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Protocollen worden veelvuldig 
gezien als mogelijke instrumenten 
cm behandelprocessen te structure-
ren en te beheersen. In twee opeen-
volgende artlkelen zai worden 
stilgestaan bij de organisatorische 
toepassing van een protocoltheorle. 
Om te beginnen wordt de bestaande 
theorie behandeld en getoetst aan 
bedrijfskundlge theorieen. 

J T ^ E GEZONDHEIDSZORG 
m M maakt grote veranderingen 

J ^ ^ ^ door. Er is een toenemende in-
teresse ontstaan in de nnogelijklieden van 
structurering en beheersing van behan
delprocessen. Protocollen, op te vatten 
alsvastgesteldericiitlijnenvoormedisch 
tiandelen, worden veelvuldig als moge
lijke instrumenten voor beheersing van 
het zorgproces genoemd. Daarbij worden 
doorgaans professionele, educatieve ar-
gumenten gehanteerd.' 
Recent werd in Engeland in het kadervan 
de gezondheidszorghervormingen ge-
pleit voor het inkopen van protocol(ge-
stuurde) zorg in plaats van het inkopen 
van inspanningen.^ In hetzelfde artikel, 
maar ook elders,^ werd geconstateerd, 
dat enerzijds een wetenschappelijke ba
sis moot worden gezocht en anderzijds 
het effect op het praktisch handelen van 
medici teleurstellend is. 
Vanuit de faculteit der Technische Be-
drijfskunde van de UniversiteitTwente is 
onderzoek verricht naar de ontwikkeling 
en toepassing van protocollen in de ge
zondheidszorg." 

Een eenduidige definitie van een proto
col is moeilijk te geven. Dit maakt het in-
gewikkeld een protocol te onderscheiden 
van bijvoorbeeld een beslisboom, een al-
goritme of een zorgplan.^"' Een beslis
boom kan slechts worden opgesteld als 
er voldoende bekend is van de ontwik
keling van een bepaaldziektebeeld. Aan 
bepaalde keuzes kunnen dan door mid-
del van kansberekening bijvoorbeeld 
'overlevingskansen' worden gekoppeld. 
Bij eena/gor/Ymekomtde kansberekening 
weer niet aan bod, het is een systema-
tischopgebouwdstappenplan. Een zorgi-
plan is doorgaans nog minder systema-
tisch en stapsgewijs opgebouwd. Een 

protocol kan beslisbomen, algoritmen en 
zorgplannen voor een bepaald ziekte-
beeld bevatten. 
In deze bijdrage wordt de volgende defi
nitie van het begrip 'protocol' gehanteerd: 
"Een protocol is een richtlijn voor medisch 
handelen op basis van een geprogram-
meerdebeschrijvingvande(multidiscipli-
naire) behandeling." 

Model 
Kobus en Carlier onderscheiden proto
collen naar soort, rol en inhoud.° De vol
gende drie soorten worden onderschei
den: 
- beslissingsondersteunende protocol

len; 
- doelprotocollen; 
- verrichtingenprotocollen. 
De keuze voor een van bovenstaande 
protocollen hangt af van de mate van 
voorspelbaarheid van het verloop van 
een ziektebeeld. Als het verloop een hoge 
mate van onzekerheid kent, kunnen be
slissingsondersteunende protocollen 
worden ontwikkeld. Deze protocollen 
hebben de ondersteuning van de besluit-
vorming in hetzorgprocestotdoel. Daar-
toe zullen deze protocollen idealiter be-
slissingsmomenten moeten vastleggen, 
met een inventarisatie van de benodig-
de informatie per moment. Als de voor
spelbaarheid groter is, kunnen doelpro
tocollen worden ontwikkeld. In deze si-
tuatie is het mogelijk de behandeling tot 
op doelniveau vast te leggen in de tijd. 
Er ontstaat een soort beslisboom, waar-
in bij eike vertakking voorstellen (de vol
gende mogelijke doelen) worden gege-
ven. Dit is tevens het verschil met het 
beslissingsondersteunende protocol, 
waarin geen opties worden aangegeven 
waaruit op een bepaald moment kan wor
den gekozen. Ten slotte is de ontwikke
ling van een verrichtingenprotocol alleen 
mogelijk als de voorspelbaarheid van het 
verloop van het ziektebeeld zo groot is, 
dat een concreet stappenplan kan wor
den gemaakt. EIke stap is dan aan een 
bepaald moment in de tijd gekoppeld. Dit 
protocol kan de behandeling tot in het 
grootste detail beschrijven. Het algorit-
me en de beslisboom behoren tot deze 
categorie. Deze derde vorm heeft men 
vaak voor ogen bij het hanteren van de 
term 'protocol';"'^ zelden blijkt dit echter 
voormultidisciplinaireprocessentoepas-
baar. 

Bovenin de 'protocollenhierarchie' staat 
het beslissingsondersteunende protocol. 
Vervolgens worden voor meer voorspel-
bare elementen doelprotocollen ontwik
keld. Aan elk doelprotocol kunnen tenslot-
te verrichtingenprotocollen worden ge
koppeld. Met dit schema in het hoofd kan 
men af hankelijk van de voorspelbaarheid 
van het ziektebeeld de juiste vorm van 
protocollering kiezen. 
Echter, de haalbaarheid van een proto
col zegt niets over de wenselijkheid. De 
effectiviteit wordt immers in belangrijke 
mate bepaald door de kwaliteit en de 
acceptatie. Bij het opstellen is de rol die 
het in de organisatie moet gaan vervul-
len van groot belang. Men onderscheidt 
de volgende drie rollen: 
- overlegvervangende of overlegonder-

steunende protocollen; 
- adviserende ofvoorschrijvende proto

collen; 
- status quo-beschrijvende of grensver-

leggende protocollen. 
Met name bij een voorschrijvend proto
col kan de acceptatie een probleem zijn. 
Dit blijkt ook in de literatuur het geval te 
zijn.^ Een voorschrijvend karakter kan de 
vrijheid van een professional immers in-
perken. Daarnaast werd tijdens het on
derzoek duidelijk, dat hulpverleners wel-
licht eerder geneigd zijn grensverleg-
gende protocollen te ontwikkelen (in 
plaats van status quo-beschrijvende) 
omdat in het eerste geval 'het spel open 
is' en men zijn professionele autonomie 
kan beschermen of uitbreiden door 'afba-
kenende' wensen te formuleren. 
Tot slot kan een protocol naar inhoudelij-
keinvullingverschillen.Dedrie/n/70uds-
elementen zijn: 
- procedureel-organisatorische afspra-

ken; 
- beroepsinhoudelijke informatie; 
- patientbehoeften. 
Procedureel-organisatorische afspraken 
geven structuur aan voor de diverse werk-
zaamheden (planningsafspraken, af
spraken over groepsamenstelling en 
overlegfrequenties, etc.). Bij beroepsin
houdelijke informatie kan worden ge-
dacht aan informatie op het niveau van 
(globale) behandeldoelstellingen of zelfs 
op het niveau van concrete verrichtingen 
(beslisboom). Tenslotte behoren in een 
tijd waarin de kwaliteit van het zorgproces 
zo belangrijk is, de behoeften van de pa
tient op de een of andere manier geme- 3 
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tenenindebesluitvormingtewordenver-
werkt. 

Organisatiekenmerken 
De toepassing van protocollen in een in-
stelling moet mede worden beoordeeld 
aan de hand van de kenmerken van de 
organisatie. Volgens Mintzberg kunnen 
veel instellingen in de gezondheldszorg 
worden beschreven als 'professionele 
bureaucratieen'.^ Deze kenmerken zich 
door de verregaande professionalisering 
van de mensen die het produktieproces 
vorm geven. Expliciet moet rekening wor
den gehouden met de 'professionele auto-
nomie'. Vanuit een instelling is de profes
sional daardoor inhoudelijk moeilijk te stu-
ren. Mintzberg komt voor professionele 
bureaucratieen tot de conclusie, dat nfet 
het standaardiseren van werkprocessen 
of uitkomsten, maar het standaardiseren 
vanvaardighedenhetmeestgeschikteco-
ordinatiemechanisme - en daarmee een 
procesbeheersingsinstrument- is. Omdat 
het ontwikkelen van protocollen in wezen 
standaardisatie van het werkproces in-
houdt, voorspelt Mintzberg problemen 
rond de acceptatie van protocollen. Te-
rughoudendheid, zeker met 'top down'-
benaderingen, is hier dus geboden. 
Vanuit de systeemleer kunnen we een 
zorgproces voorstellen als een systeem 
met invoer ('input'), doorvoer ('through
put') en uitvoer ('output'). Binnen deze drie 
onderdelen van een systeem kunnen we 
telkens onder andere mensen (patienten, 
behandelaars), middelen (hulpmiddelen, 
materialen) en informatie onderscheiden. 
Protocollen bieden de mogelijkheid deze 
'entiteiten'.hunonderlingeverhoudlngen 
hunbeoogdeverandering.gedurendehet 
zorgproces te beschrijven. 
Voor procesbeheersing is de belangrijk-
ste eis, dat protocolontwikkeling zo con-
creet en gedetailleerd mogelijk ge-
schiedt.^" Vrijblijvendheid is funest voor 
procesbeheersing. Een effectieve proces
beheersing vraagt om protocollen van het 
meest gedetailleerde soort, te weten ver-
richtingenprotocollen.diebovendienvoor-
schrijvend zijn. De door Mintzberg voor-
spelde problematiek komt hier om de hoek 
kijken. 
Vervolgens dient vervolgens rekening te 
worden gehouden met het onderscheid 
tussen multi- en monodisciplinaire zorg-
processen; dit heeft gevolgen voor de 
keuze van het soort protocol. Bij multidisci-
plinaire behandelteams is de ondersteu-
ning van de samenwerking tussen de di
verse disciplines van groot belang, waar-
door de nadruk komt te liggen op afstem-
ming en coordinatie, en ligt een beslis-
singsondersteunend karakter voor de 
hand. Bij monodisciplinaire zorgproces-
sen zijn afstemming en coordinatie veel 

minder van belang en wordt veel sneller 
gekozen voor een verrichtingenprotocol. 

Grenzen aan de professionele 
autonomie 

Door alle hier genoemde eisen ontstaat 
met name een spanningsveld rond de 
professionele autonomie. Vanwege de 
noodzaak tot een meer bedrijfsmatige 
aanpak van de gezondheldszorg moet dit 
duidelijk in kaart worden gebracht; " ge-
protocolleerd werken (bij overeenkomst) 
is namelijk ook een mogelijke vorm van 
'managed care'. 
Professionele autonomie heeft betrekking 
op de mate van vrijheid om activiteiten 
vorm te geven binnen een door de profes-
sie zelf ontwikkeld normensysteem. We 
kunnen de grenzen verdelen in grenzen 
vanuit de organisatie grenzen vanuit de 
professie en juridische grenzen. 
De grenzen vanuit de organisatie worden 
vastgesteld in organisatorische regelin-
gen. Dit zijn (werk)afspraken, waar de 
leden van de organisatie zich aan dienen 
te houden. In protocollen komen deze 
grenzen voornamelijktotuitdrukking in de 
zogenoemde procedureel-organisatori-
scheafspraken.Overlegsituaties,dezeg-
genschap binnen een (multidisciplinair) 
behandelteam en bijvoorbeeld ook de 
vorm en uiterlijke inleverdatum van de 
schriftelijke rapportages, komen hier aan 
bod. De professional heeft na het vast-
stellen van de kaders minder vrijheid: als 
organisatielid dient hij zich aan de organi
satorische afspraken te houden. 
Ten tweede worden ook vantv/f deprofes-
s/egrenzenaangegeven. Ditzijnvoorna-
melijk grenzen op het gebied van de (me-
dische) competentie. Taakverdeling bin
nen een behandelteam naar (para)medi-
sche vakgebieden behoort in de procedu-
reel-organisatorische afspraken aan bod 
te komen. 

Met name in multidisciplinairesituaties zijn 
6e juridische grenzen van belang. Zo be-
handelen therapeuten een patient, maar 
een arts is altijd eindverantwoordelijk. Bij 
mogelijke conflictsituaties binnen een be
handelteam kunnen juridische grenzen als 
laatste middel worden gebruiktom een be-
paald beleid doorte voeren. 

Discussie en aanbevelingen 
Voor procesbeheersing binnen een pro
fessionele bureaucratie zijn - vanuit theo-
retisch oogpunt - protocollen minder ge-
schikte instrumenten. Coordinatie op ba
sis van standaardisatie van vaardigheden, 
onderlinge afstemming binnen een behan
delteam en opieiding, zijn betere mecha-
nismen. Wei kunnen protocollen worden 
gebruikt om verantwoordelijkheden, be-
voegdheden en afspraken vastte leggen 
om zo een bijdrage te leveren aan de 

kwaliteitvan het zorgproces en hetinzich-
telijk maken daarvan. 
Voorafgaand aan het opstellen van een 
protocol zai men een besluit moeten ne-
men over soort rol en inhoud. Bij multidis-
ciplinaire behandeling komt het beslis-
singsondersteunende protocol het eerst 
in aanmerking, voor monodisciplinaire 
processen het verrichtingenprotocol. 
Bij toepassing om zorgprocessen te stu-
ren zullen de grenzen aan de professio
nele autonomie bekend moeten zijn. Om 
conflictenzoveelmogelijktevoorkomen, 
zullen de professionals zelf de ontwikke-
ling - of, bij overname van elders, de aan-
passing - ter hand moeten nemen. Wei is 
ondersteuning nodig met betrekking tot de 
te hanteren protocol- en procesbeheer-
singstheorieen. Aangenomen wordt wel 
dat de implementatie ongeveer drie keer 
zoveel tijd vergt als de ontwikkeling.'^ 
In het volgende artikel zaI worden bespro-
ken hoe de protocoltheorie is toegepast 
bij het ontwikkelen van een protocol voor 
CVA-behandeling. • 
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