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In verschillende Westerse landen zijn regering, zorgverleners en zorgorganisaties zich in toenemende 
mate bewust van de toenemende vraag van patiënten met een chronische ziekte naar sector- en 
institutie overschrijdende zorgvormen, zoals transmurale zorg. Reden hiervoor is dat chronische 
patiënten bij herhaling worden geconfronteerd met tekortkomingen in de aansluitingen op de 
verschillende vormen van reguliere zorgverlening. Zij missen continuïteit van zorg tussen de 
traditionele eerste lijn, waartoe onder meer de huisartsen behoren, en de tweede lijn, waartoe onder 
meer de medisch specialisten behoren. Daarnaast worden patiënten geconfronteerd met onvoldoende 
kennis bij zorgverleners in de eerste lijn over de langdurige behandeling die chronische ziekten 
vereist. Tevens neemt het aantal chronische patiënten snel toe, terwijl de zorgverlening niet aan hun 
veranderende en toenemende verwachtingen kan voldoen. 
Verondersteld wordt dat transmurale zorg bijdraagt aan de oplossing van deze tekortkomingen. 
Transmurale zorg houdt in dat zorg wordt geboden waarin zorgverleners uit de minder 
gespecialiseerde eerste lijn en zorgverleners uit de meer gespecialiseerde tweede lijn, samenwerken 
op basis van overeenkomsten over samenwerking, verantwoordelijkheden en management, die zijn 
afgestemd op de behoeften van de patiënten. Deze omschrijving impliceert een verandering in taken 
van zorgverleners en zorgorganisaties en hun taakverdeling, in de zin van substitutie van zorg. Er 
wordt een onderscheid gemaakt tussen horizontale en verticale substitutie. Horizontale substitutie 
betekent de overdracht van zorg van een meer gespecialiseerde zorgorganisatie naar een minder 
gespecialiseerde zorgorganisatie, namelijk van de tweede lijn naar de eerste lijn. Verticale substitutie 
houdt de overdracht van zorg in van een hoger gekwalificeerde zorgverlener naar een lager 
gekwalificeerde zorgverlener, vaak van een arts naar een verpleegkundige. Behalve substitutie van 
taken vereist een transmurale zorgvorm het vinden van nieuwe samenwerkingsvormen en partners, 
evenals een verandering van attitude, wederzijds begrip en vertrouwen. Reeds in de jaren negentig 
van de vorige eeuw zijn in Nederland transmurale projecten geïnitieerd ter verbetering van de 
kwaliteit en efficiëntie van zorg aan chronisch zieken. Zo zijn routinematige taken van artsen 
gedelegeerd aan gespecialiseerde verpleegkundigen, die deze taken uitvoerden samen met hun 
traditionele verpleegkundige taken. Ook zijn gezamenlijke consulten georganiseerd door medisch 
specialisten met huisartsen in de eerste lijn, om de kennis van huisartsen over chronische ziekten en 
de behandeling daarvan te verbeteren. Echter, nog steeds ontbreekt grondige kennis over de 
belangrijkste factoren die de daarmee gepaard gaande veranderingsprocessen beïnvloeden. 
 
In dit proefschrift wordt gezocht naar mogelijkheden om specifieke kennis over de belangrijkste 
beïnvloedende factoren boven tafel te krijgen. Uitgangspunt daarbij vormt de evaluatie van 
veranderingsprocessen die zich voltrekken binnen een aantal transmurale projecten, die worden 
georganiseerd als dynamische zorgnetwerken met veel deelnemers met  uiteenlopende belangen. Dit 
betekent het transparant maken van de zogenaamde ‘black box’ van processen die worden 
geassocieerd met substitutie van zorg. Een onderdeel hiervan is dat veranderingsprocessen worden 
beoordeeld door verschillende partijen die aan deze projecten deelnemen. 
 
Het doel van dit proefschrift is om de rol te bepalen die de belangrijkste beïnvloedende factoren 
spelen tijdens het proces van ontwikkeling en experimentele implementatie van verschillende 
transmurale projecten vanuit de zienswijzen van managers, zorgverleners en patiënten, om hieruit 
lering te trekken voor verdere implementatie. Met verdere implementatie wordt bedoeld het bereiken 
van continuïteit van de projectresultaten na afloop van de formele projectduur. Dit geldt zowel voor 
projecten die in het proefschrift worden onderzocht, als soortgelijke nieuwe projecten. Vanwege de 
verwachte dynamische invloed van het veranderingsmanagement, komt in dit proefschrift de 
zienswijze van het management uitgebreider aan bod dan de andere twee zienswijzen.  
 
Om vergelijking tussen verschillende projecten mogelijk te maken is in dit proefschrift als 
onderzoeksdesign gekozen voor het ‘multiple case study design’. Binnen dit design wordt een 
dynamisch onderzoeksmodel ontwikkeld, dat voortborduurt op de resultaten van eerder uitgevoerde 
procesevaluaties van zorgvernieuwingsprojecten. Dit model veronderstelt dat er expliciete relaties 
bestaan tussen de externe en interne factoren die worden onderscheiden en dat deelnemers leren van 
ervaringen. Zowel de externe factoren, waartoe de rol van overheden, wetgeving en maatschappelijke 
ontwikkelingen behoort, als de interne factoren, waartoe de lokale context (structuur, cultuur en 



macht), het draagvlak en het veranderingsmanagement worden gerekend, kunnen bevorderend of 
belemmerend werken. Het model wordt gebruikt om de verschillende zienswijzen te onderzoeken in 
een vijftal transmurale projecten in Zuid- en Noord-Limburg die zich richten op patiënten met stabiel 
ingestelde diabetes mellitus type 2 of patiënten met stabiel ingestelde COPD. In vier projecten speelt 
de gespecialiseerde verpleegkundige de hoofdrol, waarbij zowel verticale als horizontale substitutie 
aan de orde is. In het vijfde project staat het gezamenlijk consult van internisten-endocrinologen en 
huisartsen centraal en de toepassing van uitsluitend horizontale substitutie. Bovendien wordt in twee 
projecten de zienswijze van patiënten expliciet onderzocht met behulp van semi-gestructureerde 
focusgroepen. Naast patiënten vormen  gespecialiseerde verpleegkundigen, huisartsen en medisch 
specialisten, ziekenhuizen, regionale thuiszorgorganisaties, regionale huisartsenverenigingen, 
zorgverzekeraars en het projectmanagement de belangrijkste participanten van deze projecten. Als 
databronnen wordt gebruik gemaakt van diepte-interviews, schriftelijke vragenlijsten, documentatie 
zoals protocollen, notulen, jaarlijkse rapportages en rapporten, evenals observaties van vergaderingen.  
 
Allereerst komt de visie van het management aan bod op de belangrijkste factoren die de 
veranderingsprocessen binnen transmurale zorg beïnvloeden. Uit zowel de data-analyse van eerder 
uitgevoerde Nederlandse zorgvernieuwingsprojecten, als de vijf projecten die centraal staan in dit 
proefschrift blijkt, dat de in voornoemd model genoemde interne factoren het belangrijkst zijn om 
veranderingen succesvol te kunnen bewerkstelligen. Het betreft de lokale context, het draagvlak en 
het veranderingsmanagement. Daarnaast blijkt dat er zowel op collectief als individueel niveau 
leerprocessen plaatsvinden, die tenderen naar dubbelslags leren, in de zin van het leren op ‘inzicht-
niveau’. De regel of veronderstelling die een organisatie of persoon hanteert met betrekking tot wat 
‘goed’ is blijkt ‘fout’ te zijn. Het leren leidt tot verandering van het inzicht waarop deze regel is 
gebaseerd. Hierdoor worden zich voordoende veranderingsprocessen beter gehanteerd. Ook wordt op 
basis van literatuurgegevens beschreven hoe managers genoemde factoren pro-actief kunnen hanteren 
bij zich voordoende veranderingen, met inbegrip van problemen en valkuilen. Het omgaan met de 
onderdelen structuur, cultuur en macht van de factor lokale context wordt daarbij verder geanalyseerd 
vanuit de optiek van interprofessionele samenwerking en netwerkvorming. Daarbij blijkt dat de 
implementatie van transmurale zorg kan worden beïnvloed en gestuurd door structuur, cultuur en 
macht als uitgangspunt te nemen voor management acties. Tevens dienen veranderingsmanagers zich 
continu bewust te zijn van de manier waarop professies en netwerken de interacties, conflicten en 
oplossingen beïnvloeden. Het omgaan met macht wordt daarbij als moeilijkste taak voor 
veranderingsmanagers beschouwd. 
Meer gegevens voor veranderingsmanagers komen voorhanden uit de analyse van twee diabetes 
projecten in Zuid-Limburg, die geleidelijk veranderen in één disease management project. In deze 
projecten blijken de belangrijkste beïnvloedende factoren respectievelijk het projectmanagement, het 
draagvlak en de lokale context te zijn. De factor projectmanagement is verantwoordelijk voor het 
actief koppelen van de andere twee factoren. Beide factoren blijken voor het projectmanagement 
nodig te zijn om strategieën en tactieken succesvol te kunnen toepassen. De lange termijn strategieën 
en tactieken lijken het meest effectief te zijn. Echter, de mate van succes van de personen in kwestie 
hangt ook af van hun vaardigheden op het gebied van dubbelslag leren, waarneembare intentie, 
vakkundige communicatie en hun charisma. Zowel het projectmanagement als de deelnemers leggen 
in wisselende mate dubbelslag leren aan de dag. Het blijkt dat de in het onderzoeksmodel opgenomen 
leercyclus niet in elke situatie geheel wordt doorlopen. Er komen zowel inkortingen als uitbreidingen 
voor. De dynamiek van de leercomponent maakt maatwerk noodzakelijk, zoals vooral is gerealiseerd 
door het projectmanagement. 
De leiderschapsaspecten van de factor veranderingsmanagement worden onderzocht in twee 
transmurale projecten in Noord-Limburg, die geleidelijk integreren tot één project. De data-analyse 
toont aan dat de veranderingsprocessen worden geleid door vier managers. Deze personen leggen 
allemaal kwaliteiten aan de dag op het gebied van management en leiderschap, hanteren verschillende 
soorten macht en dienen uiteenlopende organisatiebelangen. Drie personen vervullen sleutelposities in 
een ziekenhuis, een thuiszorgorganisatie en bij een zorgverzekeraar. Echter, de onbetwiste leider blijkt 
de voor beide projecten werkzame projectmanager te zijn. Hij overtreft de andere drie managers voor 
wat betreft visie, passie, moed, inspiratie, vernieuwingsgeest en creativiteit, evenals zijn gebruik van 
verschillende machtsmiddelen. De tactieken die worden gehanteerd door de vier managers omvatten 



communicatie en educatie, participatie, het voeren van onderhandelingen, toepassing van 
dwangmaatregels, en ondersteuning van het top management. Het gebruik wordt door henzelf 
voornamelijk als positief beoordeeld. De projectmanager scoort het beste, niettegenstaande het 
gegeven dat de communicatie tussen de managers pas tegen het eind van het project beter verloopt. 
Eerst rond die tijd slagen ze erin om de problemen te overwinnen die de continuïteit van het project 
belemmeren. 
 
Vervolgens wordt specifiek ingegaan op het perspectief van zorgverleners, met name hun visie op de 
factoren die belemmerend werken. In twee transmurale zorgprojecten voor diabetespatiënten in Zuid- 
en Noord-Limburg waarin de gespecialiseerde verpleegkundigen een centrale rol vervullen, wordt 
vooral de Nederlandse wetgeving als hinderlijke externe factor ervaren. Van de interne factoren wordt 
de lokale context als het meest problematisch beschouwd, vooral het aspect structuur. Problemen 
worden vooral gesignaleerd in de patiëntgerichte zorgverlening, de taakuitvoering door zorgverleners, 
de gezamenlijke zorgverlening en de samenwerking tussen deelnemers. De verpleegkundigen zijn 
meer eensgezind over de problemen die zich voordoen bij verticale substitutie dan bij horizontale 
substitutie. Hun ervaringen worden vergeleken met die van de betrokken huisartsen en internisten-
endocrinologen. Zowel de verpleegkundigen als de artsen beschouwen de wijze waarop het 
transmurale zorgaanbod wordt gestructureerd als de meest belemmerende factor, met name de 
verticale substitutie van dokter naar verpleegkundige. 
 
Aansluitend komt het perspectief van patiënten aan bod. De ervaringen van patiënten met diabetes 
mellitus type 2 en COPD die deelnemen aan twee transmurale zorgprojecten in Zuid-Limburg, waarin 
de gespecialiseerde verpleegkundige een centrale rol vervult, worden onder de loep genomen in semi-
gestructureerde focusgroep interviews. De meeste patiënten beoordelen de ontvangen zorg als positief 
en geven hun voorkeur aan continuering van deze zorg in vergelijking met traditionele zorg. Tevens 
wordt ingegaan op hun oordeel van het belang dat zij hechten aan verschillende kwaliteitsaspecten. 
Het belangrijkste aspect vormt de informatieverstrekking, vooral de items over duidelijke en 
voldoende verstrekking van informatie over kwesties rondom de gezondheid. Echter, de uitvoering 
daarvan blijkt nog voor verbetering vatbaar te zijn, vooral door de verpleegkundige. De slechtste 
score wordt behaald bij het kwaliteitsaspect privacy, dat wil zeggen bij het item over het recht om zijn 
eigen dossier in te zien. 
 
Tot slot wordt geconstateerd dat uit de toepassing van de ‘case study method’ in dit proefschrift blijkt, 
dat deze methode de mogelijkheid biedt om de proceskant van zorgvernieuwing te onderzoeken 
vanuit de zienswijzen van verschillende partijen. Het resultaat van deze toepassing is een meer 
subtiele zienswijze op veranderingsprocessen die zich voltrekken binnen transmurale zorgprojecten. 
Het in dit proefschrift gehanteerde dynamische onderzoeksmodel, waarin de interne en externe 
factoren worden verbonden met behulp van een leercyclus, is bruikbaar gebleken om de gestelde 
onderzoeksvragen te beantwoorden. Vanuit het management perspectief blijkt het project 
management de meest cruciale factor te zijn die de veranderingsprocessen binnen de transmurale 
zorgprojecten beïnvloedt. Vanuit de perspectieven van zorgverleners en zorgvragers blijken de 
structuur aspecten van de factor lokale context van substantiële invloed te zijn. Geconcludeerd wordt 
dat managers succesvol kunnen zijn indien zij dubbelslags leren centraal stellen binnen de 
projectorganisatie en zich manifesteren als een leider. Indien de projectmanagers en de betrokken 
organisaties vertrouwd waren geweest met de toepassing van de concepten van een lerende 
organisatie en dubbelslags leren, had het resultaat beter kunnen zijn. 
Hoe ingrijpender de gewenste verandering is, hoe nadrukkelijker een manager zich dient te richten op 
het lange termijn perspectief. Dit lange termijn perspectief geldt ook bij implementatie van een 
transmuraal zorgproject, in de zin van een permanente uitbreiding van een project binnen een regio. 
Benadrukt wordt dat dit in de hantering van strategieën en tactieken tot uitdrukking dient te komen. 
Tijdelijke oplossingen dienen vervangen te worden door permanente maatregels. Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en open communicatie dienen op actieve wijze te worden gewaarborgd. Stevig 
management en leiderschap zijn de sleutelwoorden, zeker indien verankering van transmurale zorg 
richting disease management aan de orde is. 
 



Vanuit de optiek van managers, zorgverleners en patiënten geeft dit proefschrift inzicht in de 
sleutelfactoren die veranderingsprocessen in transmurale zorg aan chronisch zieken beïnvloeden, 
evenals hun onderlinge samenhang. Daarmee is de zogenaamde ‘black box’ die wordt geassocieerd 
met substitutie van zorg transparant geworden. Er is een onderzoeksmodel gepresenteerd dat verder 
kan worden gehanteerd bij procesevaluaties van transmurale zorgprojecten. Als aanvulling is de 
methode van semi-gestructureerde focusgroepen met patiënten aangereikt. Tevens zijn op basis van de 
resultaten lessen geformuleerd voor verpleegkundigen, dokters, managers en patiënten, om in de 
toekomst beter het hoofd te kunnen bieden aan de geconstateerde problemen. De belangrijkste les is 
dat wordt gewerkt aan lange termijn oplossingen. Dit vereist uitstekende leiders en deelnemers die 
bereid zijn om echt te leren. 
 
 




