven komt niet in 
mijn woordenboek voor!’, ‘Je kunt het wel!’ en ‘Afspraak is afspraak!’ geven de 
menselijke dimensie aan van het niet-kunnen-of-willen-stoppen syndroom. 

De kracht van serendipiteit: de kunst om toevallig iets
belangrijks te ontdekken
Het gebeurt regelmatig dat een afwijkende uitkomst in eerste instantie een 
mislukking is, die niet voldoet aan de verwachtingen. Maar bij nader inzien blijkt 
het resultaat op een andere manier toch waardevol te zijn. De Nederlandse 
wetenschapper Pek van Andel heeft het ooit op deze wijze geformuleerd: ‘Je 
zoekt naar een speld in de hooiberg en rolt er met de mooie boerenmeid uit’.

De junk

De bananenschil

De boerendochter

Timing
Wat is het goede moment om iets te doen? Illustratief voor een goede timing 
zijn de beroemde duikers bij Acapulco die voor een doorgaans massaal publiek 
van een grote hoogte in het water duiken. Zij wachten daarbij het moment 
af, waarop een golf het water opstuwt en voor voldoende diepte zorgt. Men 
kan zich voorstellen wat er gebeurt wanneer de timing verkeerd is. Zo is ook 
het introduceren van nieuwe producten of diensten niet alleen een kwestie 
van een goed idee, maar ook van het goede moment afwachten. Soms hebben 
mensen het gevoel dat ze een fantastisch idee hebben, maar dan blijkt een 
soortgelijke ontwikkeling al plaatsgevonden te hebben en is een vergelijkbare 
propositie net eerder op de markt gekomen. Maar minstens zo vaak is de tijd 
nog niet rijp; de markt is er nog niet klaar voor, de deelnemende partijen zien 
er de waarde (nog) niet van in, etc. Deze situatie laat zich het beste duiden als: 
te vroeg is ook  niet op tijd.

De duiker 
van Acapulco

Ruimte voor slechts een oplossing 
Hoewel de wereld in het algemeen en innovatie in het bijzonder, baat heeft 
bij diversiteit en concurrentie, is er soms toch maar plek voor één dominante 
speler. Denk bijvoorbeeld aan standaarden die nodig zijn om daarop individuele 
ontwikkelingen mogelijk te maken. 

The winner 
takes it all
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Leren van elkaar: 
casuïstiek

Wij willen dat mensen zich vrij voelen om zaken uit te proberen. Ook wanneer het resultaat niet is gegaran-
deerd. Maar hoe bereik je dat? Hoe neem je de angst weg voor het toegeven en leren van mislukte pogingen? 
Transparantie is de sleutel. 

Door relevante casussen voor het voetlicht te brengen willen we mensen inspireren en uitdagen om uit te 
komen voor ‘mislukkingen’, maar vooral ook om iets met deze ervaring te doen. Wij willen iedereen in het 
zorgveld oproepen om onverwachte uitkomsten van onderzoek en innovatieprojecten met ons en nog 
belangrijker met elkaar te delen.

De casussen zijn semigestructureerd geschreven. Dat wil zeggen dat een aantal aspecten (intentie, aanpak, 
resultaat, leerpunten) altijd aan bod komen om maximaal begrip te krijgen voor de context, maar ook voor de 
generieke lessen. Ook wordt door de redactie van het TvBM een korte analyse toegevoegd, met daarin de 
dominante archetypen en het faalprofi el, waarin wordt aangegeven in welke verhouding op de diverse niveaus 
(systeem, organisatie, team en persoonlijk) kan worden geleerd van de casus. Ook vindt men steeds een 
QR-code die verwijst naar de kennisomgeving op het web voor de betreffende casus, met daarop aanvullende 
informatie, zoals een kort interview met de auteur.

Overzicht zorg casussen 2017
TITEL INZENDER ORGANISATIE ARCHETYPEN

Geen onderbouwing voor nieuwe 
behandeling van ADHD

Wellness douche – na regen-
douche komt zonneschijn?

Cliëntgerichte zorg in de GGZ 
vraagt om kwikzilver

MEE Samen wil zorg helpen 
kantelen

Robotisering werkt dat ook in 
theorie?

Maatschappelijke Onderneming 
De TWEE gezusters

Tablet-app komt niet van de 
grond

Voor eens en voor altijd: Het 
uitroeien van de gelekoortsmug 
op Aruba

Ouderen bereiken met nieuwe 
technologie gaat beter via de 
kinderen dan direct 

Zorg en Overheid – Goede en 
consistente zorg is gebaat bij een 
meer gelijkwaardige relatie 

Carlijn Bergwerff

Jorrit Ebben

Neel Schouten

Ria Brands

Michel van de Beek

Dietmar 
Schrijnemakers

Veronique van 
Hoogmoed

Bart Knols

Joost Hermanns

Priscilla de Graaff

Vrije Universiteit 

Amsterdam
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Soper Strategies
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Geen onderbouwing voor nieuwe behandeling 
van ADHD
 Intentie
In 2012 begon ik aan een promotieonderzoek getiteld: Food 

Supplement Treatment with Nicotinamide in Children with 

Attention-Defi cit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Het doel van 

het onderzoek was om te achterhalen of een behandeling met 

nicotinamide (onderdeel van vitamine B12) een therapeutisch 

effect heeft op kinderen met ADHD. Als zou blijken dat een 

behandeling met zo’n voedingssupplement werkt in het 

verminderen van ADHD-symptomen, dan zou dat tegemoet 

komen aan de wens van veel gezinnen met kinderen met ADHD. 

Dit voedingssupplement werd namelijk als een mogelijk 

alternatief gezien voor behandeling met medicatie, zoals 

methylfenidaat. Het nadeel van dergelijke medicatie is dat het 

niet bij alle kinderen met ADHD werkt en daarnaast kunnen er 

negatieve bijwerkingen optreden. De intentie van dit pro-

motieonderzoek was daarom om een wetenschappelijke 

onderbouwing te vinden voor een nieuwe behandeling van ADHD 

op basis van een voedingssupplement.

Aanpak
Het onderzoeksprotocol is opgesteld op basis van een uiteen-

zetting van de theoretische onderbouwing voor de effectiviteit 

van nicotinamide bij kinderen met ADHD. Deze theorie is 

gefundeerd op het idee dat kinderen met ADHD een tekort aan 

het aminozuur tryptofaan in het bloed hebben. Voor dit 

tryptofaantekort was er nog te weinig wetenschappelijk bewijs, 

dus werd besloten om eerst te onderzoeken of kinderen met 

ADHD daadwerkelijk vaker een tryptofaantekort hebben dan 

kinderen zonder ADHD. De focus van het promotieonderzoek 

verschoof daarom van het uitvoeren van een interventie naar 

het onderzoeken van de onderbouwing van de interventie bij 

een grote groep kinderen met ADHD (n=83) en kinderen zonder 

ADHD (n=72).

Resultaat
In tegenstelling tot de verwachting bleken kinderen met ADHD 

geen verhoogd risico op een tryptofaantekort te hebben. Met 

andere woorden: de onderbouwing voor een behandeling van 

kinderen met ADHD met nicotinamide verviel. Hiermee kwam 

ook een publicatie in gevaar.

Lessen
Het was een vervelende constatering dat de resultaten van het 

onderzoek naar de aminozuren bij kinderen met ADHD alleen 

nul-bevindingen waren. Hiermee verdween het uitzicht op een 

nieuwe behandeling. Daarnaast bleek dat veel wetenschappe-

lijke tijdschriften niet zitten te wachten op nul-bevindingen en 

dat ze ons artikel vaak zonder enige review afwezen. Omdat we 

wilde voorkomen dat andere wetenschappers hetzelfde 

onderzoek zouden gaan herhalen, hebben we hard ons best 

gedaan om een publicatie te krijgen. Na verschillende afwijzin-

gen werd het artikel toch gepubliceerd door PLOS ONE. Dit is 

een open-acces-tijdschrift dat wellicht minder bang is voor 

minder citaties van een artikel met nul-bevindingen. We hebben 

hiervan geleerd dat de aanhouder wint en dat deze extra 

inspanning van groot belang is. Hiermee wordt voorkomen dat 

andere onderzoekers dezelfde hypothese opnieuw gaan 

onderzoeken. Dit wil ik graag ook meegeven aan andere 

wetenschappers. Het is belangrijk dat de huidige publicatie-

cultuur doorbroken wordt en de wetenschap gaat inzien dat ook 

nul-bevindingen gedeeld en gepubliceerd moeten worden. Deze 

bevindingen zijn even waardevol en van betekenis als positieve 

uitkomsten.

Analyse vanuit het Instituut voor 
Briljante Mislukkingen©                                        
ADHD is een complexe aandoening, het verrichten van weten-

schappelijk onderzoek naar oorzaken en oplossingen is per 

defi nitie moeilijk. Dat maakt het extra relevant om onderzoeks-

resultaten te delen, ook als deze negatief zijn. Kennisvergaring 

is een collectief proces. Negatieve bevindingen in medisch 

onderzoek zouden tussen wetenschappers onderling beter 

gedeeld moeten worden om te voorkomen dat mensen op 

verschillende plekken dezelfde fout maken of in herhaling 

vervallen. 

Dit type Briljante Mislukking is de afgelopen jaren vaker 

gepasseerd. In 2016 was er de casus van Paul Koenen die 

probeerde in zijn promotieonderzoek vast te stellen hoe een 

component van het hiv tot activatie van het immuunsysteem 

(T-cel) leidt. Helaas kwam de hiv-component niet goed tot 

expressie, waardoor het niet duidelijk was waarom er geen 

effecten te zien waren in de cellen van het immuunsysteem. 

Dit negatieve resultaat viel niet te publiceren. 

Toonaangevende onderzoekstijdschriften publiceren nog steeds 

weinig negatieve onderzoeksresultaten. Er is volgens Joeri 

Tijdink (psychiater en wetenschapsonderzoeker aan de Vrije 

Universiteit in Amsterdam) zowel bij veel wetenschappers als 

uitgevers sprake van zogenaamde Publiphilia Impactfactorius, 

een obsessie met het scoren van toppublicaties. De angst voor 

minder citaties van een paper met nul-bevindingen blijft zorgen 

voor een hoge drempel om lessen over negatieve onderzoeksre-

sultaten te delen. Dit heeft negatieve gevolgen voor individuele 

onderzoekers, maar ook voor het hele onderzoeksveld, omdat 

kennis en middelen onnodig worden verspild. Wellicht dat voor 

publicatie de hypothese en methodiek leidend zou moeten zijn. 

Als deze goed onderbouwd zijn en het onderzoek is goed 

uitgevoerd (volgens geldende wetenschappelijke standaarden) 

dan is het resultaat relevant, ongeacht de uitkomst.

Een lichtpuntje is overigens dat er verschillende initiatieven zijn 

ontstaan om het tij te keren. Zo verlangen steeds meer weten-

schappelijke tijdschriften en instituten onder invloed van de 

#OPENSCIENCE-beweging dat wetenschappers hun ruwe data, 

materialen, gebruikte code en procedures online zetten. Onder 

andere Journal of Negative Results in BioMedicine en Journal of 

Negative Results Ecology & Evolutionary Biology besteden 

steeds meer aandacht aan negatieve resultaten om kennis-

deling te vergroten. En bij het CWTS werkt een hele onder-

zoeksgroep aan het verbeteren van de indicatoren van kwaliteit 

en impact die worden bijgehouden en waarop wetenschappers 

worden afgerekend. Zo pleit deze onderzoeksgroep in het 

Leiden Manifesto onder andere voor het aanpassen van de 

Hirsch index, de citatie-impact index. Door aanpassing van de 

index zouden vakgebieden waarin minder gepubliceerd en 

geciteerd wordt hoger moeten scoren op de H-index en minder 

moeten lijden onder de eerdere genoemde Publiphilia Impact-

factorius.
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The winner 
takes it all

Aan de hand van deze casus valt het meest te leren op systeem-
niveau. Hierbij zorgen de regels die het gedrag van het systeem 
aansturen dat bepaalde zaken niet lopen zoals gedacht of gewenst. 
In het geval van deze casus maakt het systeem het lastig om  
negatieve onderzoeksresultaten gepubliceerd te krijgen. 

Faalprofi el

Systeem falen

Organisatie falen

Team falen

Individueel falen   

Scan de QR code voor de online 
versie en aanvullend (video)
materiaal

De gloeilamp

Systeemfalen

Organisatiefalen

Teamfalen

Individueel falen   
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De canyon

Wellness douche – na regendouche komt zonneschijn?
 Intentie
Het ontwerpen van een zelfstandige volautomatische en relaxte 

douchestoel voor mensen met een fysieke en/of verstandelijke 

beperking, zodat ze alleen en vooral zelfstandig kunnen douchen 

in plaats van ‘verplicht’ samen met de zorgprofessional.

Aanpak
Met drie partijen zijn we aan de slag gegaan om de douchestoel 

te verwezenlijken. Het project was een samenwerking tussen 

Siza, een zorgorganisatie voor mensen met een fysieke 

beperking en/of verstandelijke beperking, Van Dorp als 

totaalinstallateur en Intertop, een groothandel in sanitair.

In aanpak hebben we een aantal stappen goed doorlopen, zo 

hebben we: 

Gebruikersprofi elen gemaakt in overleg met de beoogde 

gebruikers en zorgprofessionals.

Een business case opgesteld door de zorgorganisatie op 

basis van de te besparen tijd/ materialen (handdoeken e.d.) 

en ziekteverzuimcijfers bij de betrokken zorgorganisatie.

Een contract gemaakt tussen de drie partijen, waarin de 

zorgorganisatie als ontwikkelpartner deelnam.

De hulp ingeschakeld van een design bedrijf om een 

prototype stoel te ontwikkelen.

Subsidie aangevraagd én gekregen.

In de uitwerking begon een en ander echter te verschuiven en 

werden -achteraf gezien- niet de juiste keuzes gemaakt:

De douchestoel werd in een “beoogde eindversie” gemaakt 

met robuuste en duurzame materialen. Daarmee werd het 

ook een kostbare versie. Hierdoor was er geen ruimte meer 

om tussentijds lichtere versies met gebruikers en aandacht 

voor de business case te testen. Daardoor kwamen we er te 

laat achter dat een aantal (met de kennis van toen 

terechte) aannames te scherp gesteld waren.

Het drogen, een belangrijk aspect, bleek complex en werd in 

het ontwikkeltraject naar achter geschoven, wat uiteinde-

lijk een bottleneck werd.

Van “Wellness douche” werd het plan omgevormd naar 

“levensloopbestendige badkamer” om een grotere 

doelgroep (ook mensen thuis) te bedienen. Hierdoor nam de 

focus af.

Op één persoon na werden het volledige projectteam en de 

projectleiding vernieuwd. Dat kwam niet ten goede aan de 

consistentie van het gekozen beleid en uitvoering.

Resultaat
We wilden naar een toegankelijke oplossing voor mensen die 

zelfstandig willen douchen en het eenvoudiger maken voor 

zorgprofessionals om dat doel te bereiken. We eindigden in dit 

deel van het traject echter met een zeer prijzig prototype 

douchestoel, die eigenlijk nog niet geschikt was voor de 

beoogde doelgroep. Lang niet alle mensen met een fysieke 

beperking pasten in de stoel, en het drogen lukte niet. De 

modulaire wand om de douchestoel in huizen te kunnen 

plaatsen zonder breekwerk bleek van onvoldoende kwaliteit. 

De beoogde resultaten, de harde cijfers uit de business case 

waren niet langer haalbaar. Daardoor ontstond onenigheid over 

de manier waarop de partijen daar samen naartoe gewerkt 

hadden én onenigheid over hoe verder.

Lessen
Meer met een Minimal Viable Product werken, ook in product-

ontwerp, en dat iedere keer testen met de gebruiker, zodat er 

veel meer geleerd kan worden. 

Beter itereren, dus op basis van herhaalde tussentijdse 

feedback lessen trekken en bijsturen.

Meer afstemming tussen de partners bij start van het project, 

zodat de samenwerking op gelijkwaardige voet is, dan wel dat 

de uiteindelijke belangen per deelnemende partij duidelijker 

zijn. Het was toch teveel een klant (zorgorganisatie) - leveran-

cier (andere partijen) relatie in plaats van een partnership.

Toets de business case gedurende het traject meerdere malen, 

ook bij andere zorgorganisaties. Dit betreft ook een vergelijk-

ing van het onderhavige werkproces.

Duidelijker maken aan het begin van het traject hoe geïn-

vesteerd geld terugverdiend kan worden voor alle partners.

Maak vooraf afspraken over maximaal te investeren geld/uren.

Maak vooraf afspraken over hoe je afscheid van elkaar gaat 

nemen.

Niet als zorgorganisatie in een traject stappen met een 

verplichte launching customer afspraak, want dat maakt de 

relatie vanaf de start ongelijk. Maak een afspraak waarin de 

zorgorganisatie recht op eerste koop krijgt, dat maakt meer 

mogelijk.

Analyse vanuit het Instituut voor 
Briljante Mislukkingen©                                        
Hier is sprake van een klassieke mislukking ten aanzien van 

ontwerptraject; men eindigde met een zeer prijzig prototype 

douchestoel, die eigenlijk nog niet geschikt was voor de 

beoogde doelgroep. Er was te weinig ervaring met het inno-

vatieproces en te weinig wisselwerking met de doelgroep 

ingebouwd. Door te veel vast te houden aan een projectplan en 

oorspronkelijk concept en einddoel ontstaat er minder ruimte 

voor onvoorziene zaken die zich in de luwte ontwikkelen. Door 

de doelgroep continu te betrekken bij het ontwerpproces, rapid 

prototyping, tussentijds te toetsen en bijsturen, kunnen 

discongruenties mogelijk verkleind worden. 

Tegelijkertijd hoort bij innoveren nu eenmaal vallen en opstaan, 

meestal lukt het niet om in een keer tot het beoogde eindresul-

taat te komen. Je ziet dit type mislukking overigens vaker bij 

‘uitvinders’; individuen, teams of organisaties die tegen een 

probleem aanlopen en met de beste bedoelingen werken aan 

een innovatieve belangwekkende oplossing. We herkennen hier 

het archetype De gloeilamp; vooruitgang gaat meestal niet via 

een rechte lijn. We moeten proberen, experimenteren en leren 

om de beste aanpak of de juiste route te vinden. Ook in deze 

casus is er sprake van een belangrijk doel om mensen met een 

fysieke en/of verstandelijke beperking zelfstandig te kunnen 

laten douchen. Juist deze vernieuwers, die meestal vanuit een 

grote intrinsieke motivatie bouwen aan betere zorg, moeten we 

blijven aanmoedigen en vooral ondersteunen om hun leercurve 

te vergroten. 

In deze casus is de organisatorische complexiteit vergroot 

doordat er met drie partijen is gewerkt met een gedeelde 

verantwoordelijkheid. Toen bleek dat de beoogde resultaten 

niet gehaald konden worden nam de frictie verder toe. We zien 

vaker dat business cases en prognoses te serieus als onrekbaar 

einddoel worden gezien terwijl dit soort fi nanciële voorspel-

lingen bij innovatieprojecten zelden of nooit worden behaald. 

Door vooraf een reële discussie te voeren over de complexiteit 

van dit soort projecten, inclusief reële verwachtingen over 

kosten en baten (ook over de onvoorspelbaarheid daarvan) kan 

de kans op frictie later in het traject verkleind worden. 

Editie Zorg, No. 1  | december 2017Casus 2

De lege plek
aan tafel

Aan de hand van deze casus valt het meest te leren op individueel-, 
team- en organisatieniveau. Een les op individueel niveau is om 
tussentijdse versies van het product te testen. Op niveau van 
het team en organisaties kan er op het gebied van samenwerking 
worden geleerd. 

Faalprofi el

Systeem falen

Organisatie falen

Team falen

Individueel falen   

Scan de QR code voor de online 
versie en aanvullend (video)
materiaal
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Intentie
De GGZ zorg in Nederland kan en moet beter. Ik vergelijk de GGZ 

regelmatig met V&D of Blokker; bedrijven die teveel naar binnen 

gekeerd zijn gebleven en te veel hebben vertrouwd op hun eigen 

aanbod. Hierin zijn ze te weinig cliëntgericht geweest en feitelijk 

is die niet-cliëntgerichtheid hun ondergang (V&D) of bijna 

ondergang (Blokker) geworden. 

Het verbeteren van de GGZ zorg vraagt een nieuwe manier van 

zorg organiseren rondom de cliënt. Het vereist een complexe 

omslag die op meerdere niveaus en vlakken zal moeten worden 

doorgevoerd, van individueel hulpverlenersniveau tot afdelings- 

en concernniveau, van maatschappelijk vlak tot het specifi eke 

veld van de gezondheidszorg.

Aanpak
De aanpak was om met een team te onderzoeken of het mogelijk 

is om binnen de GGZ een kleinere organisatie neer te zetten die 

tot in alle vezels en cellen geheel cliëntgericht is. We deden dit 

in de vorm van een proeftuin, dit bood het team namelijk vrije 

ruimte om te kunnen experimenteren. 

In mei 2016 zijn we gestart met een team, bestaande uit 2 

verpleegkundig specialisten, een ambulant verpleegkundige, een 

klinisch psycholoog, twee psychiaters en vier ervaringsdeskundi-

gen. We maakten afspraken over hoe we het zouden aanpakken. 

Dit resulteerde in vier uitgangspunten: 

Cliënt in the lead en daadwerkelijk herstelgericht werken.

Netwerkorganisatie: De GGZ is te lang een naar binnen 

gekeerd bolwerk geweest. Door veel meer samen te werken 

met de maatschappij en in de wijk maak je de cliënt minder 

afhankelijk van de GGZ en verbreed je de mogelijkheden voor 

de cliënt. 

Zorg zonder schotten: Wij vinden dat de zorg zoals die bij de 

GGZ georganiseerd is teveel schotten heeft. Voor een 

verwijzer is het vaak volledig onduidelijk hoe hij/zij kan 

verwijzen en ook waar naartoe. We voelen voor externen aan 

als een grote black box.

Werken met ervaringsdeskundigen in verhouding 1 tot 3. 

Binnen de GGZ is men momenteel van menig dat de 

ervaringsdeskundigen de derde kennisbron zijn. 

Cliëntgerichte zorg in de GGZ vraagt om kwikzilver
 

De ervaringsdeskundigen zijn aan een opmars bezig binnen 

het vaak sociale domein van de GGZ. 

Resultaat
De ervaringen en het proces van de proeftuin waren positief, de 

wens tot verandering in de GGZ wordt nu breed gedragen. 

Desondanks is het niet gelukt om de proeftuin en uitgangs-

punten door te zetten en de beoogde omslag in de zorgverlen-

ing te realiseren. Het is niet gelukt om de uitkomsten en 

bevindingen van de proeftuin in praktijk te brengen.

Het resultaat van de proeftuin was dat we veel waardevolle 

inzichten en lessen hebben opgedaan: 

interne hobbels en systemen waren ingewikkelder dan van 

te voren bedacht. We liepen aan tegen hardnekkige interne 

schotten, zowel in de hoofden van mensen, als in de 

fi nanciering als in de afdelings- en organisatieschotten. 

We ontdekten gaandeweg dat sommige dingen helemaal 

niet bleken te werken. Er ontstonden irritaties en 

scheurtjes in het team doordat we allemaal onze eigen 

aanpak hadden. Zo wilde de ervaringsdeskundige in het 

team juist wel de casuïstiek bespreken in het team, terwijl 

we dit eigenlijk met de cliënt wilden doen i.p.v. vóór de 

cliënt. 

We zouden de cliënt niet los van zijn omgeving behandelen, 

maar in praktijk bleek dit lastig omdat veel cliënten het 

contact met familie en samenleving kwijt bleken te zijn. 

Doordat we geen vaste locatie hadden, maar werkten vanuit 

een wijkhuis verloren we elkaar ook als team uit het oog.

Verandering heeft tijd en aandacht nodig en vergt veel moed 

en lef.

We kwamen erachter dat we vaak werden beperkt in onze 

blik door het medische oordeel dat we vanuit ons vakgebied 

hebben. Hierdoor konden we niet altijd met een open en 

nieuwsgierige benadering cliënten helpen. Door hier bewust 

van te worden zijn we wel steeds meer toegegroeid naar 

een open dialoog. 

We gingen van start met als uitgangspunt; de cliënt in the 

lead, maar feitelijk zaten we nog regelmatig vast in ons eigen 

systeem van kijken, denken en doen. We denken oplossings-

gericht en zijn daardoor niet altijd met volle aandacht aan het 

luisteren.  We voelden ons nog steeds verantwoordelijk voor 

de cliënt, waardoor we niet congruent de regie aan de cliënt 

bleven geven. 

Lessen
De belangrijkste les was dat kleine veranderingen en aan-

passingen op niveau van het beleid en de organisatie niet vol-

doende zijn om de beoogde veranderingen in de zorg te 

bereiken. Hiervoor was een ver strekkende verandering en 

een nieuwe inrichting van de zorg nodig. 

Bovendien is het belangrijk om aan het begin van een project of 

kleinschalig experiment verder te kijken en goed na te denken 

over het einddoel, hoe je dat gaat bereiken en wat daarna volgt. 

Ik heb van tevoren niet in kunnen schatten dat de proeftuin een 

succes zou worden en ook dat de wijze waarop het een succes 

werd helemaal uit de pas zou lopen met hetgeen waar we in de 

organisatie mee bezig waren. In die zin is de proeftuin geslaagd 

en niet geslaagd tegelijk. Een volgende keer zou ik voor de start 

intern bespreken wat het draagvlak is binnen de organisatie om 

de dingen daadwerkelijk structureel anders te gaan doen stel 

dat een dergelijk experiment hiertoe aanleiding zou geven. Of 

anders gezegd, ik had beter moeten afstemmen wat de 

verwachtingen van de proeftuin waren bij de raad van bestuur 

en of er bij succes de bereidheid zou zijn ook ver strekkende 

implicaties voor de organisatie op te pakken.

Analyse vanuit het Instituut voor 
Briljante Mislukkingen©      
De case indiener maakt een treffende vergelijking tussen de 

V&D, Blokker en de GGZ. Allen zijn volgens haar te veel naar 

binnen gekeerd zijn en zijn hieraan (bijna) ten onder zijn gegaan. 

Wij herkennen hierin het archetype De canyon, ingesleten 

patronen die moeilijk te doorbreken zijn en die het lastig maken 

om buiten de gebaande paden te treden. 

De proeftuin heeft inzicht gegeven in deze patronen en 

waardevolle handvatten voor verandering geboden. Maar het 

omzetten van deze inzichten in daadwerkelijke acties vergt een 

cultuuromslag waarvoor breed draagvlak binnen de organisatie 

nodig is. De vraag is of er voldoende is nagedacht over de 

relatie tussen het overkoepelende doel en de proeftuinop-

stelling. We herkennen hier De huid van de beer. De stap van 

proof of concept naar proof of business is voor veel onder-

nemingen of organisaties vaak te groot. 
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Aan de hand van deze casus valt het meest te leren op organisatie- 
en teamniveau. De benodigde veranderingen in de organisatie voor 
het opschalen van de proeftuin zijn niet doorgevoerd. 

Faalprofi el
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Individueel falen   

Scan de QR code voor de online 
versie en aanvullend (video)
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De canyon
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Intentie
Het doel van het project van MEE Samen (MEE IJsseloevers en 

MEE Veluwe) is om met de inzet van sociale netwerken de zorg 

van een organisatie te versterken en de kwaliteit te verbeteren. 

Situaties, waarin het sociale netwerk steeds verder af komt te 

staan van de cliënt en geen gebruik wordt gemaakt van de 

potentie ervan, zijn helaas eerder regel dan uitzondering. 

Onlangs hoorde ik een voorbeeld die de onderliggende prob-

lematiek goed weergeeft. Een vader van één van de cliënten van 

een zorgorganisatie is accountant en werd gevraagd om als 

vrijwilliger met een aantal van de cliënten naar de koopavond te 

gaan. Waarop de betreffende persoon aangaf goed te zijn met 

cijfers en het minder zag zitten om met de bewoners een 

activiteit te ondernemen. Hij kwam met het voorstel om een deel 

van het administratieve werk van de groepsleiding over te nemen, 

zodat zij zelf mee konden naar de koopavond. De groepsleiding 

gaf aan dat dit organisatorisch niet mogelijk was, omdat het 

begeleiden van activiteiten onder vrijwilligerswerk valt en de 

administratie onder het takenpakket van de medewerkers van de 

zorginstelling. 

Aanpak
De aanpak was om een organisatie/groep te vinden die het 

experiment wilde aangaan om de sociale netwerken (anders) in 

te zetten. Hiervoor heb ik verschillende zorginstellingen 

benadert, telefonisch of in het netwerk. Bij een aantal 

instellingen ben ik op gesprek geweest bij bestuurders, 

beleidsmedewerkers of teamleiders. 

Resultaat
Ik had verwacht dat organisaties wel nieuwsgierig zouden zijn 

en mee wilden werken aan een pilot om sociale netwerken 

anders bij de zorg te gaan betrekken met een meerwaarde voor 

alle partijen. Helaas is niets minder waar en heb ik nog niet de 

verwachte pilotresultaten. Wel waren er positieve reacties, 

alleen werd het meer gezien als iets wat interessant is op de 

lange termijn en niet voor nu. Tijd, geld en het onbekende van 

werken met sociale netwerken waren belangrijke drempels. De 

inzet van sociale netwerken vraagt een wel heel andere manier 

van de zorg organiseren voor de gemiddelde zorginstelling. 

Ook heb ik gemerkt dat mensen in de zorg niet zo goed de cirkel 

van invloed kennen en gebruiken. Dus dat ik nog explicieter 

MEE Samen wil zorg helpen kantelen 

moet vragen hoe mensen er in staan. Ik merkte dat mensen 

veelal reageren van zo moet het of dit wordt mij opgedragen. 

Het is me wel gelukt om het onderwerp binnen mijn organisatie 

onder de aandacht te brengen. We hebben steeds meer ervaring 

met het inzetten van sociale netwerkversterking, bijvoorbeeld 

door inzet van cliëntondersteuners. Ook hebben we bij de 

gemeente (Ede) een kantelcoach in kunnen zetten bij een 

wijkteam, iemand die de kanteling van zorg, naar meer regie en 

verantwoordelijkheid bij de cliënt en werkelijk aansluiten van de 

zorg bij de vraag en persoon, kan begeleiden. 

Als een van de speerpunten voor 2018 gaat onze Training en 

consultancy-afdeling zich nu breed richten op de zorg. Wat 

inhoudt dat we vanaf december opnieuw gaan proberen om het 

onderwerp breder onder aandacht te krijgen. 

Lessen
Zorgverleners en organisaties blijken het lastig te vinden 

om af te wijken van een standaard manier van werken, dus 

daar moet je vooraf ruimte voor creëren.

Er is veel handelingsverlegenheid bij organisaties om met 

de sociale netwerken in contact te komen. Ze zien het meer 

als ballast en denken aan de ‘moeilijke mensen’ die ze 

bovenop hun werkdruk erbij krijgen. Hoe zou je als 

organisatie minder ‘verlegen’ kunnen worden?

Het is nodig vooraf draagvlak te organiseren en ik zou het 

idee compacter en pakkender op papier kunnen zetten, nu 

deed ik dat aldoende tijdens het gesprek.

Er werd gezegd dat teams zelf mochten beslissen om mee

te doen. Ik heb geleerd dat teams geen goed aanspreekpunt 

zijn. Voor je er achter bent wie binnen een team over een 

bepaald onderwerp gaat en of die persoon ook daadwerke-

lijk het onderwerp aan wil gaan, ben je wel even verder. 

Analyse vanuit het Instituut voor 
Briljante Mislukkingen©      
Deze casus is ook weer een mooi voorbeeld van een contradictio 

interminis, waarbij het systeem de noodzaak om te innoveren 

veroorzaakt maar zo in elkaar zit dat er maar weinig ruimte is 

voor innovatie. Gebrekkige fi nanciering en daardoor een te kort 

aan mankracht maken het noodzakelijk om de zorg anders in te 

richten omdat anders de kwaliteit eronder gaat leiden. In het 

geval van deze case wil men het personeelstekort compenseren 

met de inzet en het benutten van sociale netwerken. De 

tegenstelling is dat richtlijnen en protocollen die door het 

systeem aan organisaties wordt opgelegd maar weinig ruimte 

bieden voor verandering. De beoogde vernieuwing vraagt 

namelijk om een verandering in rollen en een andere inrichting 

van de organisatie. Als organisatie is het daarom van belang om 

een omgeving te creëren waarin richtlijnen en protocollen 

worden gezien als belangrijke leidraad, maar waarin er wel 

ruimte is voor verandering die ten goede komt aan de kwaliteit 

van de zorg. Als men namelijk te veel vastklampt aan standaard 

procedures, zoals richtlijnen en protocollen, krijg je canyon-

vorming en wordt het lastig om dit archetype van ‘ingesleten 

patronen’ los te laten. 

De zwarte zwaan

Aan de hand van deze casus valt het meest te leren op systeem-
niveau. Het systeem geeft noodzaak voor verandering in de zorg 
maar biedt weinig ruimte voor vernieuwing.

Scan de QR code voor de online 
versie en aanvullend (video)
materiaal
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Intentie
Een apotheekfunctie ontwikkelen in een nieuw te bouwen 

gezondheidscentrum, waarbij de laag ingeschatte kansen op 

succes en de minimale middelen een innovatieve aanpak 

vereisten. Op basis van mijn ervaring, relevante kennis en het 

netwerk dat ik in de afgelopen jaren heb opgebouwd wist ik 

echter dat het mogelijk moest zijn een goedlopende apotheek te 

realiseren.

Aanpak
In nauwe samen- en wisselwerking met relevante stakeholders 

ontwikkelde ik met inzet en overweging van robotisering en 

verregaande automatisering, Big Data en Computing, een nieuw 

innovatief apotheekmodel. Technologie waarvan IGZ vraagt te 

bewijzen dat het veilig is en minimaal even goed als de gangbare 

werkwijze uit de beroepsrichtlijnen. Bij veel innovaties in de zorg 

loopt het hier vast. Wat nieuw is, is namelijk lastig te bewijzen. 

Door in wisselwerking met IGZ vele  kleine stappen uit te werken 

en overeen te komen, kwamen we toch tot een nieuw conept. 

Routinematige arbeid werd verbeterd en vervangen door 

technologie, waarbij ruimte ontstond voor een nauwere 

samenwerking rondom de patiënt en voor een apotheker die 

continu 1-op-1 in verbinding kan staan met de patiënt. 

Resultaat
Deze nieuwe vorm van farmaceutische zorg werd vanwege de 

persoonlijke benadering door patiënten als prettiger ervaren en 

liet daarnaast ook betere resultaten zien.

Ondanks de positieve uitkomsten voor de patiënten wilden 

groothandels niet meewerken. Een concept waarin de apo-

theker weer zelfstandig en onafhankelijk wordt, was wellicht 

niet in hun belang. Ook zorgverzekeraars werkten niet mee, 

want iets dat nieuw is, past niet in een bestaand hokje en de 

vastgelegde vergoedingsstructuur. Om die reden werd het 

minimum tarief toegekend en werd niet betaald voor nieuwe 

vormen van zorg die ontstonden, zoals farmaceutische 

coaching, continue screening samen met artsen en zorg thuis.

‘Conculega’s’ werkten tegen. Meermaals dienden zij een klacht 

in bij IGZ omdat afgeweken werd van beroepsrichtlijnen. 

Uiteindelijk liep het mis toen een nieuwe inspecteur een van 

Robotisering werkt dat ook in theorie?

deze klachten opvolgde. Het systeem van IGZ gaf vijf eerdere 

bezoeken bij onderhavige apotheek aan en had dus prioriteit. Ik 

was voor hem een onbekende. Er was geen dossier. Hij was niet 

bekend met de specifi eke situatie, met de vele kleine stappen 

die ik met zijn voorganger in die vijf afspraken gezet had of met 

de afspraken die we hadden gemaakt. Hij kon de situatie dus 

enkel zien als één die danig afwijkt van de beroepsrichtlijnen. Er 

ging een streep door alle afspraken. Controle en zorg op 

afstand werden niet meer geaccepteerd. Vervolgens werd ik 

verplicht te gaan werken volgens de verouderde richtlijnen. 

Dientengevolge was de zaak niet langer rendabel en besloot ik 

de apotheek te verkopen. Dat de inspecteur later off the record 

aangaf dat hij een grote inschattingsfout had gemaakt, kan 

daar niets meer aan veranderen.

Lessen
Door het voorval en de personen die op mijn pad kwamen, werd 

het uiteindelijk helder waarom het onmogelijke mogelijk werd. 

En waarom het misging. Belangrijke lessen zijn: 

Oog hebben voor de context, maakt inzichtelijk of en 

waarom iets in een specifi eke situatie mogelijk is. 

Heb de juiste mindset, gebruik de juiste kennis en tools. 

Bij vernieuwing en innovatie gaat het om het zetten van 

kleine stapjes, alleen zo krijg je innovaties er doorheen. 

Timing is cruciaal: als je (te) vroeg bent, dan moet je 

zorgen dat je dit risico afdekt door samenwerking met en/

of commitment van de toezichthouders. Bij wisseling van de 

wacht, in dit geval een nieuwe inspecteur, opnieuw 

draagvlak veilig stellen en afspraken vastleggen.

Inzichten en lessen waarop ik mijn huidige business bouw. Want: 

‘If life gives you lemons, make lemonade.’

Analyse vanuit het Instituut voor 
Briljante Mislukkingen©      
Opvallend is dat het systeem verplicht tot het maken van 

bepaalde keuzes of acties, dus eigenlijk de noodzaak tot 

innoveren creëert. Vervolgens blijkt er dan geen ruimte te zijn 

voor vernieuwing en experiment. Vanuit het archetype ‘De 

gloeilamp’ citeren we vaak de volgende uitspraak van Einstein: 

‘If we knew what we are doing, we wouldn’t call it research’.

Vooruitgang gaat meestal niet via een rechte lijn. Daarom 

moeten we proberen, experimenteren en leren om de beste 

aanpak of de juiste route te vinden. Dat botst vaak met 

richtlijnen en regelgevers. Ook de indiener van deze casus 

ervaart dat wat nieuw is, lastig te bewijzen is en/of niet past in 

bestaande vergoedingsstructuren. In dit geval wordt ook met 

name de inspectie als rem op innovatie ervaren. De case-indie-

ner geeft al aan dat het inherent is aan zorginnovaties dat er 

nog weinig bewijs is aan veiligheid en effectiviteit en congruen-

tie met richtlijnen terwijl daar wel op getoetst wordt door de 

controlerende instanties.

De zorgsector is daarbij sterk gebaseerd op evidence based 

werken. Dat is op zich een goed streven maar tevens een rem op 

waardevolle innovaties omdat de effectiviteit nog niet ten volle 

is aangetoond. Ook van de hoge kosten van innovaties kan een 

remmende werking uitgaan. In de tussenliggende periode 

worden echter kansen op gezondheidswinst gemist.  

Hoe creëer je in een dergelijk krachtenveld meer ruimte? Enkele 

praktische lessen van eerdere case-inzenders op een rij:

Gebruik de ruimte binnen de regelgeving. Er zijn veel 

mythes over onmogelijkheden. Er is ‘scharrelruimte’. Toon 

lef en ambitie. Zaak is om betrokken instanties aan de 

voorkant vanuit een gedeelde visie en argumentatie hierin 

mee te nemen. 

In onderzoeks- en innovatieprojecten worden vaak 

aanzienlijke hoeveelheden N=1 ervaringen opgedaan. Door 

deze goed te documenteren ontstaat er in ieder geval een 

basisverzameling aan het ‘beste beschikbare bewijs’ op dat 

moment. Dit kan in de dialoog met controlerende instanties 

in ieder geval voor meer draagvlak zorgen om tot een 

constructieve dialoog over de (implementatie van de) 

innovatie te komen. 

Zoals ook de inzender van deze casus opmerkt: Bij 

vernieuwing en innovatie gaat het om het zetten van kleine 

stapjes, alleen zo krijg je innovaties er doorheen. 
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Aan de hand van deze casus valt het meest te leren op systeem-
niveau. Innoveren gaat samen met experimenteren (uitproberen en 
bijsturen). Het systeem biedt weinig ruimte experiment en werkt 
voornamelijk evidence based. In deze case houdt uiteindelijk het 
systeem (de IGZ inspecteur) het project tegen.
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Intentie
Een attractieve exploitatie van twee monumentale kloosters met 

zowel een bedrijfsmatige doelstelling (gezonde exploitatie met 

winst) als maatschappelijke doelstellingen (bijdragen aan de 

zelfredzaamheid van ouderen en re-integratie naar de arbeids-

markt, een (brood)fonds voor innovatie en andere maatschap-

pelijke (zorg)projecten).

Hiertoe werd de onderneming De TWEE gezusters door mij 

gestart in participatie en samenspraak met de gemeente en met 

de eigenaar van de kloosters, een woningstichting, waarbij ten 

behoeve van het exploitatiemodel werd overeengekomen dat: 

De TWEE gezusters als dienst de exploitatie van de twee 

kloosters middels horeca en facilitaire diensten voor de 

eigenaar zou verzorgen; 

de gemeente bij zou dragen aan het fi nancieren van de 

maatschappelijk opdracht (WMO en participatie); 

bij winst, 50% daarvan geschonken zou worden aan het 

apart op te richten (brood)fonds en 50% ten goede zou 

komen aan de holdingmaatschappij van De TWEE gezusters 

(als fi nanciële prikkel om winst te maken).

Aanpak
Na mondelinge afspraken met de gemeente en de woningsticht-

ing is De TWEE gezusters van start gegaan met de maatschap-

pelijke opdracht de zelfredzaamheid bij ouderen te stimuleren 

en de participatie van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt te bevorderen. Dit gebeurde door een week menu 

en activiteiten tegen een schappelijke prijs voor de ouderen aan 

te bieden. Verder ontwikkelden we een academietraject dat 20 

mensen per jaar een kans bood om deelname aan arbeid c.q. de 

arbeidsmatige dagbesteding te vergroten. Bedrijfseconomisch 

werden deze activiteiten en de exploitatie van de gebouwen 

ondersteund door dag horeca, facilitaire diensten voor de 

eigenaar en de huurders en het organiseren van evenementen 

in de (vergader)zalen.

Resultaat
De activiteiten en de daghoreca waren een dusdanig succes dat 

het in het eerste jaar 15.000 maatschappelijke bezoekers 

opleverde en in het tweede jaar 22.000 maatschappelijke 

Maatschappelijke Onderneming de TWEE gezusters

bezoekers. Ook de participatieplekken waren succesvol. In het 

eerste jaar leidde de 20 ontwikkelplekken tot een re-integratie 

van 6 mensen naar het arbeidsproces en in het tweede jaar tot 

8 mensen. Het derde jaar draaiden we slechts een halfjaar en 

plaatsten we 3 mensen.

Ondanks alle positieve uitkomsten moest in het derde jaar de 

stekker eruit, omdat de fi nanciering niet op orde was. We 

hadden mondelinge afspraken met de gemeente en de 

woningstichting die niet of niet geheel zijn nagekomen. Zo 

hadden we de afspraak gemaakt dat De TWEE gezusters een 

bijdrage zou krijgen voor 10.000 menu’s en dat de meer 

verkochte menu’s gecompenseerd zouden worden. Echter na 

het aandragen hiervan bij het college heeft De TWEE gezusters 

een beschikking gekregen van maximaal 10.000 menu’s. We 

waren toen echter al meer dan 3 maanden operationeel in het 

vertrouwen dat het goed zou komen. Ook heeft het 9 maanden 

geduurd voordat de dienstenovereenkomst met de wonings-

tichting getekend was, toen waren we al 12 maanden onderweg. 

Dit hebben we vanuit mijn ander bedrijf kunnen voorfi nancie-

ren. Van de bank hadden we de toezegging dat de aanloopver-

liezen in de opstartfase gefi nancierd zouden kunnen worden 

onder de voorwaarde dat de gemeente een toezegging zou doen 

voor de maatschappelijk bijdrage (WMO en participatie) voor de 

komende 3 jaar. 

Na het versturen van een brief aan de stakeholders, met de 

vraag om allemaal samen te komen en te praten over de 

mogelijke continuïteit, hebben we van iedereen behalve van de 

gemeente een aanmelding ontvangen. Na veelvuldig contact 

met de beleidsmedewerkers en secretaresses kreeg ik een mail 

dat de gemeente besloten had het verleden niet te compens-

eren. Dat was niet de vraag en doelstelling van mijn brief en het 

was voor mij het moment dat ik besloten heb de onderneming te 

liquideren. Ik heb 16 mensen moeten ontslaan en 20 ontwik-

kelplekken beëindigend. 

Lessen
Mondelinge toezeggingen zijn niet voldoende. Ik heb geleerd 

hoe belangrijk het is om afspraken op papier vastleggen 

voordat je met een opdracht/bedrijf begint.

Opletten welke impact je maakt in inkomstenverdrijving bij 

de instellingsorgansiaties die 100% afhankelijk zijn van 

overheidsbijdragen.

Een goede en stevige raad van advies formeren die je 

rugdekking kan geven voor de veranderingen en voor 

mondelingen afspraken.

Analyse vanuit het Instituut voor 
Briljante Mislukkingen©      
Een project met positieve uitkomsten in termen van maatsch-

appelijke impact dat is gestopt vanwege fi nancieringsproble-

men. Achteraf gezien lijkt de les op individueel niveau wellicht 

een open deur (mondelinge toezeggingen zijn niet voldoende) 

maar in de waan van alle dag overkomt dit type falen velen 

van ons. 

Hier herkennen we het archetype De rechterhersenhelft. Het is 

vaak al moeilijk genoeg om het gedrag van een complex systeem 

te voorspellen. Nog lastiger wordt het, wanneer het individuele 

gedrag van de spelers in het systeem niet (direct) te verklaren 

is op basis van bekende feiten. Sommige mensen zijn onvoor-

spelbaar en/of niet consequent in hun reacties en beslissingen 

en dat introduceert een extra graad van onzekerheid. Dat is in 

deze casus ook aan de orde als het gaat om de onverwachte 

bijgestelde reactie van de gemeente om het verleden niet te 

compenseren. 

Ook het archetype De zwarte zwaan is hier relevant. Onvoor-

ziene ontwikkelingen horen erbij. Niet alles is te voorzien en 

ondanks onze plannen kunnen dingen gebeuren die alles wat we 

bedacht hebben volledig in de war schoppen. ’Shit happens’. 

Deels kan men proberen te anticiperen op onverwachte zaken, 

door een plan B te hebben voor het geval dat een onderneming 

niet lukt.
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Aan de hand van deze casus valt het meest te leren op individueel 
en systeem niveau. Op individueel niveau betreft het lessen over het 
mondeling maken van afspraken en op systeemniveau hebben de 
complexiteiten te maken met de soms onvoorspelbare stakeholders. 
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Intentie
Veel patiënten hebben onvolledige kennis over en zicht op hun 

eigen medicijngebruik. Patiënten en zorgprofessionals ervaren 

een gebrek aan informatie over medicatie bij een bezoek aan het 

ziekenhuis. De tablet-app moest ervoor zorgen dat patiënt én 

zorgprofessional beter geïnformeerd zijn over medicatie. De 

oplossing werd gezien in een verregaande integratie van de 

communicatie in de zorgketen over medicijngebruik. De 

tablet-app moest voldoen aan de volgende behoeften: registratie 

van medicijnen, inscannen van medicijnen, medicijndagboek, tota-

aloverzicht en het tonen van bijsluiters. De tablet-app zou 

tijds- en locatieonafhankelijk worden waardoor altijd inzichtelijk 

is wat, wanneer is voorgeschreven.

Aanpak
Gezamenlijk deelnemen aan de Health Battle 2015 door de 

cliëntenraad en het startend innovatiemanagement van 

Rijnstate, om kans te maken op de eerste plek. Bij winst zou 

het idee een half jaar lang met een team van studenten 

verder worden ontwikkeld. Door de brede opzet, ook patiënt en 

bedrijfsleven waren betrokken, waren de verwachtingen hoog.

Na het inderdaad binnenslepen van die eerste plek van de 

Health Battle 2015 ging het mis. Een cascade van problemen 

bleek verdere ontwikkeling in de weg te staan, zo ontbrak het 

aan voldoende focus, waren er veel verkenningen met partijen 

uit het bedrijfsleven en bleek het lastig om op 1 lijn te komen 

met betrekking tot een concreet plan van aanpak. De complexi-

teit op ICT-gebied en uiteenlopende ideeën over het verdien-

model onder de business case van de beoogde oplossing, 

stonden voortgang in de weg. We zijn veel brainstormsessies 

gehouden om tot het ontwerp van de tablet-app propositie te 

komen. Na het ontwerp waar min of meer consensus over was 

verkregen zijn we hands on gaan ontwikkelen, maar wederom 

was het lastig om tot een concreet plan en bijbehorende 

planning te komen. In zowel de brainstormsessies als de 

bouwfase waren er veel wisselingen in afvaardiging van de 

betrokken organisaties wat eveneens de gezamenlijke 

concretisering bemoeilijkte.

Resultaat
Het resultaat was een briljante mislukking, het is niet gelukt om 

tot een experimentele opstelling te komen. Na ruim 2 jaar 

Tablet-app komt niet van de grond

gepraat en business-canvassessies is het projectteam uit 

elkaar gevallen en is er enkel een briljant idee en een hele hoop 

lessons learned over.

Er zijn een viertal oorzaken aan te wijzen waardoor er uitein-

delijk geen resultaat is behaald:

De verwachtingen en scope waren bij iedereen zeer 

verschillend. Dit komt door het brede scala aan partijen die 

betrokken waren. 

Er konden om diverse redenen (visieverschillen, twijfels met 

betrekking tot betrouwbaarheid van potentiële partners, 

gebrek aan slagvaardigheid, leden die de belangen van 

global corporates moesten behartigen en verschillen van 

inzicht tussen afdelingen uit een organisatie) geen 

duidelijke beslissingen genomen worden en er werd veel 

langs elkaar heen gewerkt. 

Er moesten ICT-bronnen van verschillende belanghebbend-

en geïntegreerd worden. Dit werd niet expliciet benoemd 

waardoor effi ciënte integratie van de techniek niet lukte.

Er is gedurende het project veel roulatie onder belangheb-

benden geweest.

Lessen
Het is aan te bevelen om bij de start van een project een 

intentieverklaring op te stellen met de verschillende 

partijen. Door het opstellen van een dergelijk contract 

worden verwachtingen duidelijk en kan een gezamenlijk doel 

afgesproken worden.  

Het is daarbij een must om een dergelijke ontwikkeling goed 

te begeleiden. Deze begeleiding moet zich dan richten op de 

competenties van het projectteam en hier moet dan op 

ingespeeld worden. Het gaat dan om het tonen en nemen 

van leiderschap, het opvangen van verstoring in het team 

door teamlid wisselingen, zorg voor voldoende expertise, 

aanwezigheid van mensen met mandaat, het managen van 

de verwachtingen van teamleden en last but not least het 

managen van de belangen van individuele stakeholders 

(achterban). 

Het aanbrengen van voldoende focus is een zeer belangrijke 

les geweest. Zeker op het gebied van ICT en verschillende 

organisaties overstijgende initiatieven (data-uitwisselin-

gen) is dit van belang. De opzet van kleine verkenningen op 

een scrum-achtige manier had veel resultaat kunnen 

brengen. 

Sturen op de bereidheid om naar een gezamenlijke visie toe 

te werken, van met name afdelingen uit een organisatie, 

had in deze casus de voortgang zeer bespoedigd. 

Dit project heeft belangrijke inzichten opgeleverd be-

treffende de rol die de patiëntvertegenwoordiging in een 

projectteam kan en wil innemen. In dit geval had de focus 

met name op de inbreng als eindgebruiker gelegd moeten 

worden in plaats van de verwachting dat deze ook in de lead 

van het project zou gaan. 

Tot slot is een roadmap voor alle deelnemende partijen 

prettig. Hierdoor wordt inzichtelijk wie wanneer betrokken 

is en waarom.

Analyse vanuit het Instituut voor 
Briljante Mislukkingen©      
ICT-gerelateerde innovatieprojecten in een multi-stakeholder 

setting zijn per defi nitie complex. De combinatie van uiteenlo-

pende verwachtingen c.q. belangen en organisatie-overstijgen-

de data-uitwisseling leidt tot cocktails die vaker mislukken dan 

slagen. Rijnstate heeft dat samen met ontwikkelingspartners 

aan den lijve ondervonden in deze casus. Hier doet het 

archetype De olifant zich gelden; het is niet gelukt om het 

totaal van de inzichten meer te laten zijn dan de som der delen. 

De verwachtingen en scope waren ondanks forse inspanningen 

vooraf zeer verschillend. Dat hoeft overigens niet te liggen aan 

een gebrek aan inspanningen van de betrokken partijen. Soms 

het eenvoudigweg niet mogelijk om voorafgaand alle belangen 

op een lijn te krijgen of om een innovatieplan en business case 

op voorhand helemaal sluitend te krijgen. Dat toch blijven 

proberen kan ook leiden tot een impasse waarbij het daad-

werkelijke innovatieproces uitblijft. Archetype De gloeilamp 

komt hier om de hoek kijken: ‘If we knew what we are doing, 

we wouldn’t call it research’. Vooruitgang gaat meestal niet via 

een rechte lijn. Daarom moeten we proberen, experimenteren en 

leren om de beste aanpak of de juiste route te vinden. We be-

schikken ook niet altijd over alle informatie of de situatie is 

complex, waardoor niet alle relevante zaken en onderlinge 

verbanden bekend kunnen zijn en slechts door trial & error’ 

gevonden kunnen worden.

De veelvuldige roulatie onder belanghebbenden heeft in deze 

casus geleid tot verstoringen. Feitelijk is er daarmee sprake van 

het archetype De lege plek aan tafel; indien partijen bij de voor-

bereiding of implementatie ontbreken dan is de kans groot dat 

deze vanwege gebrek aan betrokkenheid niet overtuigd zijn van 

het nut of belang. Ook kan het gevoel buitengesloten zijn leiden 

tot gebrek aan medewerking.

Alhoewel dat niet zozeer opgaat voor deze casus zien we in het 

algemeen dat uitkomsten van Health Battles, waarbij deelne-

mers worden uitgedaagd om in korte tijd in groepjes tot een 

innovatief idee voor verbetering van de zorg te komen, tot een 

speciale dynamiek kunnen leiden. Zeker als het de winnaars 

betreft, wordt er vaak een push richting implementatie 

gegeven. Dat is in de kern positief maar betekent wel dat je als 

participerende organisatie goed moet weten hoe en of de 

innovatie ook in de eigen strategie en portfolio past. En als dat 

het geval is, hoe je dan vervolgens het innovatieproject inricht 

en tot implementatie wilt komen.  Voor organisatoren van 

Health Battles ligt hier de schone taak om deelnemers daarin te 

faciliteren of ten minste om een moment van refl ectie in te 

bouwen over het al dan niet overgaan tot vervolgstappen. 
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Aan de hand van deze casus valt het meest te leren op systeem 
en organisatie niveau. Bij ICT- innovatieprojecten met organisa-
tie-overstijgende deelbelangen is de complexiteit zodanig dat je een 
balans moet zien te vinden tussen beheersen (goed inrichten van 
het proces) en navigeren (lenigheid en learning by doing).
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Intentie
Tussen 1947 en 1962 werd de gelekoortsmug (Aedes aegypti) 

uitgeroeid in een gebied van maar liefst 11 miljoen vierkante 

kilometer in Zuid-Amerika. Deze mug draagt daar nu opnieuw 

verschillende ziekten in groten getale over waaronder het 

knokkelkoorts virus (dengue), het gele koorts virus, chikungunya 

en het Zika virus. Het succes dat destijds met uitroeiing van de 

mug behaald werd, middels een rigoureuze aanpak door het 

verwijderen van broedplaatsen of behandelen daarvan met 

insecticiden, was het uitgangspunt voor dit project. Door 

systematisch en met militaire precisie tuin na tuin af te struinen 

naar stilstaand water, zouden we anno nu, met geweldige nieuwe 

technieken, dat immers veel beter kunnen. De kosten van dengue 

op Aruba zijn hoog en over de noodzaak van deze acties waren 

velen het eens. Een afspraak in het Krasnapolsky in Amsterdam 

begin 2011 met toenmalig Minister van Gezondheid van Aruba, Dr. 

Richard Visser, die het plan volledig steunde, naast een fi nanciële 

injectie van de Aruba Bank om een operationeel plan voor te 

bereiden, luidden de start in van dit avontuur.

Aanpak
In Nederland richtten we een bedrijf op met de naam Soper 

Strategies. Onder deze vlag gingen een voormalig Nederlands 

militair en ikzelf aan de slag op Aruba. We spraken in maart 

2011 met vele partijen en verkenden het gehele gebied (190 

km2). Daarna werkten we in Nederland aan een uitgebreid plan 

en een budget (5.4 miljoen euro) voor de operatie. De overheid 

zag dit als een perfecte mogelijkheid voor een publiek-private 

samenwerking en het eiland zou daarmee voorop kunnen lopen 

in heel het Caribisch gebied. Succes zou onherroepelijk leiden 

tot meer succes…een sneeuwbaleffect. We zouden 135 man 

trainen in het bestrijden van muggen, met name larven in 

broedplaatsen, en in teams van 10 aan de slag gaan. We 

maakten afspraken met de directie van de haven en luchthaven 

omtrent de benodigde extra aandacht om herintroductie na 

eliminatie te voorkomen. Het draaiboek lag kant en klaar, hoe 

zou iemand daar nou niet achter kunnen staan?

Resultaat
Het lukte niet om het beoogde bedrag bij elkaar te brengen, 

meer dan de helft werd toegezegd, maar daar bleef het bij. 

 Ook waren er partijen, zoals het RIVM, die niet geloofden dat 

Voor eens en voor altijd: het uitroeien van de 
gelekoortsmug op Aruba

het uitroeien van een mug überhaupt mogelijk was. Een 

presentatie bij VWS in Den Haag, waarbij wij spraken over een 

proces dat met militaire precisie uitgevoerd zou worden werd 

opgevat alsof we een militaire operatie wilden uitvoeren. De 

toeristensector, waarvan iedereen overtuigd was dat die 

juichend zouden instappen, was grotendeels sceptisch: ‘wij 

betalen al meer dan voldoende belasting en nou ook dit nog 

eens?’ Zij die als eersten baat zouden hebben bij een eiland 

zonder dengue verzetten zich ertegen. En eigenlijk niet eens 

zozeer tegen het project zelf, als wel tegen de in hun ogen 

tekortschietende overheid. Uiteindelijk stierf het project een 

stille dood. Waar Aruba in 2012 gebukt ging onder dengue en 

men dacht dat het daarbij zou blijven, zijn er inmiddels twee 

nieuwe virusziekten bijgekomen die een bedreiging vormen voor 

de bewoners van het eiland en voor de belangrijkste bron van 

inkomsten voor het eiland, het toerisme.

Lessen
Er waren veel lessen. De top 5:

Al is het idee nog zo goed, ga er niet van uit dat iedereen 

dat ook zo ziet.

Ook al is het concept bewezen, je kunt er niet van uitgaan 

dat anderen er op dezelfde manier naar kijken.

Het kan niet snel(ler): Er had veel meer tijd moeten zitten in 

het ‘masseren’ van alle actoren. Het nut van ‘lobbyen’, 

draagvlak creëren is niet te onderschatten.

Wat voor jou een prioriteit is hoeft lang niet altijd een 

prioriteit voor anderen te zijn, al is jouw prioriteit nog zo 

relevant.

We waren wellicht te vroeg: Vijf jaar later wordt er meer en 

meer gesproken over het elimineren van deze exotische 

muggen en wordt het ‘normaal’ gevonden.

Analyse vanuit het Instituut voor 
Briljante Mislukkingen©      
Het project en de methode waren bewezen succesvol en 

stonden als een huis. Toch zien we dat er vooraf te weinig is 

gekeken naar mogelijke andere zienswijzen (op bewezen 

effectiviteit en methodiek) en de lokale politieke context. 

Het is een vaker voorkomend archetype: De huid van de beer, 

te snel concluderen dat iets een succes is. Uitgaande van 

onomstotelijk succes, is er bij dit project vooraf te snel voorbij 

gegaan aan de specifi eke context en mogelijke bezwaren, 

waardoor deze in de communicatie niet zijn geadresseerd.

Verder zat de complexiteit in dit project hem met name in de 

verschillende partijen met elk een eigen belang. Draagvlak 

creëren onder een heterogene groep is lastig en vraagt om 

vooraf veel te investeren in het tot stand brengen van een 

gedeelde kennispositie. Hier herkennen we het archetype de 

Lege plek aan tafel; Om een verandering te laten slagen is de 

instemming van alle relevante partijen nodig. Ontbreekt er een 

partij bij de voorbereiding of implementatie, dan is de kans 

groot dat deze vanwege gebrek aan betrokkenheid niet 

overtuigd is van het nut of belang. Dat was in deze casus extra 

relevant aangezien partijen onderling van mening waren dat de 

ander moest opdraaien voor de kosten (zoals de toeristensector 

die vindt dat het uitroeien van muggen een taak van de 

overheid is). Het politieke spel krijgt dan de overhand en de 

kern, het project zelf, verdwijnt naar de achtergrond. 
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Aan de hand van deze casus valt het meest te leren op organisatie 
niveau. Voor het slagen van een project is het noodzakelijk dat er 
voldoende draagvlak wordt gecreëerd en er een gezamenlijk belang 
is onder alle stakeholders. 
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Ouderen bereiken met nieuwe technologie gaat 
beter via de kinderen dan direct 
 Intentie
Bijna een derde van de ouderen voelt zich eenzaam (CBS, 2012). 

Een van de oorzaken daarvan zijn de veranderingen in de zorg. 

Effi ciëntiemaatregelen en substitutie van zorg maken 

bijvoorbeeld dat er minder en kortere contactmomenten zijn 

tussen zorgverleners en ouderen. Voor sociaal contact worden 

ouderen dus steeds afhankelijker van familie en de directe 

omgeving. Een kring die nu juist vaak steeds kleiner wordt 

naarmate mensen ouder worden. Goede communicatiemiddelen 

en beter contact tussen generaties kan dan helpen om 

vereenzaming tegen te gaan.

De Compaan is een communicatiehulpmiddel dat is afgestemd 

op de behoefte en mogelijkheden van ouderen. Het idee voor De 

Compaan is ontstaan toen ik een tablet voor mijn oudtante 

kocht om digitaal met haar te kunnen communiceren. Ondanks 

een uitgebreide instructie kreeg ik het niet voor elkaar om haar 

via de tablet te bereiken. De oorzaak werd duidelijk toen ik later 

bij haar op bezoek ging en de tablet tussen een grote stapel 

kranten zag liggen. Dit is voor mij de aanleiding geweest om op 

zoek te gaan naar een andere manier, een hulpmiddel dat wel 

zou werken. Ik ben toen in gesprek gegaan met ouderen, hun 

familie, zorgverleners en bedrijven die zich met vergelijkbare 

innovaties bezig hielden. De Compaan was het resultaat. Via De 

Compaan kunnen ouderen o.a. foto’s delen, berichten sturen en 

beeldbellen met familie en vrienden.

Aanpak
Om De Compaan aan de man te krijgen hebben we ons in eerste 

instantie vooral gericht op de eindgebruiker. We zijn bij ouderen 

langs gegaan met een uitleg over het gebruik. Doordat ze met 

hun eigen ogen zagen hoe eenvoudig en gebruiksvriendelijk 

De Compaan was, kregen we ook de mensen enthousiast die 

aanvankelijk terughoudend waren en angstig voor technologie. 

Daarnaast hebben we ons op zorgverleners gericht. Wij zagen 

hen als geschikte partners voor het implementeren van De 

Compaan in de zorg, omdat zij als geen ander weten wat er 

speelt en direct contact hebben met potentiële gebruikers.

Resultaat
Mede door alle positieve en enthousiaste reacties had ik het 

idee dat ik een gouden troef in handen had. Toch kwam de 

verkoop aanvankelijk maar mondjesmaat op gang. Ik ontdekte 

dat de kinderen een belangrijke rol spelen bij de aankoop van De 

Compaan. Wanneer ik alleen met een oudere sprak mondde dit 

minder vaak uit in een aankoop dan wanneer er een zoon of 

dochter bij was. Ook kwam ik er achter dat thuiszorgverleners 

niet altijd de gedroomde partners waren. De gemiddelde thuis-

zorgverlener is ouder en heeft meer moeite met technologie 

dan een jongere collega. Ze leveren zelf ‘warme’ zorg en ‘koude’ 

technologie staat daar in hun ogen lijnrecht tegenover. 

Daarnaast bespeurden we onder de thuiszorgverleners ook 

angst, de angst dat technologie hun werk zal gaan overnemen. 

Als je mensen hiermee confronteert, merk je dat ze dit zelf niet 

altijd herkennen.

Lessen
De belangrijkste les was dat iets wat ogenschijnlijk goed en 

logisch lijkt in praktijk anders kan uitpakken. De gebruiker van 

je product is niet per defi nitie ook de aangewezen persoon om 

je marketing op te focussen. Onze focus op de potentiële 

gebruiker en zorgverleners was niet effectief. We zijn ons 

vervolgens gaan richten op de kinderen van de gebruikers, wat 

positief is geweest voor de verkoop. Ook in service richten we 

ons nu op deze groep. De seniorengebruikers gaan niet met de 

klantenservice bellen, maar bellen met zoon/dochter als er 

bijvoorbeeld iets kapot gaat.

Analyse vanuit het Instituut voor 
Briljante Mislukkingen©                                        
Juist in de zorg zien we vaker dat introducties van ogenschijn-

lijk goede en logische technologische innovaties in de praktijk 

anders uitpakken dan gepland. Een klassiek voorbeeld van 

‘warme’ zorg en ‘koude’ technologie. De adaptatie valt dan in 

de praktijk tegen doordat patiënten en betrokken zorgprofes-

sionals vanuit angst, onbekendheid of gewoonte op de rem gaan 

staan. Bekend is dat het succes van technologische innovaties 

voor 80% afhankelijk is van de sociale innovatie component. De 

sleutel voor meer acceptatie ligt dan ook in het zo goed mogelijk 

doorgronden van motivaties en (onzichtbare) drempels van 

betrokkenen. En om hier vervolgens rekening mee te houden bij 

de introductie en inbedding in de praktijk. 

We herkennen hier ook duidelijk het archetype De lege plek aan 

tafel. Om een verandering te laten slagen is de instemming van 

alle relevante partijen nodig. Ontbreekt er een partij bij de 

voorbereiding of implementatie, dan is de kans groot dat deze 

vanwege gebrek aan betrokkenheid niet overtuigd is van het 

nut of belang. Ook kan het gevoel buitengesloten te zijn leiden 

tot een gebrek aan medewerking. 
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Aan de hand van deze casus valt het meest te leren op systeem 
niveau. Het al dan niet slagen van technologische innovaties in de 
zorg kent een grote sociale innovatiecomponent waarbij adaptatie 
afhankelijk is van de houding en gedrag van diverse onderdelen van 
het complexe systeem.
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Intentie
In 2008 ben ik mijn zorgbedrijf gestart, een multidisciplinaire 

zorgaanbieder rondom geestelijk en lichamelijk welzijn met een 

landelijke dekking. Het doel was om mensen die tussen wal en 

schip raken hulp te bieden door middel van ambulante zorg en 

woonbegeleiding. Ik was er in geslaagd om een mooi en succesvol 

zorgbedrijf te realiseren, werkte volgens de LEAN methode en 

was altijd opzoek naar verbetering. Onverwachts kwam toen de 

IGZ op bezoek naar aanleiding van een tip van een ontevreden 

voogd en een ontslagen medewerker..

Aanpak
De IGZ concludeerde na het bezoek dat wij onverantwoorde zorg 

leverden. Er was bestuursrechtelijk geoordeeld wat betekende 

dat ik direct werd veroordeeld en omgekeerde bewijslast moest 

aanleveren (met andere woorden: veroordeling tot het 

tegendeel is bewezen). Ik werd verzocht om al mijn cliënten uit 

te plaatsen, het einde voor ons zorgbedrijf. 

 

Opmerkelijk van deze aanpak was dat de klacht van de voogd de 

indicatie met betrekking tot het PGB betrof. Dat had mijns 

inziens geïsoleerd onderzocht kunnen worden zonder direct 

conclusies te trekken voor een gehele bedrijfsvoering. Het 

andere punt dat werd aangedragen betrof een tekort aan 

personeel. Ons de mogelijkheid bieden dat op te lossen was 

minder ingrijpend voor cliënten geweest dan iedereen moeten 

uitplaatsen. Meer algemeen mocht de zorg hervat worden als ik 

voldeed aan de criteria van de IGZ. Ondanks herhaaldelijk 

vragen kwam ik er niet achter wat deze criteria precies waren, 

ik kon dus mijn zorg niet aanpassen naar de criteria.

 

De conclusies waren naar mijn idee gebaseerd op eenzijdig 

verhoor, dus geen behoorlijk wederhoor en op onjuiste 

informatie van notoire klagers. Ik heb toen de hulp van een 

advocaat ingeschakeld die mij  heeft geholpen om aan te tonen 

dat het proces en de uitspraak van IGZ en VWS niet juist waren.

Resultaat
Vijf jaar later kreeg ik gelijk en werd de aanwijzing ingetrokken. 

Daar kreeg ik mijn bedrijf echter niet mee terug.

Door o.a. negatieve media aandacht ben ik niet alleen mijn 

bedrijf kwijt geraakt en heb ik fi nanciële schade opgelopen, 

Zorg en Overheid – Goede en consistente zorg is gebaat 
bij een meer gelijkwaardige relatie

maar heb ik ook psychische schade opgelopen. Het intrekken 

van de aanwijzing heeft dit niet weg genomen. Daarnaast heeft 

het ook veel negatieve gevolgen gehad voor mijn carrière en is 

het lastig om weer een baan te vinden in de zorgsector. 

Lessen
De impact van dit onverwachts bezoek van de IGZ was voor mij 

een harde leerschool. Als zorgaanbieder zou ik graag anderen in 

een vergelijkbare situatie willen attenderen op de gevolgen die 

een onverwacht bezoek van de IGZ kunnen hebben. Door je 

bewust te zijn van de gevolgen kun je misschien beter anticipe-

ren en wordt je minder overvallen. 

 

Gedurende het proces liep er een coach met mij mee van We 

keep on growing. Hier heb ik veel aan gehad. Als ik vanaf het 

begin een vaste coach of onafhankelijke manager had 

aangesteld, iemand die zich bezighoudt met het monitoren van 

interne processen, hadden we wellicht eerder kunnen ingrijpen 

en de aanleiding van dit alles (de situaties met de voogd en de 

ontslagen medewerker) kunnen voorkomen.

 

Het lijkt me belangrijk dat er een wetsverandering komt ten 

aanzien van de bestuursrechtelijke aanpak. Een gelijkwaardige 

behandeling lijkt me meer op zijn plaats. Bij een gelijkwaardige 

behandeling, zoals in het strafrecht, moet de aanklager het 

bewijs leveren. Dit betekent dat iemand pas wordt veroordeeld 

als het bewijs er ligt. Omdat er in de huidige bestuursrechtelijk 

aanpak wordt uitgegaan van omgekeerde bewijslast, wordt je 

direct veroordeeld met alle gevolgen voor cliënten, imago etc. 

van dien.

Verder heb ik geleerd dat gedupeerden weinig spreekrecht 

hebben. Meer transparantie in het proces vanuit IGZ en VWS 

zou een goede verbetering zijn. In mijn zaak was er geen ruimte 

voor een open dialoog.    

Analyse vanuit het Instituut voor 
Briljante Mislukkingen©      
De case inzender geeft zelf reeds aan dat de impact van het 

onverwachts bezoek van de IGZ groot was en dat ze daar graag 

anderen op attendeert. Hier is het archetype De zwarte zwaan 

van toepassing: niet alles is te voorzien en ondanks onze 

plannen kunnen dingen gebeuren die alles wat we bedacht 

hebben volledig in de war schoppen. ’Shit happens’. Deels kan 

men proberen te anticiperen op onverwachte zaken, door een 

plan B te hebben, maar vaak blijkt dit onmogelijk. 

Wellicht kan er op systeemniveau nog sprake zijn van een 

positieve spin off van deze casus in de vorm van een dialoog 

over de omgekeerde bewijslast die nu aan de orde is in de 

bestuursrechtelijke aanpak. Je ziet vaker dat er negatieve 

uitkomsten van innovatieprojecten vervolgens wel bijdragen 

aan nieuwe inzichten en aanpassing van wet- en regelgeving. 

Dat is onderdeel van de zorg als lerend en ‘evoluerend’ 

systeem.  
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Aan de hand van deze casus valt het meest te leren op systeem-
niveau. Eén van de belangrijkste lessen voor het systeem beslaat 
de impact van bestuursrechtelijke aanpak, waarbij er sprake is van 
omgekeerde bewijslast.

Faalprofi el

Systeem falen

Organisatie falen

Team falen

Individueel falen   

Scan de QR code voor de online 
versie en aanvullend (video)
materiaal

Systeemfalen

Organisatiefalen

Teamfalen

Individueel falen   

De zwarte zwaan

De bananenschil
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Ziekte als verdienmodel
Het is zonneklaar wat er van ons verlangd wordt. Men breekt 

een been, krijgt een kind of heeft al jarenlang buikpijn. De zorg 

verleent een dienst. We helpen burgers van hun fysieke en 

mentale ongemakken af. Althans, daar begon het allemaal mee 

toen de vroegste beschavingen medicijnmannen en –vrouwen 

aanstelden. Inmiddels tracht het ministerie van Volksgezond-

heid ook middels riolen, openbare sportpleintjes en voorlicht-

ingscampagnes onze samenleving als geheel te behoeden voor 

de ongemakken van ziekte.

De zorgsector is een van de duurste in Nederland. Jaarlijks 

besteden we ongeveer 96 miljard euro aan het hele pakket: van 

pleisters tot intensive care opnames, van kraamzorg tot 

stervensbegeleiding. Met de naderende vergrijzing en ontwik-

keling van steeds meer therapeutische mogelijkheden, rijst de 

vraag of ons huidige financieringsmodel nog wel te handhaven 

blijft. Hoe belangrijk gezondheid ook voor ons is: zijn we bereid 

om zo’n 40% van ons maandelijkse budget uit te geven aan het 

voorkomen van ziekten en behandelen van onszelf en anderen? 

En bovenal, is dit de meest effectieve manier om 96 miljard uit 

te geven? 

Als jonge arts zou ik willen stellen dat een verdienmodel voor 

ziekte een briljante mislukking is. En om met mijn oudere 

collega’s te spreken die eerder dit jaar een manifest publi-

ceerden: het roer moet om. Het huidige krachtenstelsel rondom 

de zorg heeft zich gevormd naar het idee dat zorg een product 

is dat geleverd wordt. Voorbeeld: een 45-jarige vrouw 

presenteert zich met pijn in de bovenbuik. Na een gesprek met 

een arts en een aanvullende echo lijken galstenen de meest 

waarschijnlijke oorzaak. Er wordt een operatie gepland om de 

galblaas te verwijderen. Het ziekenhuis verdient aan de opname, 

de chirurg aan de operatie en de fabrikant van steriele 

instrumenten en pleisters aan het hele traject. 

Op het oog is dit een systeem dat prima functioneert. Daarom 

blijven we ook voortdurend proberen om binnen dit systeem het 

zogenaamde ‘zorgpad’ voor de patiënt beter, aangenamer en 

kosten-effectiever te maken. Echter, het is mogelijk dat de 

daadwerkelijke oplossing voor dit probleem buiten de huidige 

focus ligt. Een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van 

galstenen is obesitas. Bij de gedachte aan preventie krijgen de 

meesten die hun vingers hieraan hebben gebrand, acuut 

hoofdpijn. De meeste pogingen tot het heropvoeden van de 

rokende, pizza-etende en bierdrinkende medemens door middel 

van folders, SIRE-campagnes en goedbedoelde adviezen in de 

spreekkamer zijn hopeloos gesneuveld. Daarnaast heeft het 

sociaal cultureel planbureau nog nooit kunnen aantonen dat 

preventie ook maar voor een euro kostenbesparing zal zorgen 

en daarmee is voor politiek Den Haag en de zorgverzekeraar 

deze strategie al jaren geleden in de ijskast gezet.

Het feit dat we in een tijd leven waar een viertal multinationals 

ons binnen een slordige tien jaar moeiteloos verslaafd hebben 

gemaakt aan hun apparaten en sociale platforms, lijkt onze 

mening niet te beïnvloeden. De groeiende obsessie van de 

burger om zich te richten tot commerciële partijen die wel 

producten en diensten aanbieden om gezond te blijven in plaats 

van te wachten tot je ziek wordt, is eveneens eerder een 

wellness-hype dan een kansrijk richtpunt. Zolang we ons, zowel 

vanuit de wetenschap als vanuit macro-economisch perspec-

tief, niet richten op een verdienmodel voor gezondheid, stevent 

onze samenleving af op een onbetaalbare ondergang vergelijk-

baar met de Titanic: nog zo’n briljante mislukking. 

Drs. Emma Bruns, arts onderzoeker chirurgie 
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De introductie van de NOAC’s in Nederland
Van een moeizame start met vereende krachten naar 
optimalisatie van de antistollingszorg!

In de preventie van arteriële trombose (zoals een ischemische 

beroerte ofwel herseninfarct) en in de behandeling en preventie 

van veneuze trombose (diep-veneuze trombose of longembolie) zijn 

zowel de meer recente NOAC’s (Niet-vitamine K antagonist Orale 

AntiCoagulantia) als de Vitamine K antagonisten (VKA’s, beter 

bekend als acenocoumarol en fenprocoumon) effectief. Toch 

verliep de introductie van de NOAC’s in 2012 niet zonder slag of 

stoot. Alhoewel de NOAC’s in verschillende grote internationale 

onderzoeken tenminste even effectief bleken als behandeling met 

een VKA en er 50% minder hersenbloedingen optraden als 

complicatie van antistollingsbehandeling, was er nog veel 

onzekerheid en weerstand omtrent deze nieuwe groep antistolling-

smiddelen. 

Zoals gebruikelijk bij de introductie van nieuw ontwikkelde 

medicijnen waren de NOAC’s duurder dan de bestaande behandel-

ing met VKA’s en waren er nog onvoldoende gegevens over het 

(langdurig) gebruik van NOAC’s in de dagelijkse praktijk. Temeer 

daar Nederland juist ook internationaal bekend stond als een land 

met een uniek, goed georganiseerd netwerk van lokale trombose-

diensten rees al snel de vraag of de NOAC’s in Nederland nou wel 

van substantiële toegevoegde waarde zouden zijn. Er werd, op 

voorspraak van de overheid, een leidraad ‘begeleide introductie 

NOAC’s’ opgesteld en tevens werd een verzoek neergelegd bij de 

voorschrijvende beroepsgroepen (destijds voornamelijk cardiologen 

en internisten) om een onderzoek te starten naar antistollings-

therapie in de dagelijkse praktijk. 

Ondertussen ontstonden er discussies tussen zorgverleners over 

het belang van therapietrouw gezien de kortere halfwaardetijd van 

de NOAC’s in vergelijking met VKA’s en gezien niet langer 

routinematig de mate van antistolling in het bloed getest hoefde 

te worden. Daarbij was er onrust over het ontbreken van een 

specifiek, snelwerkend antidotum, terwijl dit eigenlijk ook het geval 

is bij VKA’s. Tot slot verschenen er al kort na de introductie van de 

NOAC’s verontrustende berichten in de media over sterfgevallen 

onder NOAC-gebruikers,  over patiënten die dagenlang ernstige 

bloedingen ‘uit alle poriën’ ondervonden van NOAC-gebruik en dat 

we wederom in de sterke lobby van de farmaceutische industrie 

getrapt waren.  Dit gaf deels aanleiding tot onnodige angst onder 

patiënten en voorschrijvers. Ook kwamen verschillende zorgparti-

jen, die zich bezighielden met verantwoorde antistollingszorg, in 

eerste instantie verder uit elkaar te staan en lagen therapieon-

trouw en onderbehandeling -met alle gevolgen van dien- op de 

loer. Naar de mening van, en bewezen voordelen voor, patiënten die 

een indicatie hadden voor antistollingstherapie werd eigenlijk niet 

gevraagd of geluisterd. Dit terwijl in de jaren ervoor duidelijk uit de 

wetenschappelijke literatuur naar voren was gekomen dat er bij 

een belangrijke groep patiënten niet of onvoldoende preventie voor 

het (her)optreden van trombose werd toegepast als gevolg van 

ervaren of beoogde ongemakken van VKA-therapie. 

Medische professionals en patiëntverenigingen die juiste 

toepassing van antistollingstherapie een warm hart toedragen en 

van belangrijk maatschappelijk belang achten, signaleerden deze 

zeer ongewenste en onverantwoorde ontwikkeling en er ontstond 

een constructieve discussie. Inmiddels heeft het ertoe geleid dat 

er, met substantiële ondersteuning van de overheid, onder andere 

een nationale registratie gestart wordt bij patiënten met 

boezemfibrilleren die een indicatie hebben voor antistollingsthera-

pie: de Dutch-AF registratie genaamd. Mede ingegeven door het 

feit dat – het juist toepassen van-  antistollingstherapie bij de 

ouder en kwetsbaar wordende patiënt steeds complexer wordt en 

zorgvuldig transmuraal samenwerken op het gebied van anti-

stollingstherapie steeds belangrijker wordt, zie je steeds vaker in 

regio’s antistollingsexpertise netwerken en/of centra ontstaan. 

De komst van de NOAC’s als aanvulling op de bestaande behandel-

ingsoptie met VKA’s heeft ervoor gezorgd dat er tegenwoordig 

betere ‘zorg op maat’ toegepast kan worden en dat er een goed 

alternatief beschikbaar is als één van beide therapieën faalt. 

Inmiddels heeft dit de antistollingszorg in Nederland, alsook 

internationaal, aantoonbaar verbeterd en zal als gevolg van de 

nauwere samenwerking en het gezamenlijk uitvoeren van 

vervolgonderzoek in Nederland de antistollingszorg nog verder 

geoptimaliseerd kunnen worden. We kunnen derhalve inmiddels 

spreken van een ‘briljante mislukking’ in het geval van de 

NOAC-case in Nederland!

Dr Martin Hemels, cardioloog-hartritme-

specialist in Rijnstate Ziekenhuis en Radboud 

UMC, tevens projectleider van Connect 

Atriumfibrilleren en hoofdonderzoeker van 

Dutch-AF

Het leven als experiment; 
verknipt of geheeld
Het lukt mij maar slecht om te worden wat ik denk te moeten 

zijn. Op de middelbare school wilde ik ontwikkelingswerker 

worden en het wereldvoedselvraagstuk oplossen. Ik wilde naar 

de Hogere landbouwschool. Uiteindelijk volgde ik een opleiding 

tot diëtist. Toen ik mijn diploma haalde in 1982, was het slechts 

een enkeling die een baan vond als diëtist. Ik besloot nog een 

jaar Bedrijfskunde te studeren aan de HTS. Een geweldig 

leerzaam jaar waarna ik besloot met mijn liefde mee te 

verhuizen naar het midden van het land en daar begon ik mijn 

eigen diëtistenpraktijk. Ik ontdekte echter al snel dat ik 

eigenlijk helemaal geen diëtist wilde zijn. Voor die mensen 

zonder zelfdiscipline om hun eetgedrag in bedwang te houden 

kon ik weinig mededogen opbrengen. 

Gelukkig kreeg mijn lief een andere baan en we verhuisden. Voor 

mij een nieuwe kans.

Ik besloot wat met mijn bedrijfskunde opleiding te gaan doen. Ik 

mocht bij een chemisch bedrijf de afvalstoffen in kaart 

brengen. Twee jaar later werd ik afvalstoffenspecialist bij een 

groot ingenieursbureau. Ik voelde me helemaal thuis tussen al 

die techneuten.

Die techneuten verzonnen vaak de prachtigste oplossingen en 

stonden dan verbaasd dat mensen hun geweldige ideeën niet 

omarmden. Zo ontstonden soms problemen met opdrachtgevers 

omdat er puur vanuit de techniek werd gedacht. Ik werd 

regelmatig ingezet als ‘probleemoplosser’ in vastgelopen 

projecten. Vanuit mijn boerenverstand stelde ik dan enkele 

‘domme’ vragen, waardoor betrokkenen de situatie met andere 

ogen bekeken en de oplossing zich vaak vanzelf aandiende.

Mij werd duidelijk dat specialisten de neiging hebben de wereld 

vanuit een kokervisie te bekijken, waardoor ze het geheel uit 

het oog verliezen. Dit wordt versterkt door hun gebruik van bij 

hun vak behorend taalgebruik waardoor ze zich van anderen 

afscheiden. Zo zijn misverstanden snel geboren. Ik bleek zowel 

de taal van de techniek als die van gewone mensen te verstaan 

en te spreken, en werd een soort van ‘tolk/vertaler’. Een 

generalist tussen de specialisten. 

Jaren later kwam ik door het herseninfarct van mijn man weer 

terug waar ik ooit begon, in de wereld van de zorg. Hier waren 

het medisch specialisten die net als ik eerder meemaakte met 

de techneuten vanuit hun kokervisie naar de situatie keken. In 

dit geval was mijn man de situatie en ‘zorg’ hun referentiekad-

er. Maar niet dat van ons. Wij deden ons best om hen duidelijk te 

maken dat we gewoon samen verder thuis ons leven wilden 

leven en niet in een zorgomgeving. Weer nam ik de rol van ‘tolk/

vertaler’. Nu naast mijn man die eerst niet en later slechts 

moeilijk kon spreken. Ik had het gevoel te moeten vechten om 

uit de handen van de verkokerde instanties te blijven en niet 

verknipt te raken. 

Om de verknipping van mensen door specialisten en instanties 

aan te kaarten en de betrokken personen en hun systemen uit 

te nodigen om problemen vanuit mensen en hun leefsituaties op 

te lossen, hebben Annette Stekelenburg en ik dit jaar het 

Ministerie van Leven opgericht. We laten met praktische 

voorbeelden zien hoe mensen verknipt en verzwakt raken 

omdat ze hulp zoeken in een verkokert systeem. Mensen raken 

van zichzelf en hun heelheid verwijderd en voelen zich steeds 

afhankelijker worden. Afhankelijk van de specialist, de 

professional, de overheid, van mensen die ze meer kennis van 

hun behoeften toedichten dan zichzelf. Ze kunnen niet meer 

goed voor zichzelf zorgen. Wij willen dat mensen weer in staat 

zijn om voor zichzelf te zorgen.

Goed voor je zelf zorgen begint uiteindelijk met goede voeding.

Misschien bedoelde ik dat wel toen ik als 16- jarige het 

wereldvoedselvraagstuk op wilde lossen. 

Cora Postema, ervaringsdeskundige
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