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Over het introduceren van protocol
len wordt te gemakkelljk gedacht. 
Alvorens tot protocolvorming wordt 
overgegaan dienen soort, rol en 
Inhoud strlkt te worden gedeflnleerd 
en dient te worden vastgelegd hoe 
met de professlonele autonomie 
wordt omgegaan. Aan de hand van 
de in voorgaande bijdrage ontwikkel-
de theorle wordt in dit artlkel de 
protocolvorming rond de behande-
ling van CVA-patienten beschreven. 

/

' N HET EERSTE artikel over proto
collen in de gezondheidszorg is in-

gegaan op verschillendesoorten pro
tocollen.^ Geconstateerd werd dat proto
collen naar soort (beslissingondersteu-
nend,doelstellend,verrichtingbepalend), 
rol (adviserend/voorschrijvend, overleg 
vervangend, status quo besclirijvend/ 
grensverleggend) en inhoud (procedu-
reel-organisatorische afspral<en, be-
roepsinhoudelijke informatie, behoeften 
van de patient) verschillen. De toepas-
baarheid van protocollen in de gezond
heidszorg wordt bepaald door de kenmer-
ken van de organisatie, door de rol die 
professionals spelen en de vormen van 
sturing die men wil aanwenden. In het 
verleden werden vooral algemene con-
sensusvorming en besliskundige sche
ma's nagestreefd, tegenwoordig is de stu
ring van zorgprocessen mede doel van 
het opstellen van een zorgprotocol. 

Revalidatie 
De revalidatie richt zich op de sociaal-
maatschappelijke reintegratie van primair 
motorisch gehandicapten. Daarbij wordt 
uitgegaan van het SAMPC-model: in de 
loop van de behandeling wordt aandacht 
besteed aan somatiek, ADL, maatschap-
pelijke aspecten, psyche en communica-
tie. Dit muitidisciplinaire proces wordt in-
gevuld door zo'ntwaalfverschillende pro
fessionals onder inhoudelijke leiding van 
de revalidatiearts. 
Voor de protocolontwikkeling wordt een 

voorzitter/protocolhouder aangewezen en 
met vertegenwoordigers van de kerndis-
ciplines wordt tot opstelling van het pro
tocol overgegaan. In het verleden leidde 
dit tot meer beschrijvende proza per dis
cipline. Dit was veeleer geschikt als in-
troductie voor nieuwe medewerkers; voor 
structurering van het behandelproces 
echter minder. 
Omdat een aantai patienten zich met een 
unieke combinatie handicaps op de diver
se SAIVlPC-terreinen presenteert, hebben 
wij geprobeerd een antwoord te vinden op 
de vraag aan weike randvoorwaarden 
moot worden voldaan bij het introduceren 
van protocollen. Dit is te meer van belang 
omdat met name de revalidatie voorop-
looptindestelselwijziging;kwaliteitszorg 
en logistieke sturing worden steeds be-
langrijker. 

Eerder werd reeds aangegeven, dat het 
gemak waarmee veelal over het introdu
ceren van protocollen wordt gedacht ern-
stig moot worden genuanceerd. Detheo-
rievorming rond protocollen is vooral op 
zorginhoudelijkeargumentengebaseerd. 
Erisweinigliteratuurbeschikbaaromtrent 
de logistieke consequenties en organisa-
torische randvoorwaarden. Tegelijk is be-
kend, dat richtlijnen opmerkelijk weinig 
effect blijken te hebben op het gedrag van 
medici.'" 

Besloten werd het onderzoek in eerste 
instantie te richten op de vraag weIke pro
tocollen voor weIke processen geschikt 
zijn gezien de aard van het zorgproces en 
de aard van de organisatie eromheen.^ 
Het tot stand komenervan, veelal viacon-
sensus, vergt veel tijd en inspanning van 
de betrokkenen." In dit artikel zai aan de 
hand van de eerder ontwikkelde theorie 
de protocolvorming rond de behandeling 
van CVA-patienten worden beschreven. 

Keuze protocol 

Soort 
Bij de keuze van het soort protocol staat 
de voorspelbaarheid van de ontwikkeling 
van het ziektebeeld voorop. Bij de CVA-
patient zijn veel verschillende indelingen 
mogelijk qua symptomatologie: linker/ 
rechter hemisfeer, met of zonder afasie, 

met of zonder cognitiestoornis, verschil
lende mate van verlamming, etc. Ook de 
mate en snelheid van herstel kan per pa
tient verschillen. Het volledigvooruit plan-
nen van de behandeling per discipline le-
vert een veelheid aan varianten qua in
houd en tijdsverloop, en is dus illusoir. 
Allereerst werd daaromgekozen voor een 
beslissingsondersteunend protocol. Voor 
onderdelen zijn er mogelijk doel- of ver-
richtingenprotocollen te ontwikkelen, bij-
voorbeeld in het kader van de afasie-ana-
lyse. 

Rol 
Door de vele varianten in behandelmo-
dules en de continue behoefte aan afstem-
ming tussen de diverse behandelaars is 
in eerste instantie gekozen voor een over-
legondersteunend protocol. Vanwege de 
behoefte aan sturing zaI het protocol te-
vens een voorschrijvend karakter moeten 
hebben. Theoretisch levert deze keuze 
een spanningsveld op met de professlo
nele autonomie, die eerder om een advi-
serende rol vraagt; in goed overleg is dit 
toch geaccepteerd. 
Ten slotte heeft men in dit geval gekozen 
voor een soil-protocol: hetcreerenvan een 
ideaalbeeld waar men naartoe wil werken, 
Grensverleggend dus. 

Inhoud 
De beslissingsondersteunende rol richt 
zich met name op de informatievoorzie-
ning (wie, wat, wanneer), zodat vooral 
procedureel organisatorische afspraken 
met betrekking tot het informatievoorzie-
ningsproces zijn vastgelegd. 
Bewust is ervoor gekozen beroepsinhou-
delijke informatie niet in het muitidiscipli
naire behandelprotocol op tenemen. Het 
is niet mogelijk dit langs een standaard tijd-
as te houden en in een protocol verrich-
tingen over twaalf disciplines vast te leg-
gen. Per probleem, tijdfase en/of handi
cap kan later wel een doel- of verrichtin-
gen protocol per discipline worden om-
schreven. 
Behoeften van de patient worden in Het 
Roessingh sinds zeven jaar via exit-inter
views gemventariseerd;^ waar nodig is 
van deze informatie gebruik gemaakt. 3 
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Daarnaast wordtbezien of dit aspect in het 
rapportagesysteem dat per patient de 
voortgang van de behandeling periodiek 
inventariseert, kan worden meegenomen. 

Volgens deze lijnen is een beslissings-
ondersteunend protocol ontwikkeld. Er 
zijn grenzen gesteld aan het aantal (4) 
deelnemende professionals en de tijd die 

richtingenprotocollen onder invloed van 
'andere' disciplines. De effectieve sturing 
kon echter wel worden verbeterd, omdat 
de tot dan toe bestaande protocollen voor-
al uit proza bestonden en meer een infor-
matieve rol hadden dan dat ze echt stu-
rend waren. 
Detheoretischeinzichtendiezijngebruikt 
blijken geschikt te zijn voor de ontwikke-

Ofdegewenste impact haalbaar is, moet in depraktijk blijken 

aan de ontwikkeling kon worden besteed. 
Door middel van bedrijfskundige onder-
steuning werden betrokkenen op het juis-
te/afgesproken spoor gehouden;^bij pro
fessionals is de neiging steeds sterk om 
direct naar doel- of verrichtingenproto-
collen te gaan waar dit, om eerder aan-
gegeven redenen, eigenlljk niet mogelijk 
is. Vanwege het experimentele karakter 
istevensnietteveel in detail getreden. Bij 
verschil van inzicht over de aard van een 
verrichting kan beter eerst een doel wor
den geformuleerd, als men het daarover 
wel eens kan worden. 

Resultaten 
Het protocol bleek volgens de ontwikkel-
de theorie tot stand te brengen. Per han
dicap-item konden moment van besluit-
vorming en de voonwaardelljke relatie met 
andere items, de voorliggende keuzes en 
uiterlijketijdstippen worden aangegeven. 
Daarnaast werd een lijst met beslismo-
menten voor de observatie-, ontslag- en 
nazorgfase ontwikkeld. 
Voor een aantal betrokkenen was het re-
sultaat te pover, omdat zij hadden ver-
wacht tot op het niveau van de verrichting 
te kunnen protocolleren. Dit laatste blijkt 
voor de totale multidisciplinaire CVA-be-
handeling een illusie. Bovendien ver-
draagt het functioneren van professionals 
zich moeilijk met het opstellen van ver-

ling en ordening van protocollen. Gezien 
de inzet die dit vraagt, is het evenwel 
moeilijk in de praktijk binnen de organisa-
tie de voorwaarden voor een optimale 
ontwikkeling te scheppen. De ontwikke
ling van een beslissingsondersteunend 
protocol binnen het revalidatiecentrum 
heeftongeveer250mens-urengevraagd 
(kosten: f 50.000). Er is een eerste stap 
gezet naar een in de praktijk te hanteren 
systeem van sturing van zorgprocessen 
door middel van protocollering. 
Uit de literatuur is bekend dat implemen-
tatie soms driemaal zoveel tijd vergt als 
de ontwikkeling zelf.^ Wellswaar zijn de 
meeste betrokkenen enthousiast over de 
mogelijkheden van de systematiek die 
werd ontwikkeld, maar of de gewenste 
impact haalbaar is, moet blijken in de prak
tijk. Het is daarom nog te vroeg om over 
effecten in termen van gerealiseerde stu
ring c.q. efficiencyverhoging te spreken. 

Aanbevelingen 
Gezien hettoenemend multidisciplinaire 
karakter van de gezondheidszorg moet 
het gemak waarmee - vooral van de kant 
van overheid en verzekeraars - over de 
rol van protocollen wordt gesproken,^ ern-
stig worden genuanceerd. Het risico is 
groot, dat een invulling wordt gekozen die 
niet tegemoetkomt aan devraagstelling. 
Alvorens tot protocolvorming over te gaan 

dienen soort, rol en inhoud te worden ge-
definieerd; indien strikt monodisciplinaire 
processen worden beschreven, is een 
algoritme (beslisboom)-achtige aanpak 
mogelijk. Tevens dient te worden vastge-
legd hoe met de professioneie autonomie 
wordt omgegaan; een beslissingsonder-
steunende rol past daar namelijk het best 
bij. Indien met deze factoren geen reke-
ning wordt gehouden, is de kans groot dat 
de stapel protocollen en consensustek-
sten in de bibliotheek alleen maar om-
vangrijker wordt: ze zijn er, maar ze 
worden in de praktijk niet gebruikt. Wij 
hopen een bijdrage aan een tegengestel-
de ontwikkeling te hebben geleverd. • 
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Voorjaar 1995zalopnieuween Ramaer-
medaille worden uitgereikt. "Deze ge-
denkpenning - ingesteld in1918-zal wor
den uitgekeerd eens in de tweejaren aan 
de Nederlander, die in de aan lietjaar der 
uitkering voorafgaande tweejaren, naar 
tiet oordeel van de Commissie Weten-
scliappelijke Activiteiten (CWA) van de 
Nederlandse Vereniging voorPsyciiiatrie, 
de meest verdienstelijke bijdrage heeft 

Ramaermedaille 1995 
geleverd op liet gebied van de psychiatri-
sche wetenscliap, en wel in hetbijzonder 
de klinische psychiatrie." De CWA ont-
vangtgraag uiterlijk 1 oktober aanwijzin-
gen omtrentgesctiriften, proefschriften en 
tijdscliriftartikelen inbegrepen, diegeacht 
worden voor beoordeling in aanmerking 
te komen. De aanmeldingen dienen ver-
gezeld te gaan van een argumentatie van 
de nominatie: opweike publikaties baseert 

men zijn oordeel en waarom? Ook een 
curriculum vitae en een lijst van publika
ties van de kandidaat moeten worden in-
gezonden, alles in vijfvoud. (Referenten 
van mogelijke) gegadigden wordt verzocht 
zich op tegeven bijde Commissie Weten-
schappelijke Activiteiten van de Neder
landse Vereniging voor Psychiatrie, Post-
bus 20062, 3502 LB Utrecht, en de des-
betreffende publikaties bij te voegen. • 
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